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Įrenginio pagaminimo data užšifruota serijos numeryje.
Įrenginio serijos numeris nurodytas ant vidinės etiketės, kurią galite 
rasti ant gartraukio korpuso.  
Serijos numerio iššifravimas.

Šis įrenginys pagamintas 2010 m. vasario mėnesį.

Serijos numerio pavyzdys:
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Gerbiamas pirkėjau!

Dėkojame, kad pasirinkote „KRONAsteel“ prekės ženklo gaminį.  
Mes padarėme viską, kad liktumėte patenkinti įsigytu gaminiu.

Jūsų nuomonė apie mūsų gaminį yra labai svarbi.

Būsime dėkingi, jei toliau nurodytu el. pašto adresu atsiųsite savo pastebėjimus, 
susijusius su įsigyto gaminio darbu, veikimo kokybe ir naudojimo patogumu: 
info@krona-kitchen.lt
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Įrenginys pagamintas remiantis Europos Sąjungos standartais ir sertifikuotas СЕ, 
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Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio konstrukciją, siekdamas pagerinti 
įrenginio technines savybes.
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KOMPLEKTACIJA
Įrangos komplektą sudaro:

1. Gartraukio korpusas – 1 vnt.
2. Gartraukio ortakio dekoratyvinė dėžė – 2 vnt.
3. Instrukcija – 1 vnt.
4. Gartraukio tvirtinimo prie sienos rinkinio pakuotė – 1 vnt.
5. Jungė su vienpuse sklende – 1 vnt.

SPECIFIKACIJOS

Modelis „HILDA, INGA, IRIDA 
push button“

„HILDA, INGA, IRIDA 
sensor“

Gabaritiniai matmenys, mm:

Gartraukio plotis 600

Gartraukio ilgis (gylis) 390

Gartraukio aukštis (min.–maks.) 750-1080

Išleidimo angos skersmuo 120

Tinklo įtampa / dažnis: 220–230 V~ / 50 Hz

Energijos suvartojimas, V:

Variklis 185

Lemputės 2x50, halogeno, G10

Ventiliacijos greičių skaičius 3

Valdymas: mygtukinis sensorinis

Laikmatis ne yra

Svoris (neto), kg 9,3

ТМ „KRONAsteel“
KRONAmarkt GmbH, Vokietija, Ventura Building, Mergentchaleralee 10-12,  65760 Ešbornas 
Gamintojas: Silverline, Ev Gerechleri Satysch ve Pazarlama A. S., Yilanly Ajazma Yolu Eschil Plaza No.: 15 kat: 
10 Topkaly / Stambulas / Turkija
Importuotojas: UAB „KronaLT, Palangos pl. 2, Sudmantų k., LT 96327 Klaipėdos raj., Lietuva 
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Dėmesio! Norėdami nesugadin-
ti gartraukio šaltuoju metų laiku, 
prieš surinkdami ir prijungdami prie 
elektros tinklo išpakuotą gartraukį 
ir visas sudedamąsias dalis palikite 
kambario temperatūroje mažiausiai  
2 valandoms.

Įrenginį leidžiama naudoti tik buiti-
niams tikslams. Jei įrenginį naudosi-
te kitiems, nei nurodyta instrukcijoje, 
tikslams, atsiranda sužeidimų ir turto 
sugadinimo pavojus, įrenginys praras 
garantiją.

TEISĖ Į GARANTINĮ  
REMONTĄ

„KRONAsteel“ prekės ženklo gami-
niams nuo garantiniame lape nurodytos 
įsigijimo dienos taikoma 24 mėnesių ga-
rantija. Prašome Jūsų kartu su garantiniu 
lapu pateikti įsigijimą įrodantį kvitą, kuris 
patvirtintų teisę į garantinį remontą. Ga-
rantinis lapas turi būti užpildytas visas, 
taip pat turi būti nurodyta gaminio įsigiji-
mo data su parduodančios organizacijos 
antspaudu.

