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Gerbiamas kliente!

Esame dėkingi jums, kad pasirinkote KRONAsteel gaminius.
Mes stengėmės padaryti viską, kad jus tenkintų mūsų produktas.

Jūsų nuomonė apie mūsų produktą mums yra labai svarbi.

Būsime dėkingi, jei atsiųsite savo pastebėjimus apie įsigytų prekių darbą, apdirbimo 
kokybę ir naudojimo paprastumą adresu:
info@krona.ru
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ĮRANGA

Modelis: Alisa

Gaubtas
Dekoratyvinė ortakių dėžutė Perėjimo jungė Ø 120 mm su 
atbulinio vožtuvo rinkiniu gaubtui pritvirtinti prie sienos

Nurodymai
Gaubto tvirtinimo šablonas

1 kompiuteris.

1 kompiuteris.

1 kompiuteris.

1 kompiuteris.

1 kompiuteris.

1 kompiuteris.

SPECIFIKACIJOS

Modelis: Alisa

Bendri matmenys, mm: 
išmetimo plotis
Išmetimo ilgis (gylis) Išmetimo aukštis 
(min-max) Išleidimo angos skersmuo, 
mm Tinklo įtampa / dažnis

900 600
440

740 - 906
120

500

220–240 V ~ / 50 Hz

Energijos suvartojimas, W:

Variklis
Halogeninės lempos, dangtelio 
tipas Vėdinimo greičių skaičius 
Valdymas
Svoris (neto), kg

220
2 x 50, GU10

3
Elektroninis

1011.6 devyni

TM: KRONAsteel
KRONAMARKT GmbH, Vokietija, Ventura pastatas, Mergenthaleralee 10-12, 65760 Eschborn
Importuotojas: „Sigma Trade LLC“, 196607, Sankt Peterburgas, Puškinas, g. Oranžerija, 48 m., Liet. A, iš. 38
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Dėmesio! Norint išvengti lūžimo, prieš 
įjungiant gaubtą šaltuoju metų laiku, 
būtina ne mažiau kaip 2 valandas laikyti jį 
neišpakuotą kambario temperatūroje.

Produkto naudojimas kitiems nei namų 
ūkio tikslams yra nepriimtinas. Jei 
gaubtas naudojamas bet kokiems 
kitiems tikslams, yra pavojus susižeisti, 
sugadinti turtą ir gaminys nebus 
garantuojamas.

TEISĖ Į GARANTIJĄ
PASLAUGOS

Nepradėkite montuoti gaubto ir nuimkite 
apsauginę plėvelę iš nerūdijančio plieno 
gaubto, kol neįsitikinsite, kad gaubtas yra 
tinkamas, prijungdami jį prie elektros tinklo 
ir patikrinę visas jo funkcijas (žr. Skyrių 
„Kapoto montavimas“). . Mes 
rekomenduojame, kad visi jūsų gaubto 
montavimo, prijungimo ir taisymo darbai 
būtų patikėti tik kvalifikuotiems meistrams, 
kurie užsiima tokiu darbu pagal savo darbo 
pobūdį. Sumontavus, prijungus ir taisant 
gaubtą pašaliniams asmenims, gali blogai 
veikti ir dėl to sugadinti gaminį.

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą ir 
gedimus, susijusius su netinkamu gaubto 
įrengimu, prijungimu ir remontu.

Modelio pavadinimas ir svarbiausios gaubto 
techninės charakteristikos nurodytos ant 
plokštelės, esančios korpuso viduje.

KRONAsteel gaminiams suteikiama 
garantija 24 mėnesius nuo pardavimo 
dienos, nurodytos garantijos talone. 
Norėdami patvirtinti teisę į garantinį 
aptarnavimą, prašome pasilikti 
pardavimo kvitą kartu su garantiniu 
talonu. Garantijos kortelė turi būti 
visiškai užpildyta, privalomai nurodant 
produkto pardavimo datą ir prekybos 
organizacijos antspaudą.

