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BENDROS PASTABOS
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite
instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo kvitą ir originalią prietaiso pakuotę.
Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose ir panašios paskirties vietose: viešbučiuose, sodo
nameliuose, biuruose.
Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
Prietaisas nėra skirtas komercinėms reikmėms. Nenaudokite prietaiso lauke. Laikykite atokiau nuo karščio
šaltinių, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės (niekada nepanardinkite į vandenį) ir aštrių
kampų. Nenaudokite šlapiomis rankomis. Jei prietaisas drėgnas arba šlapias, tučtuojau ištraukite kištuką iš
elektros lizdo.
Prieš valydami, padėdami prietaisą į vietą ir kai jo nenaudojate, visuomet ištraukite kištuką iš lizdo
(suimkite už paties kištuko ir netraukite už laido).
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros. Kad
apsaugotumėte vaikus nuo galimo pavojaus, užtikrinkite, kad prietaisas ir jo laidas jiems būtų
nepasiekiamas.
Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą. Jei jis pažeistas, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros
centru.
Nemėginkite sugedusio prietaiso pataisyti patys. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
Naudokite tik originalias prietaiso dalis.
Atkreipkite ypatingą dėmesį į „Saugumo instrukcijas“.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Į prietaisą pilkite tik šaltą vandenį.
• Atsižvelkite į maksimalų ir minimalų vandens kiekį prietaise. Jei virdulį perpildysite, virdamas vanduo
taškysis iš snapelio ir gali nudeginti.
• Atsargiai: prieš nuimdami prietaisą nuo pagrindo, jį visada išjunkite.
• Virdulys naudojamas tik su komplekte esančiu pagrindu.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
• Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. Jo pakeitimu rūpinasi
centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti galimo pavojaus.
• Visuomet patikrinkite, ar dangtelis visiškai uždarytas.
• Prietaiso išorė ir pagrindas visuomet turi būti sausi.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti nepatyrusiems asmenims (įskaitant vaikus) ir žmonėms su negalia, nebent
jie buvo apmokyti ir bus prižiūrimi atsakingo asmens.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 1850 – 2200 W
Talpa: 1 litras
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PRIETAISO DALYS
Snapelis
Pagrindas
Dangtelis
Dangtelio atidarymo mygtukas
Rankena
Vandens lygio skalė
Įjungimo/išjungimo jungiklis su lempute
Maitinimo laidas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
• Perkaitykite visas naudojimo instrukcijas.
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, užvirinkite vandenį 2 – 3 kartus ir jį išpilkite. Naudokite tik gryną
vandenį be jokių priedų.
NAUDOJIMAS
• Pastatykite prietaisą ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
• Paspauskite ant rankenos esantį mygtuką ir atidarykite dangtelį. Įpilkite vandens. Jo kiekis matomas
vandens lygio skalėje. Nepilkite daugiau vandens nei iki „Max“ žymos.
• Uždarykite dangtelį.
• Virdulį pastatykite ant pagrindo.
• Įjunkite prietaisą: pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį į viršų. Užsidegs lemputė.
• Prietaisas automatiškai išsijungs vandeniui užvirus. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Išpildami vandenį,
dangtelį laikykite uždarytą. Saugokitės išeinančių garų.
VALYMAS
• Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste. Nenaudokite jokių specialių valymo priemonių.
KALKIŲ ŠALINIMAS
• Kalkių šalinimo procedūros dažnumas priklauso nuo vandens kietumo ir prietaiso naudojimo dažnumo.
• Jei prietaisas išsijungia vandeniui nespėjus užvirti, jį reikia nukalkinti.
• Kalkių šalinimui nenaudokite acto. Įsigykite specialios nukalkinimo priemonės, pagamintos citrinos
rūgšties pagrindu. Laikykitės ant priemonės nurodytų instrukcijų.
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