PRIEŠ NAUDOJANT PIRM KART
Prieš prad dami naudoti prietais , užvirinkite vanden ir j išpilkite. Kartokite 2 – 3 kartus.
Atidarykite dangtel ir pilkite norim kiek vandens. Atsižvelkite maksimal ir minimal leidžiam
vandens kiek prietaise (0,5 – 1 l). Dangtel uždarykite j spausdami ant prietaiso, kad užsifiksuot .
Kištuk junkite maitinimo lizd . jungimo / išjungimo jungikl pastumkite žemyn. Užsidegs veikimo
lemput .
Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai, bet j taip pat galite išjungti ranka, jungimo /
išjungimo jungikl paspaud aukštyn. Lemput užges.
Pastaba: kai garai veržiasi iš snapelio, neatidarykite dangtelio.

tampa: 220 – 240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Galia: 915 – 1080 W

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir patikrinkite, ar ant
prietaiso nurodyta tampa atitinka tamp j s namuose.
Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai, bet j taip pat galite išjungti ranka, paspaud jungimo
/ išjungimo jungikl .
Kai prietaisas išsijungia, jam reikia šiek tiek laiko atv sti. Prietais galima v l naudoti po 15 – 20
sekundži .
Jei jung te tuš i prietais , leiskite jam atv sti 15 minu i ir tik tada pilkite šalt vanden .
Prietais laikykite ant stabilaus, plokš io paviršiaus.
Prieš nuimdami prietais nuo pagrindo, j b tinai išjunkite.
Niekada nepanardinkite prietaiso ar jo laido vanden ar kitok skyst . Saugokite jo elektrines dalis nuo
vandens.
Neleiskite vaikams tampyti laido ir neleiskite jam kab ti nuo stalo.
Prieš valydami prietais , ištraukite kištuk iš elektros lizdo ir leiskite jam atšalti.
Naudokite tik original maitinimo laid . Jei jis sugedo, kreipkit s autorizuot technin s prieži ros centr .
Naudojimo metu prietaiso išor gali kaisti, tod l b kite atsarg s.
Nepilkite daugiau vandens nei iki maksimalios žymos, nurodytos ant prietaiso.
Jei perpildysite virdul , užvir s vanduo gali taškytis pro snapel .
Prietais laikykite atokiau nuo vaik ir ne gali j . Neleiskite jiems naudotis prietaisu be prieži ros.
Prietaisas n ra skirtas naudoti nepatyrusiems asmenims ( skaitant vaikus) ir žmon ms su negalia, nebent
jie buvo apmokyti ir bus priži rimi atsakingo asmens.
Priži r kite vaikus, kad jie nežaist su prietaisu.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose.

BENDROS PASTABOS

Naudojimo instrukcijos

BH217EK

VIRDULYS

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Šis ženklas reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitin mis atliekomis. Kad
apsaugotum te žmones ir gamt nuo neigiam padarini , pasir pinkite prietaiso perdirbimu.
Pristatykite j elektrini ir elektronini atliek surinkimo aikšteles arba prietaiso prekybos viet .

Teisingas nebenaudojamo prietaiso išmetimas

Iki pus s pripildykite virdul iaupo vandeniu ir pilkite vienos citrinos sultis.
Užvirinkite š mišin ir palaikykite j virdulyje 15 minu i . Dar kart leiskite jam užvirti ir palaikykite dar
15 minu i . Užvirinkite vanden tre ia kart ir j išpilkite. Gerai išskalaukite virdul švariu vandeniu.

KALKI ŠALINIMAS

Perskaitykite instrukcij pradžioje pateiktas pastabas.
Nenaudokite abrazyvini valymo priemoni .
Išpilkite vanden ir leiskite prietaisui atv sti.
Atidarykite dangtel , iš snapelio išimkite filtr ir išplaukite j po šiltu tekan iu vandeniu. Susikaupusius
nešvarumus pašalinsite šepet liu.

VALYMAS

