D mesio
Jei perpildysite virdul , virdamas vanduo gali taškytis per virš .
Nelieskite ir nenuimkite dangtelio prietaisui veikiant arba kai jis yra kait s.
Saugokit s iš prietaiso išeinan i gar : jie gali nudeginti.
Niekada nepanardinkite prietaiso vanden .
Kad išvengtum te stiklin s prietaiso dalies skilimo, nenaudokite ledinio vandens, ypa jei prietaisas yra
šil s.
Prietaisas n ra skirtas naudoti vaikams ir asmenims su negalia. Priži r kite vaikus, kad jie nežaist su
prietaisu.

Iš elektros lizdo ištraukite kištuk :
- prieš pildami vanden prietais
- prieš valydami prietais
- po naudojimo
- prieš išpildami vanden .
- prieš palikdami prietais be prieži ros ilgesn laik .
Netraukite kištuko iš lizdo su m už maitinimo laido.
Prietais visuomet laikykite statmenoje pad tyje.
Niekada nelaikykite prietaiso ant kaitusio paviršiaus. Aplink prietais (0,3 m spinduliu) nelaikykite kit
objekt , nes jie gali užvirsti ant prietaiso, o tai gali sužeisti naudotoj .
Prietais laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Netinkamas prietaiso naudojimas gali b ti labai pavojingas.
Kai prietaise yra vandens, dangtel visada laikykite uždaryt .
Ne junkite prietaiso, jei jame vandens yra mažiau nei iki minimalaus lygio arba daugiau nei iki maksimalaus
lygio. Kitu atveju, galimi kaitinimo elemento pažeidimai arba virdamas vanduo taškysis.
Nors prietaisas turi automatin išjungimo funkcij , kuri suveikia prietaisui perkaitus, vandens išvirimas
neišvengiamai pažeis kaitinimo element . Tod l visuomet užtikrinkite, kad prietaise b t pakankamai
vandens.
Kai vanduo verda arba k tik užvir , nelieskite prietaiso išor s, nes ji bus kaitusi
Niekada netaisykite prietaiso patys. Bet kokie taisymo darbai atliekami tik autorizuotame technin s
prieži ros centre. Jei pažeistas maitinimo laidas, j pakeisti gali tik šio centro darbuotojai.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
Išpakuokite prietais .
Patikrinkite, ar prietaiso naudojama tampa atitinka tamp j s namuose.
Jei prietaisas ar kuri nors jo dalis yra pažeista, pristatykite prietais autorizuot technin s prieži ros centr .
Prieš naudodami prietais pirm kart , užvirinkite maksimal kiek vandens ir j išpilkite. Kartokite 2 – 3
kartus.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRM KART

Naudojimo instrukcijos

BH230EK

VIRDULYS

NAUDOJIMAS

Prieš valydami prietais , visuomet ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Niekada nepanardinkite prietaiso ir jo laido vanden .

VALYMAS

Vandens išleidimo svert nustatykite horizontali pad t ir iš kranelio ims b gti vanduo.
Prietaisas turi apsaugin sistem nuo vandens išvirimo. Jei visas vanduo išvirs, prieš toliau naudojant
prietais paspauskite ant jo dugno esant mygtuk .
Kai prietaiso nenaudojate ir prieš j valydami, temperat ros ratuk nustatykite ties pad timi „Off“ ir
ištraukite kištuk iš elektros lizdo.

D mesio: jei pasirinksite
režim , vanduo virs tol, kol jo prietaise nebeliks. Kad išvengtum te vandens
išvirimo, jam užvirus ratuk nustatykite ties pad timi „Off“.

Be perstojo verdantis vanduo

Vanduo arbatai

Vanduo kavai

Šiltas vanduo

Temperat ros režimai

Pastatykite prietais ant stabilaus, plokš io ir karš iui atsparaus paviršiaus.
Dangtel pasukite priešinga laikrodžio rodykl s kryptimi ir nuimkite.
prietais pilkite šalto vandens. Atsižvelkite maksimalaus ir minimalaus vandens kiekio žymas ant
prietaiso.
Dangtel pasukite laikrodžio rodykl s kryptimi.
Kištuk junkite tinkam elektros lizd . Užsidegs lemput (4).
Pasukite ratuk (6) ir pasirinkite norim temperat r . Užsidegs lemput (5) ir prietaisas prad s veikti.
Kai vanduo kais iki nustatytos temperat ros, prietaisas išsijungs. Lemput (5) užges.
Šilumos palaikymo funkcija išliks aktyvuota, kol j s nenustatysite ratuko (6) ties pad timi „Off“.

1. Dangtelis
2. Stiklinis korpusas
3. Variklio dalis
4. Veikimo lemput („On“)
5. Virimo lemput („Heat“)
6. Vandens temperat ros ratukas
7. Pagrindas
8. Nuimamas skys i surinkimo pad klas
9. Vandens paleidimo svertas
10. Kranelis
11. Atšaukimo mygtukas

PRIETAISO DALYS

tampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 2000 W
Talpa: 2,5 litrai

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

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

Jei kaitinimo elementas apkalk s, sekite nukalkinimo instrukcijas:
prietais pilkite 100 ml acto ir 0,5 l vandens.
Užvirinkite ir palikite skyst atv sti. Dar tris kartus užvirinkite š skyst , tarp kiekvieno virinimo ciklo
leisdami jam atv sti. Palikite j per nakt , o ryte gerai išplaukite prietais .
Jei prietaisas labai smarkiai apkalk j s, naudokite 300 ml acto ir 0,5 l vandens. Kasdien po kelis kartus
užvirinkite š skyst , kol visos kalk s atsilaisvins nuo prietaiso sieneli .

KALKI ŠALINIMAS

Prietaisas skirtas vandens šildymui arba virinimui. Nepilkite j jokio kito skys io.

Prietais valykite tik tuomet, kai jis visiškai atšals.
Prietaiso dalys, kuriomis teka elektra, turi visuomet išlikti sausos.
Prietais nuvalykite dr gna šluoste. Nenaudokite joki speciali valymo priemoni .
Prieš toliau naudodami prietais patikrinkite, ar jis yra sausas.
Išimkite ir ištuštinkite skys i surinkimo pad kl .

