
 
 

 
 

Įmontuojama viryklė HIZG 64125 SAR 



 

                        
 

Pirmiausia įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą! 

Gerbiamas pirkėjau,  
Ačiū, kad pasirinkote „Beko“ gaminį. Tikimės, kad šiuo gaminiu, kuris buvo pagamintas naudojantis 
aukščiausios kokybės moderniausią technologiją, liksite patenkinti. Todėl prieš naudojantis šiuo prietaisu 
prašome perskaityti visą šį vartotojo vadovą ir prie jo pridedamus dokumentus ir pasilikti juos, jei jų 
prireiktų ateityje. Jeigu atiduotumėte šį gaminį kam nors kitam, kartu atiduokite ir šį vartotojo vadovą. 
Vadovaukitės visais šiame vartotojo vadove pateikiamais įspėjimais ir informacija.  
Atminkite, kad šis vartotojo vadovas taip pat taikytinas keletui kitų modelių. Šiame vadove nurodoma, kuo 
skiriasi įvairūs modeliai.  
Simbolių paaiškinimas 
Šiame vartotojo vadove naudojami šie simboliai: 

 

Svarbi informacija arba naudingi 
patarimai apie šio prietaiso naudojimą. 

 

 

Įspėjimai apie gyvybei ir / arba turtui 
pavojų keliančias situacijas ir sąlygas. 

 

 

Įspėjimas dėl elektros smūgio. 

 

 

Įspėjimas dėl gaisro pavojaus. 

 

 

Įspėjimas dėl įkaitusių paviršių. 
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1 Svarbūs nurodymai ir įspėjimai dėl saugos ir aplinkosaugos  
Šiame skyriuje pateikiamos saugos 
instrukcijos, kurių laikydamiesi 
apsisaugosite nuo susižeidimo ar 
materialinės žalos pavojų. Nesilaikant 
šių instrukcijų bet kokia prietaiso 
garantija nebegalios.  
Bendrieji saugos reikalavimai 
• Šį prietaisą galima naudoti 

vaikams nuo 8 metų amžiaus ir 
asmenims, turintiems psichinių, 
jutiminių arba protinių negalių 
arba patirties bei žinių trūkumo, 
jeigu jie yra prižiūrimi arba 
instruktuojami, kaip saugiai 
naudoti šį prietaisą, ir supranta 
atitinkamus pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo 
prietaisu. Vaikams draudžiama 
valyti ir techniškai prižiūrėti šį 
gaminį, nebent juos prižiūrėtų 
suaugusieji. 

• Remonto ir techninės priežiūros 
darbus visuomet privalo atlikti 
įgaliotojo techninio aptarnavimo 
centro atstovai. Gamintojas nėra 
atsakingas už žalą, kilusią dėl 
darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji 
asmenys; tokiu atveju garantija 
gali nebegalioti. Prieš 
montuodami atidžiai perskaitykite 
instrukcijas. 

• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis 
turi defektų arba yra regimai 
pažeistas. 

• Po kiekvieno naudojimo 
patikrinkite, ar išjungėte prietaiso 
valdymo mygtukus. 

Sauga atliekant dujų prijungimo 
darbus 
• Darbus su bet kokiais dujiniais 

prietaisais ir sistemomis gali 
atlikti tik įgaliotieji kvalifikuoti 
asmys. 

• Prieš pradėdami įrengimą, 
įsitikinkite, ar vietos dujų tiekimo 
sąlygos (slėgis ir dujų rūšis) 
atitinka šio buitinio prietaiso 
nustatymą.  

• Šis prietaisas nėra prijungtas prie 
įtaiso, šalinančio degimo metu 
susidariusius produktus. Jį reikia 
įrengti ir prijungti atsižvelgiant į 
galiojančius prietaisų prijuntimo 
reglamentus. Ypač reikia atkreipti 
dėmesį į atitinkamus vėdinimo 
reikalavimus; žr. Prieš įrengiant, 
puslapis 11  

• Naudojant dujinę viryklę, patalpoje, 
kur ji įrengta, skleidžiama šiluma, 
drėgmė ir degimo produktai. 
Pasirūpinkite, kad virtuvė būtų 
gerai vėdinama, kai prietaisas 
naudojamas: natūralias vėdinimo 
angas laikykite atviras arba 
įrenkite mechaninės ventiliacijos 
įtaisus (mechaninį gartraukį). 
Jeigu prietaisas intensyviai 
eksploatuojamas ilgą laiką, gali 
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prireikti papildomos ventiliacijos, 
pavyzdžiui, padidinant 
mechaninės ventiliacijos (jeigu ji 
įrengta) pajėgumą. 

• Dujiniai prietaisai ir sistemos turi 
būti reguliariai tikrinami, ar jie 
tinkamai veikia. Privaloma 
reguliariai tikrinti reguliatorių, 
žarną bei jos spaustuką ir keisti 
juos kas gamintojo 
rekomenduojamus laikotarpius 
arba esant būtinybei. 

