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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, 
TŰV , ISO 9001, 

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio konstrukciją, siekdamas pagerinti 
įrenginio technines savybes.
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KOMPLEKTACIJA

Modelis: „Kamilla 600 
Mirror“

„Kamilla  
sensor 600“

„Kamilla  
sensor 450“

Gartraukio korpusas 1 1 1

Pereinamoji jungė su vienpuse  
sklende 1 1 1

Papildoma lemputė 1 1 1

Gartraukio tvirtinimo prie pakabinamos 
spintos rinkinio pakuotė 1 1 1

Naudojimo instrukcija 1 1 1

SPECIFIKACIJOS

Modelis: „Kamilla 600  
Mirror“

„Kamilla  
sensor 600“

„Kamilla  
sensor 450“

Gabaritiniai matmenys, mm:
Gartraukio plotis 600 450
Gartraukio ilgis (gylis) 310-430 305-425
Gartraukio aukštis (min.–maks.) 175
Išeinamosios angos skersmuo, mm 150/120 120
Tinklo įtampa / dažnis: 220–240 V~ / 50 Hz
Energijos suvartojimas, V:
Variklis 2x100 125

Lemputės, W, tipas, cokolis 2х50, halogenas  GU 10 28,haloge-
nas

Ventiliacijos greičių skaičius: 3
Valdymas: mygtukinis sensorinis sensorinis
Laikmatis: ne taip taip
Svoris (neto), kg: 7,4 5,6

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 gartraukio montavimą ir eksploa-

tavimą būtina atidžiai perskaityti instruk-
cijoje 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 

prietaisų keliamo pavojaus. Gartraukiui 
veikiant būtina stebėti vaikus ir neleisti 
jiems žaisti su prietaisu. Jie taip pat gali 
netyčia uždusti dėl pakavimo medžiagų 
(pavyzdžiui, polietileno plėvelių). Laikyki-
te jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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SAUGUMO PRIEMONĖS

Gartraukį galima jungti prie 220–240 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 
nedelsdami atjunkite gartraukį nuo mai-
tinimo tinklo ir uždenkite liepsną storu au-
deklu, tokiu būdu apribosite deguonies 
prieigą prie liepsnos. Niekada negesinkite 
vandeniu.
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GARTRAUKIO APRAŠYMAS
Gartraukio išorę sudaro toliau nurody-

tos sudedamosios dalys (žr. 1 pav.):
1. Gartraukio „Kamilla 600 mirror“ vari-

klio veikimo režimų jungiklis;
1a.  Gartraukio „KAMILLA sensor“ valdy-

mo pultelis;
2. Gartraukio „Kamilla 600 mirror“ lem-

pučių jungiklis;
3. Atlenkiama plokštė;
4. Įmontuojama gartraukio korpuso 

dalis;
5. Aliuminio riebalų filtras;
6. Riebalų filtro sklendė;
7.  Apšvietimo lemputės

Gartraukio viduje (nuėmę daugkartinį 
aliuminio riebalų filtrą) rasite žemiau išvar-
dintas dalis (žr. 2 pav.):
1. Variklio dėžė su viduje įrengtu vari-

kliu ir sparnuote.
2. Montavimo dėžutė.
3. Apšvietimo lemputė.
4. Mikrojungiklis.

Mikrojungiklis palengvina naudojimą-
si gartraukiu. Pilnai ištraukus atlenkiamą 
plokštę įsijungia anksčiau nustatytas gar-
traukio ventiliacijos greitis. Grąžinus atlen-
kiamą plokštę į pradinę padėtį išjungsite 
gartraukį.

Komplektą sudaro:
1. Gartraukio tvirtinimo prie pakabina-

mos spintos rinkinys (4 varžtai).
2. Pereinamoji jungė su vienpuse sklen-

de (žr. 3 pav.).

1 pav.

2 pav.
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    3 pav.

Papildomi gartraukio priedai: 
Aktyvintųjų anglių filtras (paprastai į 

komplektą neįeina) (žr. 4 pav.). 
Naudojamas patalpos orui filtruoti, kai 

gartraukis veikia recirkuliacijos režimu.
Aktyvintųjų anglių filtrą galima įsigyti 

mažmeninės prekybos vietose.

4 pav.

GARTRAUKIO „KAMILLA 600 mirror“ 
VALDYMAS

Šis gartraukis turi 3 ventiliacijos greičius. 
Maisto gamybos ar kepimo metu mažą, 
vidutinį ir didelį ventiliacijos greitį galite 
pasirinkti priklausomai nuo garavimo in-
tensyvumo.

Norėdami, kad oras būtų pilnai 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.

Priekiniame gartraukio korpuso skyde-
lyje, perkėlus atlenkiamą plokštę, įrengti 
mygtuko pavidalo gartraukio veikimo re-

žimų jungikliai (žr. 5 pav.):
5 pav.

