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Įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys 
naudojant įkaista. Būkite atsargūs, neprisilieskite 
prie įkaitusių prietaiso dalių. Jaunesni nei 8 metų 
vaikai gali būti prileidžiami prie prietaiso tik jei 
juos prižiūri suaugusieji. Vyresni nei 8 metų vaikai 
ir asmenys, turintys fizinių, jutimo ar psichinių 
sutrikimų arba nepakankamai žinių ar patirties, šiuo 
prietaisu gali naudotis tik tuomet, jei jie prižiūrimi 
arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, 
ir supranta kylančias grėsmes. Vaikams turi būti 
draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai taip 
pat negali valyti prietaiso ar atlikti jo priežiūros darbų.

ĮSPĖJIMAS! Ant įjungtos viryklės palikti indai su 
riebalais ar aliejumi gali sukelti gaisrą. NIEKADA 
nebandykite liepsnos gesinti vandeniu – išjunkite 
prietaisą ir kuo nors uždenkite liepsną, pavyzdžiui, 
dangčiu arba priešgaisriniu apklotu.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus – ant viryklės nelaikykite 
jokių daiktų.

Niekuomet nevalykite prietaiso gariniais ar slėginiais 
valikliais.

Prieš atidarydami gaubtą nuo jo nuvalykite skysčius. 
Neuždenkite stiklinio dangčio (jei sumontuotas), kol 
neatvėso dujiniai degikliai arba elektrinė kaitlentė.

Prietaisas nevaldomas išoriniu laikmačiu arba atskira 
nuotoline valdymo sistema.

ATSARGIAI! Netinkamų viryklės apsaugų naudojimas 
gali sukelti nelaimingą atsitikimą.

Pagalba
Informacija:
• tipas anomalija
• prietaiso modelis (Mod.)
• Serijos numeris (S/N)
Šią informaciją rasite duomenų plokštelėje, kuri yra ant prietaiso ir (arba) 
pakuotės.
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Prietaiso aprašymas
Bendras vaizdas
1. GAMINIMO INDO laikančiosios grotelės 
2. DUJŲ DEGIKLIAI
3. DUJINIŲ DEGIKLIŲ valdymo rankenėlės
4. DUJINIŲ DEGIKLIŲ uždegimo funkcija
5. SAUGOS ĮTAISAI

• DUJINIAI DEGIKLIAI skiriasi dydžiu ir galia. Naudokite tokio skersmens 
gaminimo indus, kurie geriausiai tinka tam tikram degikliui.

• DUJINIŲ DEGIKLIŲ valdymo rankenėlės liepsnai reguliuoti.
• DUJINIO DEGIKLIO UŽDEGIMO FUNKCIJA suteikia galimybę 

automatiškai uždegti tam tikrą degiklį.
• APSAUGINIS ĮTAISAS sustabdo dujų srautą, jei liepsna netyčia užgęsta.

5

4

2

1

3



LT

19

Montavimas
! Prieš naudodami naują prietaisą, atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją. 
Joje pateikiama svarbi informacija apie prietaiso saugų naudojimą, montavimą 
ir priežiūrą.

! Prašome išsaugoti šią vartotojo instrukciją, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. 
Perduokite ją bet kokiems prietaiso naujiems savininkams.

! Išpakavę viryklę įsitikinkite, kad ji gabenimo metu nebuvo pažeista. 
Iškilus problemoms, kreipkitės į prekybos atstovą arba į artimiausią klientų 
aptarnavimo tarnybą.

! Saugokite pakavimo medžiagą nuo vaikų. Išmeskite ją vadovaudamiesi 
rūšiuotų atliekų surinkimo taisyklėmis (žr. „Saugos perspėjimai ir patarimai“).

! Prietaisą privalo montuoti kvalifikuotas darbuotojas, vadovaudamasis 
pateiktomis instrukcijomis. Neteisingai sumontavus, galima pakenkti žmonėms 
ir gyvūnams arba sugadinti turtą.

! Prieš imantis bet kokių montavimo darbų, prietaisą reikia išjungti iš elektros 
energijos tinklo.

! Šios instrukcijos taikomos tik šalims, kurių simboliai yra pateikti duomenų 
plokštelėje (po virykle).