VARTOTOJUI
Prieš montuodami gaubtą ir juo 

naudodamiesi, turėtumėte atidžiai 
perskaityti mūsų rekomendacijas. Atitikimas 
instrukcijose pateiktoms rekomendacijoms 
užtikrins patikimą gaubto veikimą. Visi 
gaubto vartotojai turėtų būti susipažinę su 
jo veikimo taisyklėmis. Neišmeskite šios 
instrukcijos, nes vėliau ji gali būti jums 
naudinga ir joje rasite atsakymus į 
klausimus.

VAIKŲ SAUGA
Vaikai dažnai nežino apie elektros 

prietaisų keliamą pavojų. Kol gaubtas 
veikia, būtina įsitikinti, ar pataikėte į miną, 
ir leisti jiems su ja žaisti. Pakavimo 
medžiagos (pvz., Plastikinė plėvelė) gali 
uždusti. Laikykite juos vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

SVARBIOS PASTABOS
Šis viryklės gaubtas skirtas naudoti tik 

buityje. Produkto tarnavimo laikas yra 7 
(septyneri) metai.
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APSAUGOS PRIEMONĖS Gaubtas turi būti įrengtas virš elektrinių 
viryklių mažiausiai 50 cm aukštyje, o virš 
dujinių degiklių - ne mažiau kaip 65 cm.

Prieš pradėdami valyti ar taisyti gaubtą, 
išjunkite tinklo įtampą. Pagal šias 
instrukcijas (žr. Toliau) įsitikinkite, kad 
daugkartiniai aliuminio riebalų filtrai yra 
laiku išvalyti. Laiku neišplauti filtrai 
sumažina gaubto efektyvumą ir gali sukelti 
gaisrą, nes juose kaupiasi alyva ir dulkės.

Nesterilizuokite maisto atvira liepsna 
tiesiai po gaubtu. Nevalytas aliuminio 
riebalų filtras gali užsidegti.

Nepalikite karšto aliejaus induose, 
esančiuose ant įjungtos viryklės. Perkaitę 
riebalai ir aliejus gali savaime užsidegti ir 
gali uždegti nevalytą aliuminio riebalų filtrą.

Dujų degiklio liepsna visada turi būti 
uždengta indais. Pernelyg didelis kaitinimas 
dujų degiklio liepsna gali sugadinti viryklės 
gaubtą.

Neįjunkite gaubto, kad sumažintumėte 
buto gaisro keliamus dūmus. Pridedamas 
gaubtas sukurs papildomą gaisro trauktį.

Užsidegus, atjunkite gaubtą nuo elektros 
tinklo, uždenkite liepsną tankia medžiaga, 
kuri neleidžia deguoniui pasiekti liepsnos, 
niekada nenaudokite vandens gesinimui.

Gaubtas yra prijungtas prie 220–240 V ~, 
50 Hz maitinimo tinklo.

Kad išvengtumėte elektros smūgio, 
gaubtą reikia įkišti į įžemintą maitinimo lizdą.

Šis gaminys priskiriamas 1 klasės 
apsaugai nuo elektros smūgio.

Nenaudokite apšvietimo lempučių, kurių 
galios galia viršija nurodytą gaubto 
techninėse specifikacijose, nes didesnio 
galingumo lemputės gali sukelti įvairius 
elektros grandinės pažeidimus.

Nenaudokite gaubto be aliuminio riebalų 
filtro. Jei gaubtas naudojamas kartu su kitais 
šildymo prietaisais (dujinėmis, naftos, 
anglies krosnimis ir kt.), Be elektrinių, gali 
prireikti papildomo kambario vėdinimo. 
Oras, praeinantis per gaubtą ir išleidžiamas 
į atmosferą, turėtų būti išleidžiamas tik į 
atskirą virtuvės ventiliacijos kanalą ir neturi 
išeiti į kaminą ar kitą kanalą, naudojamą 
dūmams šalinti iš kitų prietaisų.

