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Šilumos palaikymo plokštel s jungiklis
Šilumos palaikymo plokštel
Šilumos palaikymo plokštel s lemput
Virdulio elektros jungtis
Virdulio dangtelis
Virdulio jungimo / išjungimo jungiklis
Vandens lygio skal
Snapelis su išimamu filtru

PRIETAISO DALYS

Ne junkite tuš io prietaiso. Jei taip nutikt , prietais apsaugos speciali apsaugin sistema.
Nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko vanden .
Kai prietaiso nenaudojate, išpilkite vanden . Tai pad s ilgiau apsaugoti prietais nuo kalki . Niekada
nepilkite vandens prietais , kai jis stovi ant pad klo.
Niekada neardykite prietaiso.
Pildydami arbatinuk ir virdul , visuomet atsižvelkite minimal ir maksimal leistin vandens kiek .
Nelaikykite prietais greta karš io šaltini , atviros liepsnos, kaitusi objekt .
D mesio: jei perpildysite virdul , virdamas vanduo taškysis iš snapelio.
Suimdami prietaisus už ranken , b kite atsarg s, nes sritis aplink ranken gali b ti kaitusi.
Neprisilieskite prie šilumos palaikymo plokštel s ir prietais korpuso, kai jie yra karšti.
D mesio: neneškite pad klo su prietaisais, kai jie yra pilni karšto vandens ar arbatos: galite nusideginti.
Virdul išsklaukite po kiekvieno naudojimo. Naudokite tik švieži vanden .
Vanden virinkite tik virdulyje.
Niekada ant šilumos palaikymo plokštel s nepalikite tuš io arbatinuko.

ATSARGIAI

Prieš prad dami naudoti prietais , d miai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite
instrukcijas, garantin lapel , pirkimo kvit ir originali prietaiso pakuot .
Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta tampa atitinka j s namuose naudojam tamp .
Neperpildykite virdulio ir arbatinuko.
Virdulys naudojamas tik su elektriniu pad klu.
Vanden virdul pilkite tik nu m j nuo pad klo. Prieš nuimdami virdul palaukite, kol jis išsijungs
automatiškai arba išjunkite j pastumdami jungimo / išjungimo jungikl aukštyn.
Prieš prad dami naudoti prietais , pripildykite j iki „max“ žymos, užvirinkite vanden ir j išpilkite.
Kartokite 2 – 3 kartus.
Neleiskite maitinimo laidui kab ti nuo stalo.
Nenaudokite virdulio ir arbatinuko vienu metu.
Jei namuose yra vaik , b kite itin atid s. Prietais laikykite tokioje vietoje, kur vaikai negal t jo pasiekti.
Vanduo gali išlikti karštas ilg laik , tod l vaikai gali nusideginti.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRM KART

Naudojimo instrukcijos
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Virdulys ir arbatinukas su elektriniu pad klu

NAUDOJIMAS

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS

Kištuk junkite elektros lizd .
Atidarykite virdulio dangtel ir pripilkite vandens. Atsižvelkite minimal ir maksimal leistin vandens
kiek virdulyje.
Virdul pastatykite ant pad klo ir junkite paspaud jungimo jungikl .
Prietaisas išsijungia automatiškai vandeniui užvirus. Jei norite dar kart užvirinti vanden , paspauskite
jungikl ranka.
Paspauskite po arbatinuko rankena esant mygtuk : sijungs šilumos palaikymo plokštel ir užsidegs
lemput .
Atidarykite arbatinuko dangtel ir išimkite arbatžoli sietel .
Arbatinuk užd kite ant šilumos palaikymo plokštel s. Jis kais ir arbata geriau užsiplikys.
sietel berkite norim kiek arbatžoli ir statykite j atgal arbatinuk .
Vandeniui užvirus, užpilkite arbatžoles ir uždarykite dangtel , kad arbata pritraukt . Neperpildykite
arbatinuko.
Arbat galite patiekti su sieteliu arbatinuke, arba j išimti (suimkite už rankenos ir saugokites nudegim ).
Išpilst arbat , arbatinuk pastatykite ant šilumos palaikymo plokštel s ir arbata išliks šilta.
Ant plokštel s ned kite joki kit ind .

tampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Galia: 1850 – 2200 W

I. Arbatinuko dangtelis
J. Arbatinuko rankena
K. Arbatžoli sietelis

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

Jei prietaisas neveikia, patikrinkite, ar kištukas gerai jungtas elektros lizd ir ar lizdas veikia tinkamai.
Jei virdulys išsijungia prieš vandeniui užverdant, suveik apsaugin sistema arba j reikia nukalkinti.
Pirmuoju atveju, palaukite, kol prietaisas atšals, pripildykite j vandeniu ir junkite. Po maždaug 15
minu i prietaisas ims virti.
Jei šilumos palaikymo plokštel neveikia, patikrinkite, ar po rankena esantis mygtukas jungtas.
Jei pažeistas maitinimo laidas arba prietaisas buvo nukrit s, nebenaudokite jo. Susisiekite su autorizuotu
technin s prieži ros centru. Neprofesional s taisymo darbai kelia pavoj naudotojui.

PROBLEM SPRENDIMAS

Susikaupusias kalkes galima pašalinti naudojant citrinos r gšt arba speciali nukalkinimo priemon .
Po kalki šalinimo proced ros virdul kelis kartus išskalaukite švariu vandeniu.

KALKI ŠALINIMAS

Prieš valydami prietais , visuomet ištraukite kištuk iš elektros lizdo. Lesikite prietaisui atv sti.
Virdulio išor ir pad kl reguliariai valykite dr gna šluoste. Nenaudokite joki abrazyvini valymo
priemoni , nes jos gali pažeisti pavirši .
Po kiekvieno naudojimo išskalaukite virdul šviežiu vandeniu.
Jei j s naudojamas vanduo kietas, prietais reikia nukalkinti.
Nepanardinkite virdulio, jo pagrindo ir laido vanden .

VALYMAS

Apsaugin sistema
Prietaisas turi apsaugin sistem , kuri išjungia elektros tiekim esant netinkamoms naudojimo s lygoms. Jei
jungsite tuš i prietais , sistema suveiks ir prietaisas išsijungs.

