Virdulys ir arbatinukas su elektriniu padėklu
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Naudojimo instrukcijos
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Išsaugokite
instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo kvitą ir originalią prietaiso pakuotę.
• Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose naudojamą įtampą.
• Neperpildykite virdulio ir arbatinuko.
• Virdulys naudojamas tik su elektriniu padėklu.
• Vandenį į virdulį pilkite tik nuėmę jį nuo padėklo. Prieš nuimdami virdulį palaukite, kol jis išsijungs
automatiškai arba išjunkite jį pastumdami įjungimo / išjungimo jungiklį aukštyn.
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, pripildykite jį iki „max“ žymos, užvirinkite vandenį ir jį išpilkite.
Kartokite 2 – 3 kartus.
• Neleiskite maitinimo laidui kabėti nuo stalo.
• Nenaudokite virdulio ir arbatinuko vienu metu.
• Jei namuose yra vaikų, būkite itin atidūs. Prietaisą laikykite tokioje vietoje, kur vaikai negalėtų jo pasiekti.
Vanduo gali išlikti karštas ilgą laiką, todėl vaikai gali nusideginti.
ATSARGIAI
• Neįjunkite tuščio prietaiso. Jei taip nutiktų, prietaisą apsaugos speciali apsauginė sistema.
• Nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį.
• Kai prietaiso nenaudojate, išpilkite vandenį. Tai padės ilgiau apsaugoti prietaisą nuo kalkių. Niekada
nepilkite vandens į prietaisą, kai jis stovi ant padėklo.
• Niekada neardykite prietaiso.
• Pildydami arbatinuką ir virdulį, visuomet atsižvelkite į minimalų ir maksimalų leistiną vandens kiekį.
• Nelaikykite prietaisų greta karščio šaltinių, atviros liepsnos, įkaitusių objektų.
• Dėmesio: jei perpildysite virdulį, virdamas vanduo taškysis iš snapelio.
• Suimdami prietaisus už rankenų, būkite atsargūs, nes sritis aplink rankeną gali būti įkaitusi.
• Neprisilieskite prie šilumos palaikymo plokštelės ir prietaisų korpuso, kai jie yra karšti.
• Dėmesio: neneškite padėklo su prietaisais, kai jie yra pilni karšto vandens ar arbatos: galite nusideginti.
• Virdulį išsklaukite po kiekvieno naudojimo. Naudokite tik šviežią vandenį.
• Vandenį virinkite tik virdulyje.
• Niekada ant šilumos palaikymo plokštelės nepalikite tuščio arbatinuko.
PRIETAISO DALYS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Šilumos palaikymo plokštelės jungiklis
Šilumos palaikymo plokštelė
Šilumos palaikymo plokštelės lemputė
Virdulio elektros jungtis
Virdulio dangtelis
Virdulio įjungimo / išjungimo jungiklis
Vandens lygio skalė
Snapelis su išimamu filtru

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

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Galia: 1850 – 2200 W
NAUDOJIMAS
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Atidarykite virdulio dangtelį ir pripilkite vandens. Atsižvelkite į minimalų ir maksimalų leistiną vandens
kiekį virdulyje.
• Virdulį pastatykite ant padėklo ir įjunkite paspaudę įjungimo jungiklį.
• Prietaisas išsijungia automatiškai vandeniui užvirus. Jei norite dar kartą užvirinti vandenį, paspauskite
jungiklį ranka.
• Paspauskite po arbatinuko rankena esantį mygtuką: įsijungs šilumos palaikymo plokštelė ir užsidegs
lemputė.
• Atidarykite arbatinuko dangtelį ir išimkite arbatžolių sietelį.
• Arbatinuką uždėkite ant šilumos palaikymo plokštelės. Jis įkais ir arbata geriau užsiplikys.
• Į sietelį įberkite norimą kiekį arbatžolių ir įstatykite jį atgal į arbatinuką.
• Vandeniui užvirus, užpilkite arbatžoles ir uždarykite dangtelį, kad arbata pritrauktų. Neperpildykite
arbatinuko.
• Arbatą galite patiekti su sieteliu arbatinuke, arba jį išimti (suimkite už rankenos ir saugokites nudegimų).
• Išpilstę arbatą, arbatinuką pastatykite ant šilumos palaikymo plokštelės ir arbata išliks šilta.
• Ant plokštelės nedėkite jokių kitų indų.

Apsauginė sistema
Prietaisas turi apsauginę sistemą, kuri išjungia elektros tiekimą esant netinkamoms naudojimo sąlygoms. Jei
įjungsite tuščią prietaisą, sistema suveiks ir prietaisas išsijungs.
VALYMAS
• Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Lesikite prietaisui atvėsti.
• Virdulio išorę ir padėklą reguliariai valykite drėgna šluoste. Nenaudokite jokių abrazyvinių valymo
priemonių, nes jos gali pažeisti paviršių.
• Po kiekvieno naudojimo išskalaukite virdulį šviežiu vandeniu.
• Jei jūsų naudojamas vanduo kietas, prietaisą reikia nukalkinti.
• Nepanardinkite virdulio, jo pagrindo ir laido į vandenį.
KALKIŲ ŠALINIMAS
• Susikaupusias kalkes galima pašalinti naudojant citrinos rūgštį arba specialią nukalkinimo priemonę.
• Po kalkių šalinimo procedūros virdulį kelis kartus išskalaukite švariu vandeniu.
PROBLEMŲ SPRENDIMAS
• Jei prietaisas neveikia, patikrinkite, ar kištukas gerai įjungtas į elektros lizdą ir ar lizdas veikia tinkamai.
• Jei virdulys išsijungia prieš vandeniui užverdant, suveikė apsauginė sistema arba jį reikia nukalkinti.
Pirmuoju atveju, palaukite, kol prietaisas atšals, pripildykite jį vandeniu ir įjunkite. Po maždaug 15
minučių prietaisas ims virti.
• Jei šilumos palaikymo plokštelė neveikia, patikrinkite, ar po rankena esantis mygtukas įjungtas.
• Jei pažeistas maitinimo laidas arba prietaisas buvo nukritęs, nebenaudokite jo. Susisiekite su autorizuotu
techninės priežiūros centru. Neprofesionalūs taisymo darbai kelia pavojų naudotojui.
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