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 SVARBI SAUGOS INFORMACIJA 

Šias instrukcijas taip pat rasite svetainėje: docs.whirlpool.eu

LABAI SVARBI IR JŪSŲ, IR KITŲ ASMENŲ SAUGA.
Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis.

 Tai yra su sauga susijęs dėmesį atkreipiantis simbolis, naudotojus perspėjantis apie potencialius pavojus 
jiems patiems arba kitiems asmenims.

Prieš visus perspėjimus dėl saugos yra dėmesį atkreipiantis simbolis ir tokie terminai:

PAVOJUS:   nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, patirsite rimtą traumą.

PERSPĖJIMAS:   nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite patirti rimtą traumą.

Visuose perspėjimuose dėl saugos pateikiama informacija apie esamą potencialų pavojų ir nurodoma, kaip 
sumažinti traumos, žalos ir elektros smūgio pavojų, kuris kyla prietaisą netinkamai naudojant. Paisykite 
toliau pateiktų instrukcijų.
• Įrengimą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir 

vietos saugos reglamentų.
• Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
• Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.
• Prietaisą privaloma įžeminti. (Tai nebūtina II klasės gartraukiams; klasę nurodo duomenų plokštelėje 

esantis  simbolis).
• Maitinimo kabelis turi būti pakankamo ilgio prietaisui prie maitinimo tinklo prijungti.
• Norėdami ištraukti prietaiso laido kištuką, netraukite už laido.
• Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
• Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.
• Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinę, jutiminę arba 

protinę negalią arba neturintys patirties ir žinių su sąlyga, jei yra prižiūrimi arba supažindinti su saugiu 
prietaiso naudojimu ir suvokia keliamą pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Prietaisą valyti ir 
prižiūrėti vaikams leidžiama tik tuo atveju, jei juos prižiūri suaugusieji.

• Neremontuokite ir nekeiskite jokios įrenginio dalies, jei tai nėra konkrečiai nurodyta šiame vadove. 
Sugedusias dalis reikia pakeisti originaliomis dalimis. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti 
kvalifikuotas technikas.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
• Gręždami sieną arba lubas saugokitės, kad nepažeistumėte elektros jungčių ir (arba) vamzdžių.
• Ventiliacijos kanalai turi būti įrengti taip, kad oras būtų išleidžiamas į lauką.
• Išleidžiamo oro negalima išleisti pro dūmtakį, kuris naudojamas išleisti dūmams, susidarantiems dujų ar 

kitų degių medžiagų degimo prietaisuose; oras turi būti išleidžiamas pro atskirą angą. Būtina laikytis visų 
nacionalinių reglamentavimo aktų dėl dūmų / garų ištraukimo.

• Jei gartraukis naudojamas su kitais prietaisais, kuriuose naudojamos dujos ar kitas kuras, neigiamas slėgis 
patalpoje neturi viršyti 4 Pa (4 x 10–5 bar7).  
Todėl pasirūpinkite, kad patalpa būtų tinkamai vėdinama.

• Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą naudojimą arba neteisingą valdiklių nustatymą.
• Kad prietaisas tinkamai veiktų, jį būtina reguliariai valyti ir vykdyti jo techninę priežiūrą. Nuo paviršių 

dažnai nuvalykite visus nešvarumus, kad ant paviršių nesikauptų riebalų. Reguliariai valykite arba 
pakeiskite filtrus.
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• Niekada po prietaisu negaminkite maisto jį padegdami (apipilto spiritu ir uždegto). Nuo atviros liepsnos 
gali kilti gaisras.

• Kepdami nepalikite keptuvės be priežiūros, nes kepimo aliejus gali užsidegti.
• Nepaisant instrukcijų dėl gartraukio valymo ir filtrų pakeitimo, gali kilti gaisras.
• Gartraukio jokiu būdu negalima atidaryti, jei jame neįrengtas riebalų filtras; gartraukį būtina nuolat 

prižiūrėti.
• Po gartraukiu esančius dujinius prietaisus galima naudoti tik ant jų esant padėtiems prikaistuviams.
• Jei naudojate daugiau kaip tris dujinės viryklės degiklius, gartraukis turi veikti 2 arba aukštesniu lygiu. 

Šitaip bus pašalintas prietaise susikaupiantis karštis.
• Prieš liesdami lemputes įsitikinkite, ar jos vėsios.
• Jei lemputės nesumontuotos, gartraukio nenaudokite ir nepalikite be priežiūros – kyla elektros smūgio 

pavojus.
• Įrengimo ir techninės priežiūros metu dėvėkite darbines pirštines.
• Šis prietaisas nepritaikytas eksploatuoti lauke.
• Jei naudojama kaitlentė, atviros gartraukio dalys gali įkaisti.
• Prireikus pakeisti lemputę, naudokite tik šio vadovo lempučių priežiūros ir keitimo skyriuje nurodyto tipo 

lemputes.