INFORMACIJA NAUDOTOJUI
Prieš montuojant ir eksploatuojant gar-

traukį būtina atidžiai perskaityti instrukci-
joje nurodytas rekomendacijas. Šių re-
komendacijų laikymasis užtikrins tinkamą 
gartraukio veikimą. Visi gartraukio nau-
dotojai privalo žinoti eksploatavimo taisy-
kles. Neišmeskite šios instrukcijos, kadangi 
ateityje jos gali prireikti, čia taip pat rasite 
atsakymus į labiausiai Jums rūpimus klau-
simus.

SVARBIOS PASTABOS
Šis virtuvės gartraukis skirtas tik naudo-

ti buityje. Gaminio tarnavimo laikas – 7 
(septyneri) metai.

Iš pradžių, norėdami įsitikinti, kad gar-
traukis veikia tinkamai, prijunkite jį prie 

maitinimo tinklo ir patikrinkite visas funk-
cijas (žr. skyrių „Gartraukio montavimas“), 
tik tada galėsite pradėti montuoti gar-
traukį ir nuimti gartraukio nerūdijančiojo 
plieno detalių apsauginę plėvelę.

Rekomenduojama, kad visus gartrau-
kio įrengimo, prijungimo ir remonto dar-
bus atliktų tik kvalifikuotas bei atitinkamą 
šios srities patirtį turintis meistras. Jei įren-
gimo, prijungimo ir remonto darbus atliks 
patirties neturintis asmuo, gartraukis gali 
veikti nekokybiškai, taip pat kyla pavojus 
sugadinti patį gaminį.

Gamintojas neatsako už bet kokio po-
būdžio pažeidimus ar gedimus, kilusius 
dėl neteisingo gartraukio įrengimo, pri-
jungimo prie maitinimo tinklo ir remonto.

Modelio pavadinimas ir kiti svarbūs 
gartraukio techniniai duomenys nurodyti 
lentelėje, kurią rasite korpuso vidinėje pu-
sėje.

VAIKŲ SAUGUMAS
Vaikai dažnai nesuvokia elektrinių prie-
taisų keliamo pavojaus. Gartraukiui vei-
kiant būtina stebėti vaikus ir neleisti jiems 
žaisti su prietaisu. Jie taip pat gali nety-
čia uždusti dėl pakavimo medžiagų (pa-
vyzdžiui, polietileno plėvelių). Laikykite 
jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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SAUGUMO PRIEMONĖS

Gartraukį galima jungti prie 220–230 V~, 
50 Hz įtampos maitinimo tinklo.

Norėdami išvengti elektros smūgio, gar-
traukio maitinimo laido kištuką junkite prie 
įžeminto elektros lizdo.

Šis gaminys pasižymi 1 klasės apsauga 
nuo elektros smūgio.

Nenaudokite lemputės, kurios vardinis 
galingumas viršija nurodytą gaminio spe-
cifikacijoje, kadangi didesnio galingumo 
lemputė gali tapti įvairių elektros grandi-
nės gedimų priežastimi.

Gartraukį eksploatuoti be aliuminio 
riebalų filtro griežtai draudžiama. Nau-
dojant gartraukį kartu su kitais dujiniais, 
alyviniais šildymo prietaisais, anglių krosni-
mis ir kt. (išskyrus elektriniais), gali prireikti 
papildomos patalpos ventiliacijos.

Per gartraukį einantis ir į aplinką išme-
tamas oras turi būti išleidžiamas tik į tam 
skirtą virtuvės ventiliacijos šachtą, jo ne-
galima išleisti į dūmtakį ar kitą kanalą, 
kuris naudojamas dūmams ištraukti iš kitų 
įrenginių.

