VIRDULYS
BH211EK
Naudojimo instrukcijos
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą patikrinkite, ar įtampa nurodyta ant prietaiso dugno sutampa su įtampa
jūsų namuose. Jei ji nesutampa, susisiekite su pardavėju ir nenaudokite prietaiso.
Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniui užvirus, bet jį taip pat galite išjungti ranka, įjungimo/išjungimo
jungiklį paspaudę žemyn.
Vandeniui užvirus, prietaisui reikia šiek tiek laiko atvėsti. Prietaisą galima vėl naudoti po 15 – 20 sekundžių.
Jei įjungėte tuščią prietaisą, leiskite jam atvėsti 15 minučių ir tik tada pilkite šaltą vandenį.
• Prietaisą laikykite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
• Prieš nuimdami prietaisą nuo pagrindo, jį būtinai išjunkite.
• Niekada nepanardinkite prietaiso ar jo laido į vandenį ar kitokį skystį. Saugokite jo elektrines dalis nuo
vandens.
• Neleiskite vaikams tampyti laido.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atšalti.
• Naudokite tik originalų maitinimo laidą. Jei jis sugedo, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Naudojimo metu prietaiso išorė gali įkaisti, todėl būkite atsargūs.
• Nepilkite daugiau vandens nei iki maksimalios žymos, nurodytos ant prietaiso.
PRIETAISO DALYS
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Dangtelio atidarymo mygtukas
Rankena
Vandens lygio skalė
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Pagrindas
Termometras
Snapelis
Lemputė

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, užvirinkite
vandenį 2 – 3 kartus ir jį išpilkite. Tai padės
pašalinti bet kokias gamyklines nuosėdas.
• Kai pilate vandenį į virdulį, nuimkite jį nuo
pagrindo.
• Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį.
Įpilkite vandens (min. 0,75 l, maks. 1,7 l).
Uždarykite dangtelį: paspauskite jį žemyn, kol užsifiksuos.
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą. Įjungimo/išjungimo jungiklį pastumkite į viršų. Veikimo lemputė
užsidegs.
• Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniui užvirus, bet jį taip pat galite išjungti ranka: pastumkite
įjungimo/išjungimo jungiklį žemyn. Lemputė užges.

• Termometras rodo vandens temperatūrą, todėl kavą, arbatą ar kitus gėrimus galite ruošti norimos
temperatūros.
Pastaba
Neatidarykite dangtelio, kai iš prietaiso veržiasi garai.
Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu pagrindu.
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•

VALYMAS
Perskaitykite instrukcijų pradžioje nurodytas svarbias pastabas.
Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
Iš prietaiso išpilkite vandenį ir leiskite jam atšalti. Išimkite snapelyje esantį filtrą ir išplaukite jį po
vandeniu.
Įstatykite filtrą į vietą.

KALKIŲ ŠALINIMAS
• Pripildykite pusę virdulio ir į vandenį įpilkite pusės citrinos sultis.
• Užvirinkite mišinį ir palaukite 15 minučių. Vėl užvirinkite mišinį ir palikite prietaisą dar 15 minučių.
Užvirinkite trečią kartą ir išpilkite vandenį. Kruopščiai išskalaukite virdulį.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

