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VANDENS VIRDULIO INSTRUKCIJOS
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TURINYS

VANDENS VIRDULIO SAUGA
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Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus.
Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. 
Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų laikykitės. 
                    Tai yra įspėjamasis saugos simbolis. Šis simbolis įspėja jus apie 
                     galimus pavojus jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.                  
                     Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos simbolių ir žodžio 
                     PAVOJUS arba PERSPĖJIMAS.

Šie žodžiai reiškia:
Nedelsiant nepaisydami nurodymų, 

                                                             galite žūti arba rimtai susižaloti.

                                                             Nepaisydami nurodymų, galite žūti arba
                                                             rimtai susižaloti.
Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip sumažinti sužalojimo 
riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi nurodymų. 

VANDENS VIRDULIO SAUGOS REIKALAVIMAI
SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
Elektros reikalavimai 
Elektros įrangos atliekų šalinimas
Baterijos įjungimas (pasirinktinai)

DALYS IR FUNKCIJOS
VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS

Prieš pirmąjį naudojimą
Vandens virdulio pripildymas
Vandens pašildymas
Temperatūros gidas
Karštos temperatūros režimo naudojimas
Vandens virdulio išjungimas

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Išorės priežiūra
Filtro valymas
Virdulio nukalkinimas

GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA
KitchenAid virdulio garantija
Klientų aptarnavimas
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VANDENS VIRDULIO SAUGA

1

Valdymo skydelis

1,7 l vandens 

PASTABA:
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NOTE: The temperature will blink 5 times 
and return to standby after 5 seconds. 
This will continue periodically until after 
the water temperature reduces below the 
desired temperature.

USING THE WATER KE

Vandens šildymas

2 Press the Start/Cancel button ( ) to 

the water. “On” will be displayed on 

is heating. The Start/Cancel button 
( )
Kettle is off the base.

1 The display will show the default 
temperature 100° C. Press the “+” or 
“-” buttons to select your desired water 
temperature, from 50°C to 100°C. 
See the “Temperature guide” for more 
information.

43 current temperature will show on the 

the desired temperature is reached.
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VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS

Ekranėlyje bus rodoma numatytoji 
100 °C temperatūra. Norėdami 
pasirinkti pageidaujamą vandens 
temperatūrą nuo 50 °C iki 100 °C, 
nuspauskite + arba - mygtuką.
Norėdami daugiau informacijos, žr. 
„Temperatūros nustatymas“.

Norėdami nustatyti temperatūrą ir 
pradėti kaitinti vandenį, nuspauskite 
paleidimo / atšaukimo mygtuką (    ). 
Ekranėlyje rodomas užrašas „On“ 
(Įjungta) nurodys, kad vandens 
virdulys kaista. Kai vandens virdulys 
nėra uždėtas ant pagrindo, paleidimo / 
atšaukimo mygtukas (    ) neveikia.

Kai vandens temperatūra pasiekia 
50 °C temperatūrą, pagrindiniame 
ekranėlyje rodoma esama temperatūra, 
o vanduo kaista, kol pasiekiama 
pageidaujama 

Kai pasiekiama reikiama temperatūra, 
pasigirsta trys pyptelėjimai, o 
viršutiniame ekranėlio kampe rodomas 
užrašas „Off“ (Išjungta).

PASTABA: temperatūros indikatorius 
sublyksės 5 kartus ir po 5 sekundžių 
grįš į budėjimo režimą.
Vandens temperatūrai nukritus žemiau 
norimos, tai pasikartoja kelis kartus 
periodiškai.
 

Jei įdėtos baterijos, o vandens virdulys 
išjungtas, nuspauskite bet kurį mygtuką, 
kad būtų rodoma esama temperatūra. 
Baterijos piktograma rodo baterijų įkrovos 
lygį.
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