Montuojant gartraukį su oro išleidimo į 
ventiliacijos šachtą sistema, draudžiama 
naudoti ortakį mažesnio skersmens, nei 
nurodyta šio gartraukio naudojimo ins-
trukcijoje. Tokiu atveju išleidžiamas oras 
susidurs su papildomu pasipriešinimu, dėl 
to padidės net tik triukšmas ir vibracija, 
bet ir variklio perkaitimo tikimybė.

Gartraukio minimalus montavimo aukš-
tis virš elektrinės kaitlentės turi būti 65 cm, 
virš dujinės kaitlentės – 75 cm.

Prieš pradėdami bet kokius gartraukio 
valymo ir remonto darbus, atjunkite jį 
nuo elektros tinklo.
Remiantis šia instrukcija (žr. toliau), dau-

gkartinius aliuminio riebalų filtrus būtina 
reguliariai valyti. Jei filtrų nevalysite regu-
liariai, mažės gartraukio veikimo efekty-
vumas ir dėl viduje susikaupusių riebalų ir 
dulkių gali kilti gaisras.

Nesterilizuokite maisto produktų atvira 
ugnimi tiesiai po gartraukiu. Taip galite 
sudeginti aliuminio riebalų filtrą, iš kurio 
neišvalyti nešvarumai.

Nepalikite įkaitinto aliejaus inde ant 
kaitlentės. Perkaitinti riebalai ir aliejus gali 
lengvai užsidegti ir sudeginti nuo nešvaru-
mų neišvalytą aliuminio riebalų filtrą.

Dujinės kaitvietės liepsną visada būtina 
uždengti indu. Stipriai nuo liepsnos įkaitusi 
viryklės kaitvietė gali pažeisti gartraukį.

Jokiu būdu nejunkite gartraukio tam, 
kad ištrauktumėte gaisro bute metu susi-
dariusius dūmus. Įjungtas gartraukis suku-
ria papildomą liepsnos trauką.

Užsiliepsnojus viryklei ar kitam daiktui ne-
delsdami atjunkite gartraukį nuo maitinimo 
tinklo ir uždenkite liepsną storu audeklu, to-
kiu būdu apribosite deguonies prieigą prie 
liepsnos. Niekada negesinkite vandeniu.



LT Naudojimo instrukcija LT Naudojimo instrukcija

VIRTUVĖS GARTRAUKIAI

5

GARTRAUKIO APRAŠYMAS
Gartraukio išorę sudaro toliau nurody-

tos sudedamosios dalys (žr. 1, 2, 3 pav.):

1.  Gartraukio dėžės vidinė dalis.
2.  Valdymo pultelis.
3.  Stiklinė dekoratyvinė plokštė.
4.  Apšvietimas.

Papildomi gartraukio priedai (į kom-
plektą neįeina) (žr. 4 pav.):
1. Aktyvintųjų anglių filtras, skirtas kva-

pams filtruoti. Naudojamas patalpos 
orui filtruoti, kai gartraukis veikia re-
cirkuliacijos režimu (žr. punktą „Gar-
traukio eksploatavimas“).

Aktyvintųjų anglių filtrą galima įsigyti maž-
meninės prekybos vietose.

3 pav.

1 pav.

2 pav.

4 pav.
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GARTRAUKIO VALDYMAS

Šis gartraukis, priklausomai nuo atitinka-
mo modelio, turi 3 ventiliacijos greičius, 
laikmatį ir „priminimo apie aliuminio filtro 
užsiteršimą“ funkciją. Maisto gamybos ar 
kepimo metu tinkamą ventiliacijos greitį 
galite pasirinkti priklausomai nuo garavi-
mo intensyvumo.

Norėdami, kad oras būtų visiškai išvaly-
tas, kaitlentę įjunkite kartu su gartraukiu. 
Oro ventiliavimas šiuo atveju bus veiks-
mingesnis. Baigę gaminti maistą palikite 
gartraukį veikti dar kelias minutes, per šį 
laiką jis ištrauks visus garų likučius ir nepa-
geidaujamus virtuvės kvapus.