Montuodami gaubtą orui ištraukti į 
ventiliacijos veleną, neturėtumėte naudoti 
mažesnio skersmens oro kanalo, nei 
nurodyta naudojimo instrukcijoje. Tai 
sukuria papildomą atsparumą pūstam orui 
ir padidins triukšmą bei vibraciją, taip pat 
perkaitins variklį.
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Gaubto aprašymas

Išorinę gaubto dalį sudaro šie 
komponentai (žr. 1 pav.):
vienas. Gaubto darbo režimo jungiklis.

2.
3.

Išmetimo korpusas.

Iš aliuminio pagaminti riebalų filtrai.

4.
penki.

Plafonai su apšvietimo lemputėmis. 
Dekoratyvinė gaubto dėžutė.

Gaubto viduje, jei nuimsite aliuminio 
riebalų filtrą, rasite: (žr. 2 pav.):

vienas. Variklio dėžė su joje esančiu varikliu ir 
sparnuote.

2.
3.

Apšvietimo lempų atspalviai. 
Jungiamoji dėžutė.

Papildomi gaubto priedai (nepridedami) 
yra anglies kvapo filtrai (žr. 3 pav.). Jie 
naudojami kambario oro filtravimui tik tada, 
kai gaubtas veikia recirkuliacijos režimu (žr. 
Skyrių „Kapoto darbo režimai“).

Anglies filtrus galite įsigyti iš mažmeninės 
prekybos gaubtu.

penki
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IŠMETIMO KONTROLĖ Jūsų viryklėje yra reguliuojamos 
halogeninės lempos. Tai leis jums pasirinkti 
jums patogiausią apšvietimo lygį. Įjungus 
gaubto lemputę, halogeninės lempos 
užsidega visu ryškumu. Norėdami sumažinti 
šviesos intensyvumą iki jums patogaus 
lygio, turite paspausti

Jūsų viryklės gaubtas turi 3 ventiliacijos 
greičius. Priklausomai nuo to, koks didelis 
garavimas virimo ir kepimo metu, galite 
pasirinkti tinkamiausią vėdinimo greitį.

Norėdami visiškai išvalyti orą, tuo pačiu 
metu įjunkite viryklę ir gaubtą. Tai padarys 
vėdinimo procesą efektyvesnį. Baigę 
gaminti, palikite gobtuvą tam tikrą laiką 
veikti, tai visiškai atsikratys garų ir 
nepageidaujamų kvapų virtuvėje.

ir palaikykite nuspaudę šviesos mygtuką prieš tai

norimą lempų ryškumo lygį. Gaubtas 
automatiškai prisimins jūsų nustatytą 
ryškumą ir naudos jį kitą kartą, kai įjungsite 
prietaisą. Norint grąžinti maksimalų lempos 
ryškumo lygį, būtina

du kartus paspauskite šviesos mygtuką ...

Ryžiai. 4

Ant jūsų gaubto korpuso yra elektroninis 
variklio, apšvietimo lempų, režimų jungiklis 
(žr. 4 pav.). Jo elementai turi tokią funkcinę 
paskirtį:

PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA
UŽ KABLIO

Prieš atlikdami bet kokius gaubto 
valymo ar taisymo veiksmus, išjunkite 
tinklo įtampą.

vienas. Įjunkite / išjunkite apšvietimo 
lempas.

2. Įjunkite / išjunkite pirmąjį 
ventiliacijos greitį.

Išorinį dažytų gaubtų valymą naudokite 
drėgnu skudurėliu, įmirkytu šiltu vandeniu ir 
neutraliu plovikliu. Plieno, vario ir žalvario 
paviršių išoriniam valymui naudokite 
specialius gaminius, laikydamiesi atitinkamų 
instrukcijų. Niekada nenaudokite gaubto 
valymui chloro ir rūgščių produktų, 
abrazyvų ar kempinių, kurios gali subraižyti 
paviršių.

Aliuminis
filtras, sulaikant riebalų daleles ir

3. Antrojo vėdinimo greičio 
įjungimas / išjungimas.

4. Įjunkite / išjunkite trečią 
ventiliacijos greitį.

Naudodami šį jungiklį galite įjungti vieną 
iš trijų variklio greičių arba įjungti 
apšvietimą bet kokia tvarka.