1. Variklio veikimo režimų trijų padėčių 
jungiklis:

 1-as greitis (tylus veikimas);
 2-as greitis (intensyvus gaminimas).
2. Variklio „TURBO“ veikimo režimų 

dviejų padėčių jungiklis:
 3-as greitis (maksimalus galingumas).
3. Lempučių jungiklis.

Naudodami šiuos jungiklius galite iš eilės 
perjunginėti visus tris variklio veikimo grei-
čius. Apšvietimo lemputes galima įjungti 
nepriklausomai nuo variklio veikimo.

GARTRAUKIO „KAMILLA sensor“ 
VALDYMAS

Jūsų gartraukis turi 3 ventiliacijos grei-
čius. Maisto gamybos ar kepimo metu 
mažą, vidutinį ir didelį ventiliacijos greitį 
galite pasirinkti priklausomai nuo garavi-
mo intensyvumo.

Norėdami, kad oras būtų pilnai 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.

Priekinėje gartraukio plokštelėje įreng-
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tas sensorinis variklio ir apšvietimo lempu-
čių veikimo režimų jungiklis (5a pav.):

5a pav.

Mygtukai ir jų atliekamos funkcijos:
1. Apšvietimo įjungimas / išjungimas.
2. Ventiliacijos pirmo greičio įjungimas / 

išjungimas;
3. Ventiliacijos antro greičio įjungimas / 

išjungimas;
4. Ventiliacijos trečio greičio įjungimas / 

išjungimas;

Paspaudę vieną iš sensorinio jungiklio 
mygtukų galėsite iš eilės įjungti vieną iš 
trijų variklio veikimo greičių, įjungti apšvie-
timą arba aktyvuoti funkciją „LAIKMA-
TIS“. Funkciją „LAIKMATIS“ galite įjungti / 
išjungti 3 sekundes laikydami nuspaudę 
vieną iš gartraukio greičio mygtukų.

Apie įsijungusį laikmatį įspės ekrane 
mirksintis pasirinkto variklio greičio skai-
čiaus mygtukas. Praėjus 15 minučių po 
laikmačio įjungimo gartraukis automa-
tiškai nustos veikti. Ši funkcija itin patogi 
norint baigus maisto gaminimą pašalinti 
virtuvėje užsilikusius kvapus.

Apšvietimo lemputes galima įjungti ne-
priklausomai nuo variklio veikimo.

Gartraukyje „Kamilla sensor“ įrengtos 
„Minion“ tipo apšvietimo lemputės. No-
rėdami pakeisti apšvietimo lemputę, nu-

imkite aliuminio riebalų filtrą ir išsukite su-
degusią lemputę iš lizdo (5b pav.). Įsukite 
naują lemputę, kuri pasižymėtų tais pa-
čiais parametrais, tada grąžinkite filtrus į 
vietą.

5b pav.
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GARTRAUKIO NAUDOJIMO  
INSTRUKCIJA

 Virtuvės gartraukis skirtas šalinti virtuvės 
kvapus maisto gamybos metu.

Virtuvės gartraukis, priklausomai nuo 
įrengimo, gali veikti dviem režimais:
– oro išleidimo į ventiliacijos šachtą reži-

mas;
– recirkuliacijos režimas.

Kai įjungtas oro išleidimo į ventiliacijos 
šachtą režimas (žr. 6 pav.), gartraukis pri-
jungiamas prie ventiliacijos šachtos gof-
ruotu vamzdžiu arba plastmasiniu ortakiu. 
Tokiu būdu visi virtuvėje susidarantys ga-
rai, kvapai, degėsiai ir suodžiai pereina 
per daugkartinius aliuminio riebalų filtrus ir 
tada išleidžiami iš patalpos. Kai gartraukis 
veikia šiuo režimu, nebūtina įrengti akrili-
nių aktyvintųjų anglių filtrų, skirtų kvapams 
filtruoti. Išleidimo režimas laikomas efekty-
vesniu, kadangi gartraukis visus virtuvėje 
susidariusius kvapus pašalina iš patalpos 
tiesiai į ventiliacijos šachtą.

Kai veikia recirkuliacijos režimu (žr. 7 
pav.), gartraukis nėra jungiamas prie 
ventiliacijos šachtos, todėl oras virtuvės 
viduje tiesiog ištraukiamas per gartraukį.

Šiuo režimu veikiančiame gartraukyje 
būtina įrengti akrilinius aktyvintųjų anglių 
filtrus, skirtus kvapams filtruoti. Šie filtrai 
neįeina į gartraukio komplektaciją ir juos 
būtina įsigyti atskirai. Naudojant gartraukį 
šiuo režimu mažėja jo veikimo našumas.

6 pav.