„HILDA, INGA, IRIDA 
push button“ valdymo pultelis

5 pav.

Priekinėje gartraukio plokštelėje įreng-
tas elektroninis variklio ir apšvietimo lem-
pučių veikimo režimų jungiklis (5 pav.):

1. Gartraukio maitinimo įjungimas.
2. Pirmo greičio įjungimas. 
3. Antro greičio įjungimas.
4. Trečio greičio įjungimas.
5. Apšvietimo lempučių įjungimas / iš-

jungimas.

Naudodami šį jungiklį galite iš eilės per-
junginėti visus tris variklio veikimo greičius.

  

„HILDA, INGA, IRIDA sensor“ 
valdymo pultelis

6 pav.

Priekinėje gartraukio plokštelėje įreng-
tas sensorinis variklio ir apšvietimo lempu-
čių veikimo režimų jungiklis (6 pav.):

1. Apšvietimo lempučių įjungimas / iš-
jungimas.

2. Pirmo greičio įjungimas. 
3. Antro greičio įjungimas.
4. Trečio greičio įjungimas.

Palietę atitinkamą valdymo pulto pik-
togramą galite įjungti vieną iš trijų variklio 
greičių (iš eilės). 
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GARTRAUKIO EKSPLOATAVIMAS
Virtuvės gartraukis, priklausomai nuo 

įrengimo, gali veikti dviem režimais:
– oro išleidimo į ventiliacijos šachtą reži-

mas;
– recirkuliacijos režimas.

Kai veikia oro išleidimo į ventiliacijos 
šachtą režimu (žr. 7 pav.), gartraukis pri-
jungiamas prie ventiliacijos šachtos gof-
ruotu vamzdžiu arba plastmasiniu ortakiu. 
Kai gartraukis veikia šiuo režimu, nebūtina 
įrengti akrilinių aktyvintųjų anglių filtrų, skir-
tų kvapams filtruoti. Išleidimo režimas lai-
komas efektyvesniu, kadangi gartraukis 
visus virtuvėje susidariusius kvapus pašali-
na iš patalpos tiesiai į ventiliacijos šachtą.

Kai veikia recirkuliacijos režimu (žr. 8 
pav.), gartraukis nėra jungiamas prie 
ventiliacijos šachtos, todėl oras tiesiog 

ištraukiamas per gartraukį ir grįžta atgal į 
virtuvę. Šiuo režimu veikiančiame gartrau-
kyje būtina įrengti vienkartinius akrilinius 
aktyvintųjų anglių filtrus, skirtus kvapams 
filtruoti. Paprastai jie neįeina į gartraukio 
komplektaciją ir juos būtina įsigyti atskirai. 
Naudojant gartraukį šiuo režimu mažėja 
jo veikimo našumas.

Oro išleidimo į ventiliacijos šachtą re-
žimu veikiantis gartraukis pasižymi di-
desniu veiksmingumu.

8 pav.

7 pav.
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GARTRAUKIO MONTAVIMAS IR  
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dažytų gartraukių išorinį paviršių valy-
kite drėgna šluoste, pamirkyta šiltame 
vandenyje su neutralia valymo priemo-
ne. Plieno, vario ir žalvario išoriniams pa-
viršiams valyti naudokite specialias prie-
mones ir laikykitės atitinkamų instrukcijų. 
Gartraukio paviršių niekada nevalykite 
valikliais, kurių sudėtyje yra chloro arba 
rūgščių, taip pat abrazyviniais valikliais ar 
kempinėmis, kurios gali subraižyti paviršių.

Kadangi aliuminio riebalų filtre kaupiasi 
riebalų dalelės ir ore esančios dulkės,  jis 
greitai užsiteršia.