ŠIĄ KNYGELĘ IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASKAITYTI ATEITYJE

Atitikties deklaracija 
• Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir parduodamas laikantis šių reikalavimų:

 - saugos reikalavimų, kaip nurodoma Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES;
 - ekonomiško dizaino reikalavimų, kaip nurodoma Europos Sąjungos direktyvose Nr. 66/2014, Nr. 327/2011, Nr. 244/2009, Nr. 245/2009, Nr. 1194/2012, Nr. 

2015/1428;
 - apsaugos reikalavimų, kaip nurodoma Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES.

Šio prietaiso elektros sauga garantuojama tik tuo atveju, jei prie gaminio tinkamai prijungta aprobuota įžeminimo sistema.

Elektros taupymas
• Pradėję gaminti maistą, ĮJUNKITE gartraukį mažiausia sparta, ir leiskite jam veikti kelias minutes baigę gaminti.
• Veikimo spartą padidinkite tik tuo atveju, jei atsiranda daug dūmų ir garų, o padidintą spartą naudokite tik esant ekstremalioms aplinkybėms.
• Prireikus pakeiskite anglies filtrą (-us), kad veiksmingai būtų naikinami kvapai.
• Prireikus išvalykite riebalų filtrą (-us), kad veiksmingai būtų filtruojami riebalai.
• Naudokite šiame vadove nurodyto maksimalaus skersmens išleidžiamojo kanalo sistemą – tada našumas bus optimalus ir sumažinsite triukšmą.
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 MONTAVIMAS 
Prietaisą išpakavę patikrinkite, ar jis gabenant nebuvo pažeistas. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo 
tarnybą. Kad prietaiso nepažeistumėte, jį nuo polistirolo putos pagrindo nukelkite tik tada, kai prietaisą ruošiatės įrengti.

PASIRUOŠIMAS ĮRENGTI

PERSPĖJIMAS:  šis gaminys yra sunkus; gartraukį turėtų kelti ir įrengti du arba daugiau žmonių.

Minimalus atstumas tarp prikaistuvių atraminio paviršiaus viryklės viršuje ir gartraukio apatinės dalies turi būtų ne mažesnis kaip 55 cm, jei viryklė yra elektrinė, ir 
70 cm, jei viryklė yra dujinė arba mišraus tipo. Prieš įrengdami sužinokite minimalius atstumus – jie nurodyti viryklės vadove.
Jei viryklės įrengimo instrukcijose nurodytas didesnis atstumas tarp viryklės ir gartraukio, paisykite būtent šio nurodymo.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS
Patikrinkite, ar prietaiso duomenų plokštelėje nurodyta maitinimo įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.
Ši plokštelė yra gartraukio viduje po riebalų filtru.
Maitinimo laidą (H05 VV-F tipo, 3 x 0,75 mm²) leidžiama keisti tik kvalifikuotam elektrikui. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
Jei gartraukis pateikiamas su prie jo prijungtu elektros kištuku, gartraukį įrengę, jo kištuką įkiškite į lizdą, atitinkanti vietos reglamentavimo aktus ir esantį 
pasiekiamoje vietoje. Jei gartraukis pateikiamas be kištuko (laidai tiesiogiai jungiami prie tinklo) arba jei pasiekiamoje vietoje nėra lizdo, įrenkite standartinį dvipolį 
maitinimo jungiklį, kuriuo būtų galima prietaisą visiškai izoliuoti nuo elektros tinko susidarius III kategorijos viršįtampiui, kaip tai nurodo įrengimo taisyklės.
Jei laido gale nesumontuotas kištukas, prijunkite laidus vadovaudamiesi šioje lentelėje pateikiama informacija:

Tinklo įtampa ir 
dažnis Laidų prijungimas

220–240 V
50–60 Hz

 : geltonas / žalias

 N: mėlynas

 L: rudas

BENDROJO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS

Prieš naudojant
Nuo priedų nuimkite kartoninius apsauginius elementus, apsauginę plėvelę ir lipnias etiketes. Patikrinkite, ar prietaisas gabenant nebuvo pažeistas.

Naudojimo metu
Kad prietaiso nepažeistumėte, ant jo nedėkite jokių sunkių daiktų. Apsaugokite prietaisą nuo atmosferos veiksnių.