Apšvietimo lempas galima įjungti 
nepriklausomai nuo variklio veikimo.

riebalų gaudymas
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per jį praeinančios oro dulkės užsikemša.

Jį reikia išvalyti nerūgščiomis priemonėmis 
arba išplauti iš anksto pamirkius karštame 
vandenyje, naudojant efektyvų ploviklį, 
arba, jei įmanoma, indaplovėje (65 ° C 
temperatūroje). Filtrą plaunant indaplovėje, 
filtras gali šiek tiek pakisti, o tai neturi įtakos 
jo funkcionalumui. Labai suteptų riebalų 
filtrų negalima plauti indaplovėje kartu su 
indais. Aliuminio filtro valymas

jis atliekamas kas 1,5-2 mėnesius, 
atsižvelgiant į gaubto naudojimo 
intensyvumą (nuo vienos iki dviejų valandų 
per dieną).

Valydami riebalų filtrą, pašalinkite riebalų 
nuosėdas iš visų prieinamų gaubto korpuso 
dalių. Anglies filtrų (jei jie sumontuoti, o 
gaubtas veikia recirkuliacijos režimu, žr. 
Skyrių „Kapoto darbo režimai“) negalima 
išvalyti. Jie turėtų būti keičiami kas 5 
mėnesius. Dekoratyvinių lipdinių priežiūrai 
naudokite baldų priežiūros produktus.

Filtras sumontuotas atvirkštine tvarka. 
Paspauskite filtro spyruoklinę spyną 
rodyklės kryptimi ir įdėkite ją į vietą, tada 
atleiskite užraktą.

KEITIMAS IR ĮRENGIMAS
ANGLIŲ FILTRAS

Anglies filtrai yra sumontuoti ant variklio 
dėžės apsauginių grotelių, švelniai 
paspausdami ir pasukdami pagal laikrodžio 
rodyklę 90 ° (žr. B pav.). Norėdami išimti 
anglies filtrą, taip pat šiek tiek jį įspauskite ir 
pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Pakaitinį anglies filtrą galite įsigyti iš savo 
pardavėjo.

KEITIMAS IR ĮRENGIMAS
HALOGENO ŠVIESA

Apšvietimui ant gaubto naudojamos dvi 
halogeninės lempos. Norėdami pakeisti 
lemputes, atidarykite atvartą, nuimkite 
aliuminio tepalą

filtrą, šiek tiek paspauskite laikiklio laikiklį, 
kol lempa išeis iš gaubto korpuso, laikydama 
laikiklį, įmerkite lempą į laikiklį ir, pasukusi 
prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite ją (C pav.).

Sugedusį žibintą pakeiskite tinkamu 
naudoti tokiomis pačiomis 
charakteristikomis.KEITIMAS IR ĮRENGIMAS

TAUKŲ FILTRAS
Dėmesio!
Lempos yra labai karštos, kad 
išvengtumėte nudegimų, lempas 
keiskite tik išjungę gaubtą.

Norėdami nuimti aliuminio filtrą (žr. A 
pav.), Paspauskite filtro spyruoklinį užraktą 
rodyklės nurodyta kryptimi ir traukdami jį 
žemyn ir iš išorės, nuimkite.

Neįdėkite filtro į gaubtą, kol jis visiškai 
neišdžius.

7



Virtuvės gaubtai

RUS naudojimo instrukcijos

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EKSTRAKTORIUS

Viryklės gaubtas skirtas pašalinti kvapus 
iš virtuvės.

Viryklės gaubtas, atsižvelgiant į jo 
montavimą, gali veikti dviem režimais:

- oro šalinimo režimas į ventiliacijos 
kasyklą;
recirkuliacijos režimas.-

Oro ištraukimo į ventiliacijos veleną 
režimu (žr. 5 pav.) Gaubtas yra sujungtas su 
ventiliacijos velenu gofruota žarna arba 
plastikiniu kanalu. Taigi visi virtuvės garai, 
kvapai, garai ir suodžiai, praeinantys per 
daugkartinius aliuminio riebalų filtrus, 
išleidžiami už kambario ribų. Šiuo darbo 
režimu nereikia montuoti anglies kvapo 
filtrų. Ištraukimo režimas yra efektyviausias, 
nes gartraukis pašalina visus virimo garus 
ne virtuvėje į ventiliacijos veleną.