Filtrą rekomenduojama valyti rūgščių 
neturinčiu valikliu, atmirkius išplauti karš-
tame vandenyje su plovimo skysčiu arba, 
jei tai įmanoma, indaplovėje (ne dides-
nėje kaip 65 °С temperatūroje). Smarkiai 
užterštų riebalų filtrų nerekomenduojama 
plauti indaplovėje kartu su kitais indais. 
Apie būtinybę išvalyti filtrą įspėja gartrau-
kio valdymo pultelio ekrane atsiradęs 
pranešimas „Užsiteršė aliuminio filtras“ (žr. 
punktą „Gartraukio valdymas“).

Kartu su riebalų filtru taip pat išvalykite 
riebalų likučius iš visų ranka pasiekiamų 
gartraukio korpuso elementų.

Norėdami nuimti aliuminio filtrą (žr. A 
pav.), iš pradžių pakelkite atlenkiamą 
plokštę, tada, prilaikydami ją ranka, iškel-
kite ant filtro esančią spyruoklinio fiksato-
riaus rankenėlę ir nuimkite filtrą.

Nedėkite filtro į gartraukį, kol jis visiškai 

neišdžiuvo.
Filtrą įmontuokite atvirkštine tvarka. Pa-

spaudę filtro spyruoklinį fiksatorių įdėkite 
filtrą į jam skirtą vietą, tada atleiskite fik-
satorių.

Aktyvintųjų anglių filtrus (jei tokie įrengti 
ir gartraukis veikia recirkuliacijos režimu) 
rekomenduojama keisti tada, kai valdy-
mo pultelio ekrane atsiranda pranešimas 
„Užsiteršė anglių filtras“ (žr. punktą „Gar-
traukio valdymas“).

Aktyvintųjų anglių filtrai įrengiami ant 
gartraukio variklio dėžės apsauginių gro-
telių, esančių po aliuminio riebalų filtru. 
Norėdami įrengti filtrą, prispauskite jį prie 
variklio dėžės grotelių ir pasukite pagal 
laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos (žr. B 
pav.). Norėdami nuimti filtrą, prispauskite 
jį prie variklio dėžės grotelių ir sukite prieš 
laikrodžio rodyklę, kol atsijungs nuo gro-
telių.

GARTRAUKIO MONTAVIMAS

Gartraukį prie maitinimo tinklo gali pri-
jungti tik kvalifikuotas šios srities specia-
listas.

Atidarykite pakuotę, ištraukite gartraukį 
ir padėkite ant lygaus paviršiaus taip, kad 
veikimo režimų jungiklis būtų nukreiptas į 
tikrinančiojo asmens pusę. Toliau gartrau-
kis prijungiamas prie maitinimo tinklo ir 
atliekama jo patikra. Jei gartraukis visais 
režimais veikia tinkamai, galima pradėti 
jį montuoti. Jei ne, kreipkitės į pardavimo 

Prieš pradėdami bet kokius gartraukio 
valymo ir remonto darbus, atjunkite jį 
nuo elektros tinklo.
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įstaigą, kurioje įsigijote gartraukį, arba 
garantinio remonto centrą.

Nuimti gartraukio apsauginę plėvelę 
rekomenduojama tik baigus montuoti 
gartraukį.

Dėmesio! Gartraukio montavimo 
darbus rekomenduojama atlikti dviem 
asmenims.

Prieš atlikdami montavimo darbus 
įsitikinkite, kad siena, ant kurios bus ka-
binamas gartraukis, būtų pakankamai 
tvirta. Gartraukiui pakabinti ir dekora-
tyvinės dėžės plokštei tvirtinti naudoki-
te Jūsų virtuvės sienai tinkamus varžtus 
ir kaiščius (atsižvelgdami į tai, iš kokios 
medžiagos padaryta siena – gelžbeto-
nio, gipso ir pan.).  Jei varžtai ir kaiščiai 
įeina į komplektą, įsitikinkite, kad jie tin-
kami naudoti Jūsų virtuvės sienai.

