VIRDULYS
BH219EK
Naudojimo instrukcijos
BENDROS PASTABOS
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
• Patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka įtampą jūsų namuose, ir tik tada junkite prietaisą į
elektros lizdą. Jei įtampa nesutampa, prietaiso nenaudokite. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros
centru.
• Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai, bet jį taip pat galite išjungti ranka, paspaudę įjungimo
/ išjungimo jungiklį.
• Kai prietaisas išsijungia, jam 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 ir neleiskite jam kabėti nuo stalo.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui 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.
• Jei perpildysite virdulį, užviręs vanduo gali taškytis pro snapelį.
• Prietaisą laikykite atokiau nuo vaikų ir neįgaliųjų. Neleiskite jiems naudotis prietaisu be priežiūros.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti nepatyrusiems asmenims (įskaitant vaikus) ir žmonėms su negalia, nebent
jie buvo apmokyti ir bus prižiūrimi atsakingo asmens.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
PRIETAISO DALYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa: 220 – 240 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 1850 – 2000 W
NAUDOJIMAS
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, užvirinkite vandenį 2 – 3 kartus ir jį išpilkite.
• Prieš pildami vandenį į prietaisą, nuimkite jį nuo pagrindo.
• Atidarykite dangtelį ir įpilkite norimą kiekį vandens. Atsižvelkite į maksimalų ir minimalų leidžiamą
vandens kiekį prietaise (0,75 – 1,7 l). Dangtelį uždarykite jį spausdami ant prietaiso, kad užsifiksuotų.
• Kištuką įjunkite į maitinimo lizdą. Įjungimo / išjungimo jungiklį pastumkite žemyn. Užsidegs veikimo
lemputė.
• Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai, bet jį taip pat galite išjungti ranka, įjungimo /
išjungimo jungiklį paspaudę aukštyn. Lemputė užges.
• Pastaba: kai garai veržiasi iš snapelio, neatidarykite dangtelio.
• Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu stovu.
VALYMAS
•
•
•
•

Prieš valydami prietaisą, perskaitykite nurodymus instrukcijų pradžioje.
Nenaudokite jokių specialių valymo priemonių ar metalinių kempinėlių.
Išpilkite vandenį ir leiskite prietaisui atvėsti.
Atidarykite dangtelį, iš snapelio išimkite filtrą ir išplaukite jį po šiltu tekančiu vandeniu. Susikaupusius
nešvarumus pašalinsite šepetėliu.
KALKIŲ ŠALINIMAS

• Iki pusės pripildykite virdulį čiaupo vandeniu ir įpilkite vienos citrinos sultis.
• Užvirinkite šį mišinį ir palaikykite jį virdulyje 15 minučių. Dar kartą leiskite jam užvirti ir palaikykite dar
15 minučių. Užvirinkite vandenį trečia kartą ir jį išpilkite. Gerai išskalaukite virdulį švariu vandeniu.
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