Dėmesio!
Gartraukio apšvietimo lempos naudojamos 
viryklės apšvietimui kepimo metu ir nėra 
skirtos ilgam įsijungti kaip virtuvės 
apšvietimas. Ilgai naudojant apšvietimo 
lempas, prieš laiką gali sugesti tiek lempos, 
tiek pats gaubtas.

Ryžiai. penki

aštuoni
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Recirkuliacijos režimu (žr. 6 pav.) Gaubtas 
nėra prijungtas prie ventiliacijos veleno, 
todėl oras tiesiog verčiamas per virtuvės 
viduje esantį gaubtą.

Šiame juodraščio režime turi būti 
sumontuoti vienkartiniai akrilo anglies filtrai. 
Šie filtrai nepridedami prie gaubto ir juos 
reikia įsigyti atskirai. Kapoto naudojimas 
recirkuliacijos režimu sumažina jo našumą.

ĮRENGIMO INSTRUKCIJA
Gaubtai

Teisę turi tik specialistas
sumontuokite ir prijunkite gaubtą prie 
tinklo.

Nepradėkite montuoti gaubto ir 
nuimkite apsauginę plėvelę iš 
nerūdijančio plieno gaubto, kol 
neįsitikinsite, kad gaubtas yra 
tinkamas, prijungdami jį prie elektros 
tinklo ir patikrinę visas jo funkcijas.

Mes rekomenduojame naudoti 
gaubtą oro ištraukimo į ventiliacijos 
veleną režimu.

Norėdami tai padaryti, uždėkite gaubto 
korpusą (2 poz., 1 pav.), Neprijungdami 
dekoratyvinės ortakio dėžės prie jo (5 poz., 1 
pav.) Taip, kad užpakalinė korpuso pusė 
būtų ant stalo arba ant grindų. , o darbo 
režimo jungiklio gaubtas, esantis 
priekiniame skydelyje, buvo pasuktas 
inspektoriaus link. Tada gaubtas 
prijungiamas prie tinklo ir patikrinamas. Jei 
gaubtas veikia tinkamai visais režimais, 
turėtumėte tęsti jo montavimą. Jei ne, 
turėtumėte susisiekti su organizacija, kurioje 
buvo įsigytas gaubtas, arba į garantijos 
dirbtuvę.

Prieš pradėdami diegti, nuspręskite, kokiu 
režimu veiks jūsų gaubtas (žr. Skyrių 
„Kapoto darbo režimai“).

Jei gaubtas veiks oro ištraukimo į 
ventiliacijos velenas režimu, ant išmetimo 
angos, esančios viršutinėje variklio skyriaus 
dalyje, uždėkite adapterio flanšą (žr. 9 pav.). 
Ant adapterio flanšo uždėkite vieną 120 mm 
skersmens lanksčio kanalo galą (įskaitant

Ryžiai. 6

devyni
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sluoksnis nepridedamas), prieš tai sujungę 
sandariklį su sandarikliu, ir pritvirtinkite jį 
spaustuku (įsigyjamas atskirai). Antrąjį 
lankstaus oro kanalo galą vėliau reikės 
prijungti prie ventiliacijos velenų įleidimo 
angos. (žr. 15 paveikslą).

Kai gaubtas veikia recirkuliacijos režimu, 
ant jo būtina sumontuoti anglies kvapo 
filtrus (žr. B pav.). Tokiu atveju oras, 
praeinantis per gaubtą, bus išleidžiamas į 
virtuvę per angas, esančias viršutinėje 
gaubto dekoratyvinės dėžutės dalyje. Tokiu 
atveju adapterio flanšo ant gaubto galima 
praleisti.