• Prieš montuodami įsitikinkite, kad:
- Vietiniai dujotiekio parametrai (dujų tipas ir slėgis) atitinka viryklės 

nustatymus (žr. Identifikacinę plokštelę ir čiurkšlinio siurblio lentelę).
- Baldų ar greta viryklės montuojamų prietaisų išoriniai paviršiai yra atsparūs 

karščiui pagal vietinius reikalavimus.
- Šis prietaisas nėra prijungtas prie dujų ištraukimo prietaiso; jis turi būti 

montuojamas laikantis vietinių montavimo reikalavimų. Atkreipkite ypatingą 
dėmesį į reikalavimus, susijusius su vėdinimu.

- Degimo produktai yra išmetami į aplinką (lauką) per specialius surinkimo 
prietaisus arba sieninius / prie langų montuojamus elektrinius ventiliatorius.

• Intensyvus ir ilgalaikis naudojimas gali tekti papildomai ventiliacija, 
pavyzdžiui, atveriančių langą arba ventiliacijos veiksmingesnę, labiau 
padidinti mechaninį siurbimo galią , jei ji jau yra.

Prietaiso įrengimas
Įrengiant kaitlentę, būtina imtis šių atsargumo priemonių:

       

750mm 

100mm

B B

50mm  

A

PASTABA: Jei atstumas „A“ tarp sieninių spintelių yra nuo 600 mm iki 730 
mm, aukštis „B“ turi būti mažiausiai 530 mm. Jei atstumas „A“ tarp sieninių 
spintelių yra didesnis už viryklės plotį, aukštis „B“ turi būti mažiausiai 400 mm.
Jei virš viryklės montuojamas gartraukis, parinkdami tinkamą atstumą, 
vadovaukitės gartraukio instrukcijomis.

• Šį prietaisą galima įleisti į 20–50 mm pločio stalviršį.
• Jei po virykle nemontuojama orkaitė, įstatykite atskiriamąją plokštę, 

kurios paviršius būtų mažiausiai toks pats,kaip ir stalviršio anga. 

Tokia plokštė turi visiškai uždengti išpjovą, kad nebūtų liečiamasi prie 
viryklės apatinės pusės. Plokštė turi būti įstatyta daugiausiai 150 mm 
atstumu nuo darbinio paviršiaus apatinio paviršiaus, bet jokiu būdu 
ne mažiau nei 20 mm atstumu nuo viryklės apatinės pusės. Jei po 
virykle planuojate sumontuoti orkaitę, įsitikinkite, kad ją pagamino 
„Whirlpool“ ir joje yra įrengta aušinimo sistema. Jei po virykle įrengta 
kito gamintojo orkaitė, gamintojas jokios atsakomybės neprisiima.

• Po to, kai valomi perimetro paviršių, taikomas pateiktą tarpiklį į viryklės, 
kaip parodyta paveiksle.

Pastatykite į stalviršį angą gerbiant matmenys nurodomas instrukcijoje viryklė.

PASTABA: maitinimo kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima 
jo didėjimo gavybą.

Užtikrinti viryklė, naudoti laikiklius (A), jeigu su juo. Pritvirtinkite laikiklius į 
atitinkamą skylių rodyklės kryptimi ir pritvirtinkite juos naudojant jų accordan 
varžtai su į stalviršį storio (žr šiuos skaičius).

Top 20 mm

 

Top 30-50 mm

Elektros jungtys
! Šią procedūrą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Kaitlentės su trijų polių maitinimo kabeliu skirtos naudoti esant duomenų 
plokštelėje (ji yra ant apatinės prietaiso dalies) nurodytai kintamajai srovei ir 
įtampai bei dažniui.  

Kabelio įžeminimo laidas yra su žalia ir geltona 
danga. Jei prietaisas turi būti montuojamas virš 
įmontuotosios elektrinės orkaitės, kaitlentės 
ir orkaitės elektros jungtys turi būti atskiros ir 
dėl elektros saugos, ir dėl to, kad orkaitę būtų 

lengviau ištraukti. 