Gartraukį rekomenduojame naudoti 
oro išleidimo į ventiliacijos šachtą re-
žimu.

7 pav.
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GARTRAUKIO MONTAVIMAS IR  
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš pradėdami bet kokius gartraukio 
valymo ir remonto darbus, atjunkite jį 
nuo elektros tinklo.

Dažytų gartraukių paviršiaus išoriniam 
valymui naudokite drėgną šluostę, pa-
merktą šiltame vandenyje su neutralia 
valymo priemone. Plieno, vario ir žalva-
rio išorinius paviršius valykite specialiomis 
priemonėmis ir laikykitės atitinkamų ins-
trukcijų. Gartraukio paviršių valymui nie-
kada nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje 
yra chloro arba rūgščių, taip pat abra-
zyvinių valiklių ar kempinių, kurios gali su-
braižyti paviršių.

Kadangi aliuminio riebalų filtre kaupiasi 
riebalų dalelės ir ore esančios dulkės,  jis 
greitai užsiteršia. Filtrą rekomenduojama 
valyti rūgščių neturinčiu valikliu, atmirkius 
išplauti karštame vandenyje naudojant  
plovimo skystį arba, jei tai įmanoma, in-
daplovėje (ne didesnėje kaip 65°С tem-
peratūroje). Smarkiai užterštų riebalų filtrų 
nerekomenduojama plauti indaplovėje 
kartu su kitais indais. Aliuminio filtrus bū-
tina valyti 1 kartą per 1,5 – 2 mėnesius, 
apie tai primena gartraukio valdymo 
pultelio ekrane atsirandantis pranešimas 
(pultelio aprašymą žr. skyriuje „Gartraukio 
valdymas“).

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

Norėdami nuimti aliuminio filtrą (A 
pav.), ranka nuleiskite ir patraukite į save 
ant filtro esančią spyruoklinio fiksatoriaus 
rankenėlę ir nuimkite filtrą. Nuimdami fil-
trą nenaudokite jėgos, kadangi aliuminis 
paviršius gali lengvai įlinkti, įlenkimai bus 

matomi plika akimi.
Nedėkite filtro į gartraukį, kol jis visiškai 

neišdžiuvo. Filtrą įmontuokite atvirkštine 
tvarka. Paspaudę filtro spyruoklinį fiksa-
torių įdėkite filtrą į jam skirtą vietą, tada 
atleiskite fiksatorių.

Anglių filtrą rekomenduojama keisti 1 
kartą per 5 mėnesius. Norėdami įrengti 
filtrą, prispauskite jį prie variklio dėžės ap-
sauginių grotelių ir pasukite pagal laikro-
džio rodyklę, kol užsifiksuos. Norėdami nu-
imti filtrą, prispauskite jį prie variklio dėžės 
grotelių ir sukite prieš laikrodžio rodyklę.

Gartraukyje taip pat įrengtos dvi halo-
geninės lemputės, skirtos apšviesti darbinį 
paviršių. Norėdami pakeisti apšvietimo 
lemputes, nuimkite aliuminio riebalų filtrą, 
šiek tiek spustelėkite lemputės lizdo laikiklį, 
kad ištrauktumėte jį iš gartraukio korpuso, 
tada, prilaikydami laikiklį, įspauskite lem-
putę į lizdą ir, pasukę prieš laikrodžio rody-
klę, išimkite (C pav.). 

Sugedusią lemputę pakeiskite nauja 
lempute, kuri turėtų tuos pačius techni-
nius duomenis.  

Pakeitę lemputę grąžinkite aliuminio 
riebalų filtrą atgal į vietą.

Dėmesio!
Lemputės stipriai įkaista, norėdami 
išvengti nudegimų, lemputes keiskite 
tik išjungę gartraukį.
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GARTRAUKIO MONTAVIMO  
INSTRUKCIJA

Gartraukį prie maitinimo tinklo gali pri-
jungti tik šios srities specialistas.

Iš pradžių, norėdami įsitikinti, kad gar-
traukis veikia tinkamai, prijunkite jį 
prie maitinimo tinklo ir patikrinkite vi-
sas funkcijas, tik tada galėsite pradėti 
montuoti gartraukį ir nuimti gartraukio 
nerūdijančiojo plieno detalių apsaugi-
nę plėvelę.

Šiam tikslui gartraukio korpusas (žr. 1 
pav.) turi būti išdėstytas taip, kad būtų 
patogu pilnai ištraukti apatinę atlenkia-
mą plokštę ir atlaisvinti prieigą prie gar-
traukio veikimo režimų jungiklių. Toliau 
gartraukis prijungiamas prie maitinimo 
tinklo ir atliekama jo patikra.