Įdėkite gaubtą
tokia seka:

1. Pritvirtinkite tvirtinimo šabloną (jei jis yra) 
prie sienos norimame aukštyje, atsižvelgiant 
į mažiausią atstumą nuo kaitlentės, ir 
išlyginkite. Pažymėti taškus (A, B, C, D) ant 
sienos ir gręžkite skylutes, kurių skersmuo Ø 
8 mm. Pažymėkite ir gręžkite skylutes, kurių 
skersmuo yraØ

6 mm dekoratyvinės dėžutės tvirtinimo 
juostos tvirtinimui (F, E) (ryžiai. vienuolika). 
Reikėtų nepamiršti, kad juosta, palyginti su 
lubomis, turi būti įrengta taip, kad prie jos 
pritvirtintos vidinės dekoratyvinės dėžės 
viršutinis kraštas priglustų prie lubų. (7 pav.)

2. Įdėkite kaiščius Ø 8 mm skylės (A, B, C, D), 
ir kaiščiai Ø 6 mm skylės (F, E)Primename, kad aukštis iki 

aliuminio filtro virš elektrinės viryklės 
turi būti ne mažesnis kaip 50 cm, o virš 
dujų degiklių - mažiausiai 65 cm. 3. Įkiškite du varžtus į dvi skyles (A, B) kad 

atstumas tarp sienos ir varžto galvutės būtų 
5 mm. Įdėkite dekoratyvinės dėžės 
tvirtinimo strypą, įsukdami varžtus į dvi 
viršutines skyles (F, E).Dėmesio! Šį gaubtą rekomenduojama 

sumontuoti dviem žmonėms.
Prieš montuodami gaubtą, patikrinkite, ar 

siena, ant kurios bus pakabintas gaubtas, 
yra pakankamai tvirta.

Norėdami pakabinti gaubtą ir 
dekoratyvinės dėžutės tvirtinimo juostas, 
naudokite varžtus ir kaiščius, atitinkančius 
jūsų virtuvės sienų tipą (pavyzdžiui, 
gelžbetonį, gipso kartoną ir kt.). Jei 
komplekte yra varžtų ir kaiščių, įsitikinkite, 
kad jie tinka sienos tipui, ant kurio bus 
pakabintas gaubtas.

4. Dviem varžtais pritvirtinkite plastikinio 
adapterio flanšą (jei jis neįdiegtas) ant 
gaubto viršaus. (10 pav.)

5. Pakabinkite gaubtą ant varžtų (A, B),
Sulygiuokite jį horizontaliai ir priveržkite 
varžtus atsuktuvu. Užbaigus dangtį, varžtus 
pro skylutes visiškai užfiksuokite (C, D) iš 
gaubto vidinės pusės (8 pav.).

Jei jūsų gaubtas veiks oro ištraukimo į 
ventiliacijos veleną režimu, uždėkite vieną 
lanksčiojo galą

10
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kanalą (neįeina į tiekimo rinkinį) ant 
adapterio flanšo. Uždenkite adapterio flanšo 
sandūrą oro kanalu su sandarikliu ir 
pritvirtinkite ortakį prie adapterio flanšo 
naudodami spaustuką (neįeina į tiekimo 
rinkinį) (9 pav.). Kitą lankstaus kanalo galą 
prijunkite prie ventiliacijos angos. (9 pav.)

Elektrinis sujungimas.
Gaubtas yra prijungtas prie tinklo

įtampa 220–240 V ~, 50 Hz.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, 

gaubtą reikia įkišti į įžemintą maitinimo lizdą.

Griežtai draudžiama pjauti šakę 
gaubto surinkime. Pažeidus elektros 
laidą, jį pakeis kvalifikuotas techninės 
priežiūros specialistas.

Venkite nereikalingų kanalo vingių. Kuo 
trumpesnis ir tiesesnis (be nereikalingų 
lenkimų) ortakis, tuo didesnis našumas ir 
mažiau triukšmo bei vibracijos prie gaubto.