Maitinimo laido prijungimas prie maitinimo šaltinio
Įrenkite standartinį kištuką, atitinkantį apkrovą, nurodytą duomenų plokštelėje. 
Prietaisas prie maitinimo šaltinio turi būti jungiamas tiesiogiai, naudojant tarp 
prietaiso ir maitinimo šaltinio sumontuotą daugiapolį grandinės pertraukiklį, 
kurio kontakto anga ne mažesnė kaip 3 mm. Grandinės pertraukiklis turi 
būti tinkamas nurodytai įtampai ir atitikti šiuolaikinius elektros reikalavimus 
(įžeminimo laidas neturi būti su grandinės pertraukikliu). Maitinimo kabelis 
neturi liestis su paviršiais, kurių temperatūra didesnė nei 50 °C.

! Montuotojas turi užtikrinti, kad būtų įrengta tinkama elektros jungtis ir kad ji 
atitiktų saugos reikalavimus.

Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad:
• prietaisas įžemintas, o kištukas atitinka reikalavimus.

L

Žemė
(geltona / žalia)

N
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• lizdas gali atlaikyti didžiausią prietaiso galią, nurodytą duomenų plokštelėje.
• įtampa atitinka duomenų plokštelėje nurodyto įtampos diapazono ribas.
• lizdas tinkamas prietaiso kištukui. Jei lizdas netinka kištukui, paprašykite, 

kad kvalifikuotas meistras jį pakeistų. Nenaudokite ilgintuvų ar šakotuvų.

! Sumontavus prietaisą reikia įsitikinti, kad maitinimo laidas ir elektros lizdas 
lengvai prieinami.

! Laidas negali būti sulenktas ar suspaustas.

! Laidą reikia reguliariai tikrinti, jį gali keisti tik kvalifikuotas meistras (žr. 
„Pagalba“).

! Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šių saugos nurodymų.

Dujų prijungimas
! Šią procedūrą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Prietaisas turi būti jungiamas prie pagrindinės dujų tiekimo jungties arba dujų 
baliono laikantis šiuo metu šalyje galiojančių reikalavimų. Prieš jungdami 
įsitikinkite, kad viryklė yra suderinama su dujų tiekimo jungtimi, kurią 
norite naudoti. Jei ji nesuderinama, laikykitės instrukcijų, nurodytų punkte 
„Pritaikymas prie įvairių tipų dujų“.
Naudojant suskystintąsias dujas iš baliono, reikia sumontuoti slėgio 
reguliatorių, atitinkantį šalyje galiojančius reikalavimus.

! Patikrinkite, ar dujų tiekimo slėgis atitinka reikšmes, nurodytas 1 lentelėje 
(„Degiklių ir antgalių specifikacijos“). Taip užtikrinsite, kad prietaisas veiktų 
saugiai ir ilgai, o energija būtų naudojama veiksmingai.

• Viryklė prie dujotiekio ar dujų 
cilindro turi būti jungiama arba 
standžiu variniu arba plieniniu 
vamzdžiu su vietinius reikalavimus 
atitinkančiomis jungtimis, arba 
vietinius reikalavimus atitinkančia žarna, kurios visas paviršius yra iš 
nerūdijančiojo plieno. Tarpinė (B) alkūnės jungtyje. Maksimalus žarnos 
ilgis – 2 m.

• TIK BELGIJAI: Prietaiso alkūnės jungtį (A) reikia pakeisti pridedama 
jungtimi (jei tokia pridedama). 

SVARBU: jei naudojama nerūdijančiojo plieno žarna, ją reikia sumontuoti 
taip, kad ji nesiliestų prie jokios judančios baldo dalies. Ji turi būti 
nutiesta taip, kad nebūtų kliūčių ir, kiek įmanoma, būtų galima prieiti 
patikrinti ją per visą ilgį.

• Po prijungimo prie dujotiekio su muilinu vandeniu patikrinkite, ar nėra 
nuotėkio. Uždekite degiklį, pasukite rankenėlę iš maksimalios liepsnos 
padėties  į minimalios liepsnos padėtį  ir patikrinkite liepsnos stabilumą.