Gartraukio montavimas:
1. Viršutinėje galinėje gartraukio kor-

puso dalyje įrenkite du tvirtinimo kom-
plekte esančius kampukus, skirtus gar-

traukiui tvirtinti prie sienos (8 pav.).
2. Apskaičiavę minimalų atstumą 

nuo maisto gaminimo paviršiaus, prie 
sienos reikiamame aukštyje pridėkite 
montavimo šabloną (jei yra komplekte) 
ir išlyginkite gulsčiuku. Ant sienos pažy-
mėkite taškus A, B, C, D ir išgręžkite 8 
mm skersmens angas. Pažymėkite ir iš-
gręžkite 6 mm skersmens angas F ir E, 
kurios bus naudojamos dekoratyvinės 
dėžės plokštei montuoti (9 pav.). Taip 
pat nepamirškite, kad plokštė lubų at-
žvilgiu turi būti įrengta taip, kad viršutinis 
vidinės dekoratyvinės dėžės tvirtinimo 
kraštas tolygiai priglustų prie lubų.

3. Įdėkite Ø 8 mm kaiščius į angas A, B, 
C ir D, Ø 6 mm kaiščius į angas F ir E.

4. Įsukite du kaiščius į angas A ir B taip, 
kad  tarp sienos ir kaiščio galvutės liktų 5 
mm atstumas. Įsukę du kaiščius į viršuti-
nes angas F ir E, uždėkite dekoratyvinės 
dėžės tvirtinimo plokštę.

5. Naudodami du kaiščius įrenkite 
plastmasinę pereinamąją jungę (jei neį-
dėta) atitinkamoje vietoje virš gartraukio 
(10 pav.).

Norėdami įsitikinti, kad gartrau-
kis veikia tinkamai, prijunkite jį prie 
maitinimo tinklo ir patikrinkite visas 
funkcijas, tik tada galėsite pradėti 
montuoti gartraukį ir nuimti gartrau-
kio nerūdijančiojo plieno detalių ap-
sauginę plėvelę.

Primename, kad gartraukio mini-
malus montavimo aukštis virš elektri-
nės kaitlentės yra 65 cm, virš dujinės 
kaitlentės – 75 cm (žr. C pav.).

C pav.
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6. Pakabinkite gartraukį ant kaiščių 
A ir B, išlyginkite horizontaliai ir priveržki-
te kaiščius atsuktuvu. Išlyginę gartraukį 
galutinai užveržkite gartraukio tvirtinimo 

kaiščius C ir D, esančius korpuso viduje 
(9 pav.).

Jei gartraukis veiks oro išleidimo į ven-
tiliacijos šachtą režimu, vieną lankstaus 
ortakio galą uždėkite ant pereinamo-
sios jungės (į gartraukio komplektą ne-
įeina). Pereinamosios jungės ir ortakio 
sujungimo vietą sutepkite hermetiku, 
ortakį prie jungiamosios jungės užtvir-
tinkite užveržiamu dirželiu (į gartraukio 
komplektą neįeina) (11 pav.). Antrą 
lankstaus ortakio galą prijunkite prie 
ventiliacijos angos.

Venkite bereikalingų ortakio išlenki-
mų. Kuo trumpesnis ir tiesesnis ortakis 
(be nereikalingų išlenkimų), tuo didesnis 
gartraukio veiksmingumas ir mažesnis 
skleidžiamas triukšmas bei vibracija.

7. Jeigu gartraukį planuojama nau-
doti recirkuliacijos režimu, variklio dė-
žėje būtina įrengti aktyvintųjų anglių 
filtrus (į gartraukio komplektą neįeina) 
(B pav.). Kai veikia šiuo režimu, ortakio 
įrengti nebūtina.

