ELEKTRINIS PEILIŲ GALĄSTUVAS
BH670KS
Naudojimo instrukcijos
SAUGUMO NURODYMAI
Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis tam tikrų atsargumo taisyklių. Jos padės išengti gaisro, elektros
šoko ar sužeidimų.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su negalia, nebent jie buvo apmokyti juo
naudotis ir informuoti apie galimus pavojus.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį: elektros šoko pavojus.
• Būkite itin atidūs, kai vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu.
• Nelieskite prietaiso paviršiaus naudojimo metu: jis gali įkaisti.
• Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Jei maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Neoriginalių prietaiso dalių naudojimas gali būti pavojingas.
• Nenaudokite prietaiso lauke ir nelaikykite drėgnose patalpose.
• Nepalikite laido kabėti nuo stalo ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais.
• Nelaikykite prietaiso ant ar greta orkaitės ir elektrinės ar dujinės viryklės.
• Naudojimo metu, prietaisą laikykite atokiau nuo užuolaidų, sienų, apmušalų ar kitokių degių objektų.
• Saugokite prietaisą nuo vandens. Nepilkite jo į prietaiso angas naudojimo metu: elektros šoko pavojus.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Prietaisas skirtas tik asmeninėms reikmėms.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa: AC 220 – 240 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 1200 W
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PRIETAISO APRAŠYMAS
Smarkiai atšipusių peilių galandimo anga
Mažai atšipusių peilių galandimo anga
Dešinės pusės galandimo anga
Kairės pusės galandimo anga
Atsuktuvo galandimo anga
Žirklių galandimo anga
Įjungimo mygtukas
Kojelės
Pagrindas
Laido suvyniojimo mygtukas
Laidas

NAUDOJIMAS
• Išpakuokite prietaisą ir pašalinkite visas įpakavimo medžiagas. Prietaisą nušluostykite drėgna šluoste.
• Galąsdami įrankius, į prietaisą nepilkite vandens: elektros šoko pavojus.

Peilio galandimas
• Prietaisą pastatykite ant stabilaus paviršiaus.
• Ištraukite maitinimo laidą iš prietaiso ir įjunkite kištuką į elektros lizdą.
• Paspauskite įjungimo mygtuką ir variklis pradės veikti.
• Peilį tvirtai suimkite už koto ir nuleiskite į galandimo angą. Braukite peilį per visą jo ilgį link savęs (nuo
rankenos iki galiuko). Peilį į angą įstatykite kuo arčiau rankenos, taip visa geležtė bus vienodai pagaląsta.
Kartokite 3 – 4 kartus.
A – B: smarkiai atšipusiems peiliams
C – D: mažai atšipusiems peiliams
A – C: dešinės pusės galandimui
B – D: kairės pusės galandimui
• Jei peilis atšipęs smarkiai, pirmiausia pagaląskite jį A ir B angose, o tada galąskite C ir D angose. Tai
sutrumpins galandimo laiką ir užtikrins ilgą prietaiso tarnavimo laiką. Jei peilis atšipęs nesmarkiai,
naudokite C ir D galandimo angas.
• Dėmesio: jei nuleidus peilį į angą galandimo diskas užsiblokuos ir nustos suktis, ištraukite peilį iš angos ir
palaukite, kol diskas vėl ims suktis. Kitu atveju, prietaisas gali sugesti.
• Išjunkite įjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nuvalykite stalą ir prietaisą.
• Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minučių pertrauką ir vėl galąskite.
Patarimai
• Kad kokybiškai pagaląstumėte įrankius, traukite juos per galandimo diskus vienodu greičiu.
• Prispauskite peilį prie sienelės: tai padės išlaikyti stabilumą ir pagerinti kontaktą su galandimo disku.
• Variklis greitai įkaista, todėl pagalandę vieną įrankį, leiskite jam atvėsti.
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Žirklių galandimas
• Įjunkite kištuką į elektros lizdą.
• Vieną žirklių ašmenį įdėkite į angą aštriąja puse į vidų. Traukite ašmenį link savęs. Kartokite 4 – 5 kartus.
• Tą patį atlikite su kitais ašmenimis.
• Išjunkite įjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nuvalykite stalą ir prietaisą.
• Dėmesio: jei įkišus ašmenis į angą galandimo diskas užsiblokuos ir nustos
suktis, ištraukite žirkles iš angos ir palaukite, kol diskas vėl ims suktis. Kitu
atveju, prietaisas gali sugesti.
• Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minučių
pertrauką ir vėl galąskite.
Atsuktuvo galandimas
• Įjunkite kištuką į elektros lizdą.
• Suimkite atsuktuvą už rankenos.
• Įkiškite jį į peilio galandimo angą statmenoje padėtyje.
• Tuomet atsuktuvo galvutę įkiškite į atsuktuvui galąsti skirtą angą.
• Išjunkite įjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nuvalykite stalą ir prietaisą.
• Dėmesio: jei įkišus atsuktuvą į angą galandimo diskas užsiblokuos ir nustos suktis,
ištraukite jį iš angos ir palaukite, kol diskas vėl ims suktis. Kitu atveju, prietaisas gali
sugesti.
• Nelaikykite prietaiso įjungto ilgiau nei 3 minutes. Padarykite 20 minučių
pertrauką ir vėl galąskite.
Automatinio laido suvyniojimo funkcija
• Prieš naudodami prietaisą, ištraukite laidą iš prietaiso ir įjunkite kištuką į elektros lizdą.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš lizdo. Tuomet paspauskite laido suvyniojimo mygtuką ir
laidas automatiškai susisuks prietaiso viduje. Jei nuspaudus mygtuką laidas nepradeda vyniotis atgal, dar
kartą paspauskite mygtuką ir laikykite ištiestą laidą rankose. Jis ims lėtai vyniotis.
• Dėmesio: jei laidas nebesitraukia iš prietaiso, netraukite jo per jėgą: greičiausiai jūs jau išvyniojote jį visą.

•
•
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•

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ar indaplovėje. Nuvalykite jį drėgna šluoste.
Būkite atsargūs su galandimo diskais ir nepažeiskite jų su galandamais įrankiais: jie yra gana jautrūs.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį sutaisyti gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai.

GARANTIJA
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame lapelyje. Garantija
padengia taisymo išlaidas, jei:
- pažeidimai ar gedimai atsirado dėl gamyklinės klaidos, defekto, ir reikia pakeisti prietaiso dalis;
- prietaisas sugedo normaliomis naudojimo sąlygomis.
Gamintojas neatsako dėl žalos, atsiradusios:
- netinkamai naudojant prietaisą, tyčia jį sugadinus ar atliekant taisymo darbus savarankiškai;
- pasibaigus garantiniam periodui;
- pametus garantinį lapelį.
Garantinis taisymas atliekamas tik garantiniu periodu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

3