Pritaikymas skirtingų tipų dujoms
! Šią procedūrą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Pritaikant kaitlentę ne numatyto, o kitokio tipo (nurodyto specialioje 
plokštelėje prie viryklės pagrindo arba ant pakuotės) dujoms, reikia pakeisti 
degiklio antgalius:
1. Nuimkite kaitlentės tinklelį ir nustumkite degiklius nuo lizdų.
2. Atsukite purkštukus naudodami lizdas raktu atitinkamo dydžio, ir pakeisti 

juos su purkštukais naujo tipo dujų (žr. 1 Lentelę „degiklių ir antgalių 
charakteristikos“).

3. Surinkite visas išimtas dalis atvirkštine tvarka.

4. Užbaigę šią procedūrą, senąjį lipduką pakeiskite nauju, kuriame nurodoma, 
jog naudojamos naujo tipo dujos. Lipdukų galite gauti bet kuriame mūsų 
priežiūros centre.

• Pirminio degiklio oro srauto reguliavimas:
reguliuoti nereikia.

• Mažiausios degiklių nuostatos nustatymas:
Kad būtų užtikrinta, jog minimalus nustatymas nustatytas teisingai, nuimkite 
rankenėlę ir atlikite šiuo veiksmus:  

1. Išimkite rankenėlę ir vožtuvo kaištyje arba 
šalia jo esantį nustatymo varžtą sureguliuokite 
taip, kad liepsna būtų nedidelė ir stabili:
• priveržkite varžtą, kad sumažintumėte 
liepsnos intensyvumą (-);
• atlaisvinkite varžtą, kad padidintumėte 
liepsnos intensyvumą (+);
Nustatymą atlikite, kai čiaupas veikia minimaliu 

dujų nustatymo režimu.
2. Sureguliavę mažiausią liepsną patikrinkite, ar ji neužgęsta reguliatoriaus 

rankenėlę kelis kartus greitai pasukant nuo mažiausios liepsnos padėties 
iki didžiausios ir atgal.

3. Kai kuriuose prietaisuose naudojamas apsauginis įtaisas (temperatūros 
jutiklis). Jei prietaisas neveikia, kai nustatytas mažiausias liepsnos lygis, 
reguliavimo varžtu padidinkite liepsną.

4. Baigę reguliavimą, apylankose pakeiskite sandariklį naudodami 
sandarinimo vašką arba analogišką priemonę.

! Jei prietaisas prijungtas prie suskystintųjų dujų šaltinio, nustatymo varžtas 
turi būti priveržiamas kuo tvirčiau.

! Užbaigę šią procedūrą senąjį lipduką pakeiskite nauju, kuriame nurodoma, 
jog naudojamos naujo tipo dujos. Lipdukų galite gauti bet kuriame mūsų 
priežiūros centre.

! Jei darbinis dujų slėgis skiriasi nuo rekomenduojamo (ar šiek tiek kinta), 
siekiant atitikti šalyje galiojančius reikalavimus tiekimo vamzdyje reikia 
sumontuoti tinkamą slėgio reguliatorių.

Elektros 
jungtys

LENTELĖ

žr. lentelę

Ši įranga atitinka ES direktyva Nr. 66/2014, integruojanti
direktyvą 2009/125/ES. 
Reglamentas EN 30-2-1

ECODESIGN
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GAMTINIŲ DUJŲ
(Metanas)  17 20 25

 

Pusiau greitas
Papildomas

MW
G20

95Z
72X

138A

63
50
91

Degiklio ir purkštukų specifikacijos

1 lentelė

TIPAS DUJŲ 
NAUDOJAMAS

TIPO 
DEGIKLIUI

PURKŠTUKO NOMINALI 
ŠILDYMO GALIA

kW

NOMINALI 
VARTOJIMAS

SUMAŽINTA 
ŠILUMOS GALIA

kW

DUJŲ SLĖGIS
mbar

maži.   nomin.   didži.

