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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 

Perskaitykite ir laikykitės visų šioje naudojimo ir priežiūros instrukcijoje pateiktų nurodymų, net jei 

manote, kad esate susipažinę su gaminiu, ir pasilikite ją po ranka, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje, 

Ypač atkreipkite dėmesį į skyrius, susijusius su svarbiomis apsaugos priemonėmis ir saugos bei 

aptarnavimo reikalavimais.  

 

Savo patogumui pasižymėkite visą modelio numerį (esantį gaminio identifikavimo etiketėje) ir gaminio 

gavimo datą kartu su pirkimo čekiu ir pridėkite prie garantijos ir aptarnavimo informacijos, išsaugokite, 

jei prireiktų garantinio aptarnavimo. 

Pastaba: šio gaminio charakteristikos (pažymėtos gaminio identifikavimo etiketėje) yra nustatytos 

remiantis specialiais bandymais. Įprastai naudojant arba naudojant kitus rekomenduojamus priedus gali 

būti suvartojama gerokai mažiau energijos. 

 

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

Naudojant bet kokį elektros prietaisą, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias: 

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. 

Įspėjimas - siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio, žmonių ar turto sužalojimo riziką: 

1. Prietaisą visada junkite nuo tokio pat įtampos, dažnio ir vardinio maitinimo šaltinio, koks nurodytas 

prietaiso identifikavimo etiketėje. 

2. Būtina atidžiai prižiūrėti, jei prietaisą naudoja vaikai ar neįgalieji arba jis naudojamas šalia jų. 

Neleiskite vaikams juo žaisti. 

3. Nenaudokite gaminio su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku arba po to, kai gaminys sugenda, arba 

jam nukritus, jei atrodo kaip nors pažeistas. Kreipkitės į gaminio įsigijimo vietą, kad būtų patikrintas, 

suremontuotas arba pakeistas. 

4. Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, gaminio ar lankstaus laido nemerkite ir nelaikykite jo po 

lietumi, drėgme ar kitais skysčiais, išskyrus tuos, kurie būtini tinkamam gaminio veikimui. 

5. Šio prietaiso negalima naudoti arti vandens, pvz. 

vonioje, prausykloje, baseine ir pan. kur gali sušlapti.  

6. Nenaudokite šio prietaiso ir nelaikykite jokios jo dalies ant karštų paviršių (pvz., dujinio ar elektrinio 

degiklio, kaitvietės ar įkaitusios orkaitės) arba šalia jų. 

7. Išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš surinkdami ar išardydami dalis 

ir prieš valydami. 

8. Venkite sąlyčio su karštais paviršiais. 

9. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį. 

10. Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros. 

11. Naudojant priedus ar aksesuarus, kurių nerekomenduoja ar neparduoda gaminio platintojas, gali kilti 

pavojus asmeniui ar turtui arba gali būti sužaloti žmonės. 

12. Šis gaminys skirtas tik įprastam naudojimui buityje / namų ūkyje. 
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Perskaitykite ir išsaugokite šias instrukcijas 

 

KAIP NAUDOTI VIRYKLĘ 

Prieš naudodami viryklę pirmą kartą, 3-5 minutes įjunkite viryklę didžiausiu kaitinimo režimu. Tai turėtų 

būti vienintelis kartas, kai viryklė įjungiama ant jos nepadėjus maisto ruošimo indų. 

Kad jūsų viryklė veiktų efektyviausiai, naudojami maisto gaminimo indai turėtų būti tvirto pagrindo, 

kuo lygesni, maždaug 18-20 cm skersmens ir didžiausios 1,5 litro talpos (1500 vatų galios viryklė), o 

maždaug 15-17 cm skersmens ir didžiausios 1 litro talpos (800 vatų galios viryklė). Negalima naudoti 

mažesnio nei kaitvietės skersmens maisto gaminimo indų pagrindo skersmens. 

Maisto gaminimo indai, nepriklausomai nuo jų dydžio, neturėtų išsikišti už kaitlentės ribų ar įsiterpti į 

arti esančią valdymo įtaisų zoną. 

Nereikėtų naudoti indų išgaubtu, įgaubtu ar nelygiu dugnu. 

 

VALDYMAS 

Norėdami pasiekti norimą temperatūrą, pasukite reguliatorių į pažymėtą rekomenduojamą padėtį. 

Vadovaukitės šiuo vadovu. 

Pastaba: abi kaitvietes galima naudoti vienu metu, tačiau reikia stengtis, kad maisto ruošimo indų 

rankenos neišsikištų virš gretimos kaitvietės. 

Svarbu: kai kaitvietės nenaudojate, visada pasukite reguliatorių į "0" padėtį ir atjunkite nuo maitinimo 

lizdo. 

1. Skirta troškinti maisto produktus, tirštinti padažus ir pan. 

2. Lėtam maisto ruošimui 

3. Dideliems kiekiams troškinti 

4. Mėsos ir kepsnių apkepimui. 

5. Visiems patiekalams greitai pašildyti 

6. Visiems patiekalams užvirinti 

Pastaba: lemputė užges, kai kaitvietė pasieks pasirinktą temperatūrą, ir cikliškai įsijungs ir išsijungs, kad 

išlaikytų temperatūrą. 

 

TEISINGAS ŠIO PRIETAISO UTILIZAVIMAS 

 

Šiuo ženklu nurodoma, kad šis produktas neturi būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis 

atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl 

netinkamo atliekų šalinimo, atsakingai jį utilizuokite, taip skatindami tvarų pakartotinį 

žaliavų išteklių naudojimą. Norėdami utilizuoti panaudotą prietaisą, naudokitės atliekų 

utilizavimo ir surinkimo sistemomis. 