6. Jei jūsų gaubtas veiks recirkuliacijos 
režimu, ant variklio dėžės turi būti 
sumontuoti anglies filtrai (neįeina į 
pristatymo komplektą). Šiuo režimu ant 
gaubto nereikia montuoti ortakio.

Norint papildomai apsaugoti gaubtą nuo 
įtampos viršįtampių tinkle, 
rekomenduojama jį prijungti per papildomą 
6 A jungiklį.

Gaubtas sumontuotas.
Įjunkite ir naudokite sveikatai.7. Prieš montuodami dekoratyvinę ortakių 

dėžę, nuimkite laidą, kad gaubtas būtų 
prijungtas prie maitinimo šaltinio.
8. Padėkite dekoratyvinę dėžę ant gaubto 
korpuso (11 pav.) Ir varžtais pritvirtinkite 
prie juostos (12 pav.). B

A
ryžiai. aštuoni

ryžiai. 7

D

C

ryžiai. devyni

vienuolika
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ryžiai. 10 ryžiai. vienuolika

ryžiai. 12 ryžiai. 13
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GALIMA
EKSTRAKTORIAUS GEDIMAI
IR PAŠALINIMO METODAI

Nevartoja gaubtas    
 

 
   Lempa išjungta  

Gamybos sumažėjimas
gavybos norma  

 
 

   
 

 
Kapotas pradėjo veikti
garsiau

Recirkuliacijos režimu
blogai evakuotas oras

Jei negalite nustatyti ar išspręsti problemos, galite susisiekti su mūsų aptarnavimo centru. 
Norėdami tai padaryti, iš anksto užsirašykite modelio pavadinimą, serijos numerį (jie 
nurodomi plokštelėje, esančioje gaubto korpuso viduje) ir pirkimo datą, nes šios 
informacijos reikalaus aptarnavimo centras.
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Informaciją apie veikiančius paslaugų centrus galite sužinoti svetainėje
www.krona.ru arba telefonu Techninės pagalbos centras:

8 495 797 85 46 (skambučiams iš Maskvos srities)
8 800 700 85 46 (skambučiams iš kitų Rusijos Federacijos regionų)

NAIKINIMAS
PASLAUGŲ PRIETAISAS

SERTIFIKAVIMO INFORMACIJA
PRODUKTAI

Elektrinių ir elektroninių gaminių atliekose 
dažnai yra vertingų komponentų. Tuo pačiu 
metu prietaisų medžiagose yra kenksmingų 
medžiagų, reikalingų įrenginių veikimui ir 
saugumui. Netinkamai tvarkant ar numetant 
į buitines atliekas, tokios medžiagos gali 
pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl 
nerekomenduojama senų prietaisų išmesti 
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Virtuvės gaubtai, pateikti šiame 
naudojimo vadove, atitinka CU TR 004/2011 
„Dėl žemos įtampos įrangos saugos“, CU TR 
020/2011 „Techninės įrangos 
elektromagnetinis suderinamumas“ 
reikalavimus.

LAIKYMAS
Laikyti sausoje vietoje nuo karščio ir 

saulės spindulių. Laikant reikia vengti staigių 
temperatūros pokyčių. Negalima laikyti be 
pakuotės.

Rekomenduojame nunešti seną prietaisą į 
surinkimo punktą, kur perdirbami elektriniai 
ir elektroniniai prietaisai. Panaudotą 
prietaisą reikia laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje, kol jis bus išsiųstas 
šalinti. Ruošdami gaminį sunaikinti, 
ištraukite maitinimo laido kištuką, kad 
maitinimo laidas ir kištukas neveiktų 
(pavyzdžiui, nukirpkite laidą). Tai pašalins 
galimybę neteisėtai naudoti viryklę.

TRANSPORTAS
Griežtai draudžiama kristi ir bet koks 

mechaninis poveikis pakuotei gabenimo 
metu.

ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS
Pardavimo sąlygos nėra nustatytos 

gamintojo ir turi atitikti šalies, kurioje 
parduodamas produktas, nacionalinius ir 
(arba) vietinius įstatymus.

keturiolika