1.65
1.00
3.50

157 l/h
95 l/h

333 l/h

 KATEGORIJOS  II2H3B/P

 Modelis konfigūracija 
 4 DEGIKLIAI

Nominali Šildymo 
galia  (kW) 

Total nominali 
vartojimas 

3
3

G20 20 mbar                1MW - 2S -1A                             7.80                              743 l/h                               9.52     

G30 30 mbar                1MW - 2S -1A                             7.80                              567 g/h                             30.94     

Tipas dujų 
naudojamas

MAITINIMO ŠALTINIS: 220-240V~   50/60Hz   0,6W

Reikalingas oras (m  ) 
dujų degimo 1 m

G31 30 mbar                1MW - 2S -1A                             7.80                              577 g/h                             30.94     

120 g/h
73 g/h

254 g/h

1.65
1.00
3.50

Pusiau greitas
Papildomas

MW

SUSKYSTINTŲ 
DUJŲ
(Butanas) G30

SUSKYSTINTŲ 
DUJŲ
(Propanas)    G31

Pusiau greitas
Papildomas

MW

63
50
91

1.65
1.00
3.50

118 g/h
71 g/h

250 g/h

25        30         35

25        30         35

0.40
0.40
1.65

0.40
0.40
1.65

0.40
0.40
1.65
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LT Įjungimas ir naudojimas
! Atitinkamo dujų degiklio padėtis parodyta ant kiekvienos rankenėlės.

Dujų degikliai
Kiekvienas degiklis gali būti sureguliuotas pagal vieną iš šių nuostatų, 
naudojant atitinkamą rankenėlę:

● Išjungta

 Didžiausia
 Mažiausia

Norėdami uždegti vieną iš degiklių, laikykite degantį degtuką ar žiebtuvėlį prie 
degiklio ir tuo pačiu metu paspauskite ir pasukite atitinkamą rankenėlę prieš 
laikrodžio rodyklę iki didžiausios nuostatos.
Kadangi degiklyje įmontuotas saugos įtaisas, rankenėlė turėtų būti laikoma 
paspausta apie 2–3 sekundes, leidžiant automatiniam įtaisui degti, kad būtų 
palaikoma liepsna.
Kai kurie modeliai turi uždegimo funkciją, įdiegtą valdymo rankenėlėje. Tokiu 
atveju yra uždegiklis, bet ne mygtukas.
Norėdami uždegti degiklį, tiesiog iki galo nuspauskite atitinkamą rankenėlę ir 
pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę iki didelės liepsnos nuostatos. Neatleiskite, 
kol degiklis užsidegs.

! Jei liepsna netyčia užgestų, išjunkite degiklį ir prieš degdami pakartotinai 
palaukite bent 1 minutę.

Norėdami išjungti degiklį, sukite rankenėlę iki galo pagal laikrodžio rodyklę 
(kol pasieks ● padėtį).

Praktinis patarimas dėl degiklių naudojimo
Kad degikliai veiktų efektyviai:
• Naudokite kiekvienam degikliui tinkamą gaminimo indą (žr. Lentelę), kad 

liepsna nesklistų plačiau indo dugno.
• Visada naudokite gaminimo indus su plokščiu pagrindu ir dangčiu.
• Kai indo turinys pasiekia virimo temperatūrą, pasukite rankenėlę iki 

mažiausios nuostatos.

Pusiau greitas (S)

Papildomas (A)

Mini Wok (MW)

Ø Gaminimo indo skersmuo (cm)

16 - 24

8 - 14

24 - 26

Degiklis

Norėdami išsiaiškinti degiklio tipą, žiūrėkite schemas skyriuje „Degiklių ir 
antgalių specifikacijos“.

• Maksimaliam stabilumui užtikrinti įsitikinkite, kad kepimo indų laikikliai 
pastatyti teisingai ir kiekvienas indas yra degiklio viduryje.

• Įsitikinkite, kad kepimo indų rankenos yra lygiagrečiai su vienu iš indų 
laikiklio atraminių užtvarų.

• Kepimo indų rankenos turi būti tokioje padėtyje, kad neprasikištų pro kepimo 
plokštumos priekį. 

Skirtingą keptuvių stabilumą dažnai 
nulemia pati keptuvė (arba jos padėtis 
naudojimo metu). Gerai subalansuotos 
keptuvės, plokščiu dugnu, padėtos tiesiai 
virš degiklio, o rankenėlės sulygintos su 
vienu iš grotelių strypų, be abejo, užtikrina 
didžiausią stabilumą.

Atsargumo priemonės ir patarimai
! Prietaisas sukurtas ir pagamintas laikantis tarptautinių saugos standartų. 
Šie įspėjimai pateikiami saugos sumetimais, juos reikia atidžiai perskaityti.