• Reguliariai valykite dujinius 
degiklius. Liepsna turi būti mėlyna 
ir degti tolygiai. 

• Dujiniuose prietaisuose privalo 
būti gerai sudeginamos dujos. 
Nevisiškai sudegus dujoms, gali 
susidaryti anglies monoksido (CO) 
dujų. Anglies monoksidas - 
bespalvės, bekvapės, nepaprastai 
nuodingos dujos, kurių net maža 
dozė gali būti mirtina. 

• Teiraukitės informacijos apie dujų 
avarinės tarnybos telefono 
numerius ir saugos priemones 
tais atvejais, jei pajustumėte 
sklindantį dujų kvapą. 

Ką daryti, jei jaučiamas dujų kva-
pas 
• Nenaudokite atviros ugnies ir 

nerūkykite. Nenaudokite jokių 
elektros mygtukų (pvz., lempos 
mygtuko, durų skambučio ir kt.). 
Nenaudokite laidinių ir mobiliojo 

ryšio telefonų. Sprogimo ir 
apsinuodijimo pavojus! 

• Atidarykite duris ir langus.  
• Uždarykite visas dujinių prietaisų 

ir dujų matavimo prietaisų 
sklendes. 

• Patikrinkite visus vamzdžius ir 
jungtis, ar jie tvirtai prijungti. Jei 
vis tiek uodžiate dujas, išeikite iš 
buto. 

• Įspėkite kaimynus. 
• Iškvieskite ugniagesių komandą. 

Skambinkite ne iš name esančio 
telefono. 

• Negrįžkite į patalpas, kol jums 
nebus leista tai padaryti. 

Elektros sauga 
• Jeigu gaminys turi defektų, jo 

negalima naudoti, kol jo 
nepataisys įgaliotojo techniniio 
aptarnavimo centro atstovas. Kyla 
elektros smūgio pavojus! 

• Prijunkite šį gaminį prie įžeminto 
lizdo/elektros linijos, apsaugoto 
tinkamos kategorijos saugikliu 
kaip nurodyta skyriuje „Techniniai 
duomenys“. Ir naudojant su 
transformatoriumi, ir be jo, 
įsitikinkite, ar įžeminimo 
instaliavimą atliko kvalifikuotas 
elektrikas. Mūsų bendrovė nėra 
atsakinga už jokius nuostolius, 
patirtus naudojant gaminį, kuris 
nėra įžemintas pagal vietos 
reglamentus. 



 

6/LT 

• Niekada neplaukite gaminio, 
purkšdami arba pildami ant jo 
vandenį! Kyla elektros smūgio 
pavojus! 

• Niekada nelieskite kištukinio lizdo 
šlapiomis rankomis! Išjungdami 
niekuomet netraukite už elektros 
laido, ištraukite laikydami už 
kištuko. 

• Atliekant montavimo, techninės 
priežiūros ir remonto darbus, šis 
gaminys privalo būti atjungtas nuo 
maitinimo tinklo. 

• Jeigu gaminio jungiamasis kabelis 
būtų pažeistas, jį privalo pakeisti 
gamintojas, techninės priežiūros 
specialistas arba kiti panašios 
kvalifikacijos asmenys, kad būtų 
išvengta pavojaus. 

• Prietaisą privaloma įrengti taip, 
kad prireikus jį galima būtų 
visiškai atjungti nuo tinklo. Nuo 
tinklo privaloma arba ištraukiant 
elektros kištuką, arba naudojant 
elektros sistemoje įrengtą jungiklį 
atsižvelgiant į statybos 
reglamentus. 

• Darbus su bet kokiais elektriniais 
prietaisais ir sistemomis gali 
atlikti tik įgaliotieji kvalifikuoti 
specialistai. 

• Esant gedimui, išjunkite prietaisą 
ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. 
Norint tai padaryti, pirma išjunkite 
namų tinklo saugiklį. 

• Patikrinkite, ar saugiklio elektros 
saugos klasė yra tinkama šiam 
gaminiui. 

Gaminio sauga 
• Prietaisas ir jo prieinamos dalys 

įkaista naudojimo metu. Būkite 
atsargūs ir neprisilieskite prie 
kaitinimo elementų. Neleiskite 
jaunesniems nei 8 metų amčiaus 
vaikams būti prie prietaiso, jeigu 
nuolat jų neprižiūrite. 

• Nesinaudokite virykle, kai jūsų 
dėmesys arba koordinacija yra 
susilpnėjusi dėl alkoholio ir/arba 
narkotikų vartojimo. 

• Būkite atsargūs, naudodami 
pateikaluose bet kokius 
alkoholinius gėrimus. Esant 
aukštai temperatūrai, alkoholis 
garuoja; prisilietęs prie karšto 
paviršiaus, jis gali užsiliepsnoti ir 
sukelti gaisrą. 

• Nelaikykite šalia buitinio prietaiso 
jokių degių medžiagų, nes jo 
šonai naudojimo metu įkaista. 

• Pasirūpinkite, kad visos 
ventiliacijos angos būtų atviros. 