 APLINKOS APSAUGA 

Pakuotės išmetimas
Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama, ji pažymėta perdirbimo simboliu . Todėl įvairias pakuotės dalis reikia išmesti atsakingai ir visiškai laikantis vietos 
įgaliotosios institucijos reglamentavimo aktų dėl atliekų išmetimo.

Gaminio išmetimas
 - Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA).
 - Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų 

tvarkymas.

 - Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis    nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į 
atitinkamą surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

Kaip išmesti buities prietaisus
• Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo 

reglamentų. Prieš išmesdami, nupjaukite elektros maitinimo laidą.
• Dėl išsamesnės informacijos apie buities elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į kompetentingą vietos instituciją, buities atliekų 

surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą.
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 TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS 

Prietaisas neveikia.
• Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar prietaisui prijungtas elektros maitinimas;
• Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar problema pašalinta.

Gartraukio įtraukimo galingumas nepakankamas.
• Patikrinkite įtraukimo greitį ir, jei reikia, jį sureguliuokite;
• Patikrinkite, ar filtrai švarūs;
• Patikrinkite, ar oro ventiliacijos angose nėra kliuvinių.

Neveikia lemputė.
• Patikrinkite lemputę ir, jei reikia, ją pakeiskite;
• Patikrinkite, ar lemputė tinkamai įsukta.

 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PO PARDAVIMO TARNYBA 

Prieš skambindami techninės priežiūros po pardavimo tarnybai, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Vadovaudamiesi skyriaus „Trikčių šalinimo vadovas“ patarimais pamėginkite problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.

Jei po šių patikrinimų problemos nėra išspręstos, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
Visada pateikite:
• Trumpą gedimo aprašymą;
• Tikslų prietaiso tipą ir modelį;
• Techninės priežiūros numerį (šis numeris nurodytas prietaiso viduje esančioje duomenų plokštelėje; jis užrašytas po žodžio „Service“). Techninės priežiūros 

numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
• Savo tikslų adresą;
• Savo telefono numerį.

Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą (tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas 
bus atliktas tinkamai).

 VALYMAS 

PERSPĖJIMAS:  – Jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių.
 – Prietaisą atjunkite nuo elektros maitinimo.

SVARBU: nenaudokite korozinių arba abrazyvinių valomųjų priemonių. Jei tokių produktų atsitiktinai patenka ant prietaiso, juos nedelsiant 
nuvalykite drėgnu audiniu.
• Paviršius valykite sausa šluoste. Jei išorė labai nešvari, į vandenį įlašinkite kelis lašus ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
SVARBU: nenaudokite abrazyvinių kempinių, metalinių grandiklių ar metalinių šveistukų. Ilgainiui šios priemonės gali pažeisti emalio paviršių.
• Naudokite konkrečiai šiam prietaisui valyti skirtus ploviklius ir paisykite gamintojo instrukcijų.
SVARBU: ne rečiau kaip kas mėnesį išvalykite filtrus, kad pašalintumėte aliejaus ar riebalų nuosėdas.
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 PRIEŽIŪRA

PERSPĖJIMAS:  – mūvėkite apsaugines pirštines.
 – atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

RIEBALŲ FILTRAI
Metalinio riebalų filtro naudojimo laikas neribotas. Jį reikia plauti kartą per 
mėnesį rankomis arba indaplovėje naudojant trumpą ciklą ir žemą temperatūrą. 
Riebalų filtrą plaunant indaplovėje, jis gali prarasti spalvą, bet jo filtravimo 
pajėgumai nenukentės.
Atidarykite ištraukimo skydelį (pasukite aukštyn).

Pastaba: skydelio nuimti nereikia.
Traukite už rankenos, kad ištrauktumėte filtrą.
Filtrą išplaukite ir palikite išdžiūti; jį sumontuokite atvirkštine tvarka atlikdami 
išmontavimo veiksmus.

ANGLIES FILTRAS (tik gartraukiai su filtru)
Jis sulaiko nemalonius kvapus, kurie susidaro gaminant.
Anglies filtrą keiskite kas 4 mėnesius.

Anglies filtro sumontavimas arba keitimas
1. Gartraukį atjunkite nuo elektros maitinimo.
2. Atidarykite ištraukimo skydelį ir jį nuimkite.
3. Išimkite riebalų filtrus.
4. Kiekvienoje pusėje sumontuokite anglies filtrą taip, kad būtų uždengtos abi variklio sparnuotės 

apsauginės grotelės. Filtrus pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis prisitvirtintų prie vidurinių kaiščių.