Bendroji sauga
• Tai 3 klasės įmontuojamoji įranga.
• Dujiniams prietaisams, kad normaliai dirbtų, reikia reguliarios oro 

apykaitos. Montuodami kaitlentę, laikykitės instrukcijų, pateiktų 
dalyje apie prietaisų padėtį.

• Nurodymai galioja tik šalyse, kurių simboliai pateikti instrukcijoje 
ir serijos numerio plokštelėje.

• Prietaisas naudotinas namuose, jis neskirtas pramoninei ar komercinei 
panaudai.

• Prietaiso negalima įrengti lauke, net ir dengtose vietose. Labai pavojinga 
prietaisą palikti lietuje ir audroje.

• Nelieskite prietaiso, jei esate basi arba jūsų rankos ir kojos drėgnos ar 
šlapios.

• Prietaisas turi būti naudojamas tik maistui gaminti pagal čia 
pateikiamas instrukcijas, juo gali naudotis tik suaugusieji. Kitoks 
prietaiso naudojimas (pvz., kambariui šildyti) laikomas netinkamu 
ir yra pavojingas. Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už 
žalą, kilusią dėl netinkamo, netaisyklingo ar neprotingo prietaiso 
naudojimo.

• Angos, naudojamos šilumai paskirstyti ir ventiliacijai, niekuomet negali būti 
uždengtos.

• Visada įsitikinkite, kad nenaudojamo prietaiso rankenėlės yra ●/○ padėtyje.
• Išjungdami prietaisą iš maitinimo lizdo, visuomet traukite už kištuko, ne už 

laido.
• Niekuomet nedirbkite valymo ar priežiūros darbų neatjungę prietaiso nuo 

maitinimo šaltinio.
• Jei prietaisas sugestų, jokiu būdu nebandykite jo remontuoti patys. 

Remonto darbus atliekant ne specialistams, kyla sužalojimų arba dar 
didesnių prietaiso gedimų pavojus. Susisiekite su priežiūros centru (žr. 
„Pagalba“).

• Nenaudokite nestabilių ar deformuotų keptuvių.
• Neuždenkite stiklinio dangčio (jei sumontuotas), kol neatvėso dujiniai 

degikliai arba elektrinė kaitlentė.
• Prietaiso neturėtų naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų 

asmenys (įskaitant vaikus), taip pat nepatyrę arba nesusipažinę su gaminiu 
asmenys. Tokius asmenis turėtų prižiūrėti už jų saugą atsakingas asmuo 
arba jie turėtų gauti nurodymus, kaip naudotis prietaisu.

• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
• Naudojamas prietaisas nevaldomas išoriniu laikmačiu arba atskira 

nuotoline valdymo sistema.

Išmetimas
• Išmesdami pakavimo medžiagas laikykitės vietinių įstatymų dėl pakuočių 

perdirbimo.
• Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų reikalaujama, kad buitiniai prietaisai nebūtų išmetami su 
įprastomis nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Seni prietaisai turi 
būti surenkami atskirai, kad būtų galima pakartotinai naudoti arba perdirbti 
juose esančias medžiagas ir sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.  
Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais piktograma ant gaminio nurodo, 
jog privalote pasirūpinti, kad išmetamas prietaisas būtų paimtas atskirai. 

 Dėl informacijos apie tinkamą senų prietaisų išmetimą savininkai turėtų 
susisiekti su vietine valdžia arba prietaisų pardavėjais.
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Aplinkos tausojimas ir saugojimas
• Maistą gaminkite uždengtuose puoduose ir keptuvėse su gerai uždengtais 

dangčiais, naudodami kuo mažiau vandens. Gaminant maistą inde be 
dangčio išnaudojama kur kas daugiau energijos.

• Naudokite puodus ir keptuves plokščia apačia.
• Jei gaminate patiekalus, kuriems pagaminti reikia labai ilgo laiko, verta 

įsigyti garpuodį, jame makstas išvirs dvigubai daugiau ir sutaupys trečdalį 
energijos.