8. Prieš įrengdami ortakio dekoratyvi-
nes dėžes, nutieskite gartraukio laidą ir 
prijunkite prie maitinimo tinklo.

9. Įdėkite vidinę dekoratyvinę dėžę į 
išorinę dėžę. Išorinę dėžę uždėkite ant 
gartraukio korpuso ir pritvirtinkite varž-
tais. Pakelkite vidinę dėžę, kol plokštė 
susilygins tvirtinimo mazgais, tada prisu-
kite varžtus (12 pav.).

8 pav.

9 pav.

10 pav.
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PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO 
TINKLO

Gartraukį galima jungti prie 220–230 
V~, 50 Hz įtampos maitinimo tinklo.

Norėdami išvengti elektros smūgio, 
gartraukio maitinimo laido kištuką junki-
te prie įžeminto elektros lizdo.

Pažeistą maitinimo laidą pakeisti gali 
tik kvalifikuotas priežiūros centro spe-
cialistas. Montuojant gartraukį griežtai 
draudžiama apipjauti maitinimo kištu-
ką.

Siekiant papildomai apsaugoti gar-
traukį nuo elektros tinklo įtampos kriti-
mo, rekomenduojama prijungti naudo-
jant papildomą automatinį 6A jungiklį.

Dabar gartraukis įrengtas.  
Tiesiog įjunkite ir  

naudokitės.

Pažeistą maitinimo laidą pakeisti 
gali tik kvalifikuotas priežiūros centro 
specialistas. Montuojant gartraukį 
griežtai draudžiama apipjauti maiti-
nimo kištuką.

12 pav.

11 pav.
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GALIMŲ  
TRIKČIŲ SĄRAŠAS  

IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI
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Neveikia gartraukis   
Nedega lemputė    

Sumažėjo gartraukio galingu-
mas   

Gartraukis pradėjo garsiau 
veikti  

Kai veikia recirkuliacijos režimu, 
silpnai traukiamas oras  

Jei negalite nustatyti arba pašalinti gedimo, galite kreiptis į mūsų priežiūros centrą. 
Užrašykite modelio pavadinimą, gamyklinį numerį (nurodytas gartraukio korpuso vi-
dinėje pusėje esančioje lentelėje) ir gartraukio pirkimo datą – šių duomenų prireiks 
priežiūros centro darbuotojams.
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SENOS TECHNIKOS UTILIZAVIMAS

Senus elektrinius ir elektroninius prietai-
sus dažnai sudaro vertingos sudedamo-
sios dalys. Šiuos prietaisus taip pat sudaro 
kenksmingos medžiagos, kurios būtinos 
tokių įrenginių tinkamam veikimui bei sau-
gumui užtikrinti. Neteisingai elgiantis su 
senais prietaisais arba išmetus juos kartu 
su kitomis buitinėmis atliekomis, šios me-
džiagos gali pakenkti žmogaus sveikatai 
ir aplinkai. Todėl senus prietaisus griežtai 
draudžiama utilizuoti kartu su kitomis bui-
tinėmis atliekomis.

 

Rekomenduojame senus prietaisus pri-
duoti į specialius elektrinių ir elektroninių 
prietaisų surinkimo ir utilizavimo punktus.

Iki kol senas prietaisas bus priduotas į 
specialų pridavimo punktą, saugokite 
juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Ruošiant gaminį utilizuoti, rekomenduo-
jama ištraukti kištuką iš elektros lizdo ir 
nukenksminti maitinimo laidą bei kištuką 
(pavyzdžiui, galite perkirpti maitinimo lai-
dą). Tokiu būdu užkirsite kelią neleistinam 
virtuvės gartraukio naudojimui.

INFORMACIJA APIE GAMINIŲ 
SERTIFIKATUS

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašo-
mas gartraukis atitinka TR TS 004/2011 
„Dėl žemos įtampos įrangos saugumo“ 
ir TR TS 020/2011 „Techninės įrangos elek-
tromagnetinis suderinamumas“ standar-
tų reikalavimus.
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