Filtrus išmontuokite atvirkštine tvarka atlikdami sumontavimo veiksmus.
Sumontuokite riebalų filtrus ir skydelį.

HALOGENINIŲ LEMPUČIŲ PAKEITIMAS
1. Gartraukį atjunkite nuo namų elektros tinklo.
2. Mažu atsuktuvu atsargiai atskirkite lemputės dangtelį (trijose nurodytose vietose).
3. Ištraukite perdegusią lemputę ir pakeiskite ją nauja.
4. Uždėkite (užspauskite) lemputės dangtelį.

Lempa Galia (W) Lizdas Įtampa (V) Matmenys (mm) ILCOS D kodas  
(pagal IEC 61231)

20 G4 12 10 (skersmuo)
22 (šviesos centro ilgis) HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
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 PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS 
Iš pakuočių išimkite visus komponentus. Patikrinkite, ar yra visi komponentai.
• Gartraukyje įrengtas variklis, lemputės ir riebalų filtrai (1 arba 2 riebalų filtrai, atsižvelgiant į modelį).
• Surinkimo ir naudojimo instrukcijos
• 1 surinkimo šablonas
• 6 sieniniai kištukai, Ø 8 mm
• 6 varžtai, Ø 5x45
• 2 varžtai, Ø 3,5x7
• 2 poveržlės, Ø 16x2
• 1 išleidžiamo oro grotelės
• 1 gembė montuoti prie kamino
• 1 GARŲ ATGALINIS VOŽTUVAS

 ĮRENGIMAS. PRADINĖS SURINKIMO INSTRUKCIJOS 
Šis gartraukis suprojektuotas taip, kad jį būtų galima įrengti ir naudoti kaip ištraukimo įrenginio versiją arba filtravimo įrenginio versiją.

Ištraukimo įrenginio versija
Garai ištraukiami ir išleidžiami į lauką pro išleidimo vamzdį (nepateikiamas), kuris prijungiamas prie gartraukio išleidimo vamzdžio jungties.
Priklausomai nuo įsigyto ištraukimo vamzdžio, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamų tvirtinimo prie išleidimo vamzdžio jungties elementų.
SVARBU: jei įrengtas (-i) anglies filtras (-ai), jį (juos) išimkite.

Filtravimo įrenginio versija
Orą filtruoja anglies filtras (-ai) ir jis išleidžiamas į aplinką.
SVARBU: Patikrinkite, ar tinkamai vyksta oro recirkuliacija.
Jei gartraukyje nėra anglies filtro (-ų), prieš gartraukį naudodami, jį (jų) užsisakykite ir įrenkite.

 ĮRENGIMO MATMENYS 

Šalia esantys sieniniai įrenginiai Šalia esantys sieniniai įrenginiai600 mm (min.)

centrinė linija
70 cm (dujinės arba kombinuotosios viryklės)

55 cm (elektrinės viryklės
kaitlentės paviršius
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 ĮRENGIMAS. MONTAVIMO INSTRUKCIJOS 
Toliau pateiktos instrukcijos, kurias reikia vykdyti tokia tvarka, kokia jos sunumeruotos, susijusios su paveikslėliais (su tais pačiais veiksmų numeriais), kurie pateikti 
paskutiniuose šio vadovo puslapiuose.

SVARBU: jūsų turimo prietaiso išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pavaizduoto prietaiso, tačiau įrengimo instrukcijos yra tos pačios.

Anglies filtras NEPATEIKIAMAS, jį reikia įsigyti atskirai

1. Ant sienos pažymėkite vertikalią centrinę liniją.
2. Prie sienos priklijuokite (naudodami lipnią juostelę) gręžimo schemą; gręžimo schemoje esanti vertikali centrinė linija turi sutapti su ant sienos esančia 

centrine linija.

Pastaba: gręžimo schemos apatinis kraštas atitinka gartraukio apatinį kraštą.
SVARBU: gartraukio schemos apatinis kraštas turi būti mažiausiai 55 cm (jei viryklė elektrinė) arba 70 cm (jei viryklė dujinė) atstumu.

3. Išgręžkite 4 skyles, kaip pavaizduota brėžinyje.
4. Nuo sienos nuimkite gręžimo schemą, į sieną įkiškite 2 kaiščius ir 2 varžtus (jie turi likti išsikišę apie 5 mm); į apatines skyles įkiškite trečią ir ketvirtą kaiščius.
5. Tik oro ištraukimo versija: prie sienos priešais lubų pritvirtinkite kamino atraminę gembę. Išgręžkite skyles ir įkiškite sieninius kaiščius, kaip pavaizduota. 