Techninė priežiūra
Prietaiso išjungimas
Prieš atlikdami bet kokius darbus, prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

Viryklės paviršiaus valymas
•  Visus emaliuotus ir stiklinius paviršius valykite su šiltu vandeniu ir neutraliu 

plovikliu.
•  Ant nerūdijančio plieno paviršių gali atsirasti dėmių dėl kalkingo vandens 

arba ploviklių, jei jie greit nepašalinami. Bet kokie išsilieję maisto gaminiai 
(vanduo, padažas, kava ir kt.) turėtų būti nuvalyti prieš jiems sudžiūvant.

•  Valymui naudokite šiltą vandenį ir neutralų valiklį, nusausinkite minkštu 
audiniu arba zomša. Pašalinkite prikepusius nešvarumus su specialiais 
valikliais, skirtais nerūdijančio plieno paviršiams.

•  Nerūdijantį plieną valykite tik su švelniu audiniu arba kempine.
•  Nenaudokite braižančių ar ėsdinančių produktų, valiklių su chloru ir 

šveistukų.
•  Nenaudokite valymo garais įrangos.
•  Nenaudokite degių medžiagų.
•  Nepalikite ant viryklės tokių rūgštinių ar šarminių medžiagų kaip actas, 

garstyčios, druska, cukrus ar citrinų sultys.

Viryklės dalių valymas
•  Emaliuotus ir stiklinius paviršius valykite tik su švelniu audiniu arba kempine.
•  Groteles, degiklio antgalius ir degiklius galima nuimti ir nuvalyti.
•  Valykite rankomis, su šiltu vandeniu ir nebraižančiu plovikliu, nuvalykite 

maisto likučius ir patikrinkite, ar neužsikimšusios degiklių angos.
•  Nuskalaukite ir nudžiovinkite.
•  Vėl teisingai uždėkite degiklius ir antgalius ant jų korpusų.
•  Kai uždedate groteles, įsitikinkite, kad keptuvės padėklo sritis yra išlygiuota 

su degikliu.
•  Modelius su elektriniais degimo kištukais ir apsauginiu įtaisu reikia atidžiai 

nuvalyti ties kištuko galu, kad jie veiktų tinkamai. Juos dažnai patikrinkite, 
prireikus nuvalykite drėgnu skudurėliu. Prikepusį maistą reikia pašalinti su 
dantų krapštuku ar adata.

! Kad nepažeistumėte elektros degimo įtaiso, nenaudokite jo, kai degikliai 
nėra įstatyti.

Dujų čiaupo priežiūra
Laikui bėgant čiaupai užsikemša ir juos vis sunkiau atsukti. Tada čiaupus 
reikia pakeisti.

! Tai turi atlikti kvalifikuotas meistras, turintis gamintojo leidimą.

Gedimų šalinimas
Gali atsitikti, kad prietaisas ims veikti netinkamai arba visai neveiks. Prieš 
skambindami į priežiūros centrą ir prašydami pagalbos patikrinkite, ar ką nors 
galite padaryti patys. Pirmiausia patikrinkite, ar nėra dujų ir elektros tiekimo 
pertrūkių, ar dujų vožtuvai, kuriais jos tiekiamos, yra atviri.

Neužsidega degiklis arba aplink jį nėra liepsnos.
Patikrinkite, ar:
• Neužsikimšusios degiklio dujų skylės.
• Visos judančios dalys, kurios sudaro degiklį, sumontuotos tinkamai.
• Prietaiso neveikia stiprios oro srovės.

Modeliuose, turinčiuose saugos įrangą, užgęsta liepsna.
Patikrinkite, ar:
• Iki galo nuspaudėte rankenėlę.
• Nespaudėte rankenėlės per ilgai ir neaktyvinote saugos įtaiso.
• Dujų angos nėra užblokuotos toje srityje, kur užblokuojamos veikiant 

saugos įtaisui.

Degiklis nebedega esant mažiausiai nuostatai.
Patikrinkite, ar:
• Neužsikimšusios degiklio dujų skylės.
• Prietaiso neveikia stiprios oro srovės.
• Tinkamai sureguliuota minimalaus degimo nuostata.

Gaminimo indai yra nestabilūs.
Patikrinkite, ar:
• Gaminimo indo dugnas visiškai plokščias.
• Gaminimo indas tinkamai padėtas degiklio centre.
• Indą prilaikančios grotelės yra tinkamoje padėtyje.
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