Jei gartraukis visais režimais veikia tin-
kamai, galima pradėti jį montuoti. Jei ne, 
kreipkitės į pardavimo įstaigą, kurioje įsi-
gijote gartraukį, arba garantinio remonto 
centrą.

Nerūdijančiojo plieno gartraukio ap-
sauginę plėvelę rekomenduojama nuim-
ti tik baigus gartraukio montavimą.

Primename, kad gartraukio minima-
lus montavimo aukštis virš elektrinės 
kaitlentės yra 65 cm, virš dujinės kai-
tlentės – 75 cm.

Šis modelis priskiriamas 
įmontuojamų gartraukių klasei. Galimi 
keli šių gartraukių montavimo į pakabi-
namą virtuvės spintą techniniai ir dizaino 
sprendimai.

B pav.

A pav.

Lempučių ir filtrų keitimas neįeina į ga-
rantinio remonto darbų sąrašą.

Dėmesio!
Gartraukio apšvietimo lemputės skirto 
maisto gaminimo erdvės apšvietimui 
maisto ruošimo metu, jų negalima 
naudoti bendram virtuvės apšvietimui. 
Ilgas apšvietimo lempučių naudo-
jimas gali pažeisti lemputes ir patį 
gartraukį.
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Toliau aprašoma pagrindinė veiksmų 
seka:
- apatinė ištraukiama plokštė yra ma-
toma virtuvės gartraukio dalis, pagrindinis 
gartraukio korpusas paslepiama pakabi-
namoje spintoje;
- nepriklausomai nuo pasirinkto oro 
išleidimo režimo, gartraukio išleidimo an-
gas būtina sujungti pereinamąja junge 
su lanksčiu ortakiu ir išleisti orą per spintą į 
viršų (recirkuliacijos režimas) arba prijung-
ti prie ventiliacijos šachtos (oro išleidimo į 
ventiliacijos šachtą režimas).
1. Viršutinėje gartraukio korpuso dalyje 

yra keturios angos, į kurias įstatytos 
plastmasinės įvorės. Šios angos skirtos 
gartraukio tvirtinimui pakabinamoje 
spintoje (žr. 7 pav.).

2. Įprastai pakabinama spinta užsa-
koma be dugno, vidurinė lentyna 
pakabinama reikiamame aukštyje, 
atsižvelgiant į apatinį spintos kraštą, 
kad gartraukio korpusas neišsikištų iš 
spintos.

3. Naudodamiesi su instrukcija pateiktu 
šablonu, kurį rasite gartraukio pakuo-
tėje, ant vidurinės gartraukio lentynos 
pažymėkite angas kaiščiams ir lanks-
čiam ortakiui.

4. Naudodami tą patį šabloną pažymė-
kite angas spintos viršutinėje dalyje 
sumontuoti ortakiui.

5. Vidurinėje lentynoje išgręžkite kaiščių 
skersmens angas, šioje lentynoje ir vir-
šutinėje spintos dalyje taip pat išgręž-
kite angas ortakiui.

6. Prieš montuodami gartraukį spintoje, 
nurodytoje vietoje virš gartraukio įren-
kite plastmasinę pereinamąją jungę 

su vienpuse sklende. Vienas lankstaus 
ortakio galas uždedamas ant 120 
mm skersmens pereinamosios jun-
gės (į gartraukio komplektą neįeina), 
pereinamosios jungės ir ortakio sujun-
gimo vieta sutepama hermetiku ir už-
tvirtinama užveržiamu dirželiu (įsigyti 
atskirai).

7. Naudodamiesi kaiščiais pritvirtinkite 
gartraukį prie vidurinės lentynos, viršu-
tinė dalis pasislepia spintos viduje.

8. Baigę gartraukio montavimą spintoje 
pakabinkite ant virtuvės sienos.
Prijungimas prie maitinimo tinklo.

Gartraukį galima jungti prie 220–240 V~, 
50 Hz įtampos maitinimo tinklo.

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

Montuojant gartraukį griežtai drau-
džiama apipjauti maitinimo kištuką.
Pažeistą maitinimo laidą pakeisti gali 
tik kvalifikuotas priežiūros centro spe-
cialistas.

Siekiant papildomai apsaugoti gartrau-
kį nuo elektros tinklo įtampos kritimo, re-
komenduojama prijungti papildomą au-
tomatinį 6A jungiklį.
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7 pav.

Dabar gartraukis įrengtas.  
Tiesiog įjunkite ir naudokitės.



LT Naudojimo instrukcija LT Naudojimo instrukcija

VIRTUVĖS GARTRAUKIAI

13

GALIMŲ  
TRIKČIŲ SĄRAŠAS  

IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI
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Neveikia gartraukis   
Nedega lemputė    
Sumažėjo gartraukio galin-
gumas   
Gartraukis pradėjo garsiau 
veikti  
Kai veikia recirkuliacijos reži-
mu, 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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