Pritvirtinkite gembę.
6. Tik oro ištraukimo versija – išleidimas gale: galinėje sienoje padarykite angą, pro kurią iškišite išleidimo vamzdį.
7. Tik oro ištraukimo versija – išleidimas ties lubomis: išgręžkite angą lubose, pro kurią iškišite išleidimo vamzdį.
8. Paruoškite prijungimo prie namų elektros tinklo jungtį.
9. Priekinį skydelį pasukite aukštyn.
10. Išimkite riebalų filtrą.
11. Tik recirkuliavimo versija: ant variklio sumontuokite anglies filtrus, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Filtrus pasukite, kad jie prisitvirtintų prie centrinių kaiščių.
12. Gartraukio galines angas užkabinkite ant tvirtinimo varžtų.  

Į apatines apsaugines angas įkiškite poveržles ir varžtus.  
Gartraukį prie sienos pritvirtinkite priverždami du tvirtinimo varžtus.

13a. 13a. Tik oro ištraukimo versija: garų ištraukimo žarną prijunkite prie gartraukio oro išleidimo angos.
13b. 13b. Tik recirkuliavimo versija: ant gartraukio oro išleidimo angos sumontuokite plastikines groteles.
14. Tik ištraukimo įrenginio versija: viršutinėje variklio angoje sumontuokite garų atgalinį vožtuvą. Vamzdį būtina išvesti į lauką (išleidimas gale arba link lubų).
15. Tik oro ištraukimo versija: kaminą įkiškite nurodytoje vietoje virš gartraukio, kad uždengtumėte išleidžiamų dujų vamzdį. 2 varžtais kamino viršutinę dalį 

pritvirtinkite prie montavimo gembės.

Patikrinkite, ar gartraukis gerai veikia; skaitykite gartraukio aprašymo ir jo naudojimo skyrių.
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 GARTRAUKIO APRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS 
1. Valdymo skydelis.
2. Ištraukimo pultas.
3. Riebalų filtrai.
4. Halogeninės lemputės.

Valdymo skydelis
1. IŠJUNGIMO / ištraukimo spartos (galingumo) mažinimo mygtukas
2. ĮJUNGIMO / ištraukimo spartos (galingumo) didinimo mygtukas  

Pastaba. Dideliai ištraukimo spartai (galingumui) taikomas laiko apribojimas 
– 5 minutė (indikatorius c mirksi); po to gartraukis pradeda veiki 2 ištraukimo 
spartos (galingumo) lygiu.

3. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO laikmačio mygtukas: jį naudojant 5 minutėms uždelsiamas parinktos ištraukimo spartos (galingumo) išjungimas.  
Pastaba: šis mygtukas taip pat naudojamas funkcijai „Filtro užsipildymo signalo atstata“

4. Lemputės ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
5. Ekrane rodomi toliau aprašyti rodmenys.  

a. Ištraukimo sparta (galingumas): indikatorius sukasi priklausomai nuo parinktos ištraukimo spartos (galingumo).  
Saugus veikimas: indikatorius mirksi.  
b. Riebalų filtro užsipildymas: užsidega, kai reikia atlikti filtro techninę priežiūrą.  
c. Laikmatis  
d. Aktyvintos anglies filtro užsipildymas: užsidega, kai reikia atlikti filtro techninę priežiūrą.  
Pastaba: ši funkcija įprastai yra išjungta ir ją reikia įjungti tik tuo atveju, kai gartraukis naudojamas kaip filtravimo įrenginio versija (su sumontuoti anglies 
filtru).  
Norėdami tai padaryti, atlikite toliau aprašytus veiksmus.  
– išjunkite gartraukį  
– vienu metu laikykite nuspaustus 1 ir 3 mygtukus, kol indikatorius nebemirksės (indikatorius išjungtas) ir švies nemirksėdamas (indikatorius įjungtas).  
– Mygtukus atleiskite.  
Norėdami jį išjungti, pakartokite šią procedūrą: indikatorius daugiau nebešvies nemirksėdamas (indikatorius įjungtas) ir pradės mirksėti (indikatorius 
išjungtas).  
e. Apšvietimas

Saugus veikimas
Gartraukyje yra jutiklis, kuris, staiga padidėjus temperatūrai, aktyvina prietaisą tol, kol temperatūra pastebimai nukrenta.

Filtro užsipildymo signalo atstata
Atlikę filtro techninę priežiūrą, palaikykite nuspaustą mygtuką 3, kol indikatoriaus lemputė užges.
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