• Nevalykite prietaiso gariniais 
valymo prietaisais, nes galite 
patirti elektros smūgį. 

• Neprižiūrimas maisto gaminimas 
ant kaitlentės su riebalais ar 
aliejumi gali būti pavojingas ir 
sukelti gaisrą. NIEKADA 
negesinkite gaisro vandeniu, bet 
išjunkite prietaisą ir tada 
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uždenkite liepsną, pvz., dangčiu 
arba gesinimo apdangalu. 

• Gaisro pavojus: Nelaikykite daiktų 
ant maisto gaminimo paviršių. 

Norėdami užtikrinti gaminio apsaugą 
nuo gaisro: 
• Kištuką į elektros lizdą privaloma 

įkišti taip, kad nekiltų kibirkščių. 
• Nenaudokite pažeisto arba įpjauto 

kabelio, o taip pat ilginimo laido; 
naudokite tik originalų kabelį. 

• Į elektros lizdą jokiais būdais 
negalima kišti drėgno arba 
sušlapusio kištuko. 

• Privaloma tinkamai prijungti dujų 
tiekimo įrangą, kad nebūtų dujų 
nuotėkio. 

Numatytoji naudojimo paskirtis 
• Šis gaminys skirtas naudoti tik 

buityje. Jį draudžiama naudoti 
komercinei veiklai. 

• Šis prietaisas skirtas tik maistui 
gaminti. Prietaiso negalima 
naudoti kitiems tikslams, 
pavyzdžiui, patalpai šildyti. 

• Gamintojas neatsako už jokią žalą, 
patirtą netinkamai naudojant arba 
prižiūrint prietaisą. 

Vaikų sauga 
• Naudojimo metu pasiekiamos 

dalys gali labai įkaisti. Neleiskite 
prie jų būti mažamečiams 
vaikams.  

• Pakavimo medşiagos gali kelti 
pavojų vaikams. Saugokite 
pakavimo medžiagas nuo vaikų. 

Išmeskite visas pakuotės dalis 
atsižvelgdami į aplinkosaugos 
reikalavimus. 

• Elektriniai ir (arba) dujiniai 
prietaisai gali būti pavojingi 
vaikams. Gaminiui veikiant, 
neleiskite artyn vaikų ir neleiskite 
jiems žaisti su šiuo prietaisu. 

• Virš prietaiso nelaikykite daiktų, 
kuriuos vaikai gali bandyti pasiekti. 

Seno gaminio išmetimas 
WEEE Direktyvos ir senų gaminių 
išmetimo taisyklių atitiktis:  

 
Šis gaminys atitinka ES WEEE 
Direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys 
paženklintas elektros ir elektroninės 
įrangos klasifikavimo (WEEE) ženklu. 
Šis gaminys pagamintas iš aukštos 
kokybės medžiagų ir dalių, kurias 
galima perdirbti ir pakartotinai 
panaudoti. Pasibaigus gaminio 
tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu 
su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad 
elektros ir elektronikos įranga būtų 
perdirbta. Surinkimo punktų adresus 
sužinosite vietos savivaldybėje. 
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RoHS direktyvos atitiktis: 
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES 
RoHS Direktyvą (2011/65/ES). Jame 
nėra šioje Direktyvoje nurodytų 
kenksmingų ir draudžiamų medžiagų. 
Pakavimo medžiagų išmetimas 
• Pakavimo medžiagos gali būti 

pavojingos vaikams. Pakavimo 
medžiagas laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Šio 
gaminio pakavimo medžiagos 
pagamintos iš pakartotinai 
panaudojamų medžiagų. 
Tinkamai jas išmeskite ir 
išrūšiuokite, atsižvelgdami į 
atliekų perdirbimo instrukciją. 
Neišmeskite jų kartu su 
įprastomis buitinėmis atliekomis. 
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2 Bendra informacija  
Apžvalga 

 
 
 
1 Puodų atrama 
2 Uždegimo žvakė 
3 Įprastas degiklis 
4 Degiklis katilėliui su išgaubtu dugnu 
5 Pagrindo dangtis 

6 Montavimo spaustukas 
7 Degiklio plokštė 
8 Dujų degiklių rankenėlės 
9 Atsarginis degiklis 

 
 

 
 
 
1 Atsarginis degiklis Priekinis dešinysis 
2 Degiklis katilėliui su išgaubtu dugnu Priekinis 

kairysis 
3 Įprastas degiklis Galinis kairysis 

4 Įprastas degiklis Galinis dešinysis 
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Techniniai duomenys 
Įtampa/dažnis 220-240 V ~ 50 Hz 
Laido tipas/ skerspjūvis H05RR-FG 3 x 0,75 mm2 
Laido ilgis maks. 2 m 
Dujinio gaminio kategorija II 2H3B/P / II 2H3+ 
Dujų rūšis/slėgis NG G 20/20 mbar 
Bendros dujų sąnaudos 8.6 kW 
Dujų rūšies / splėgio keitimas§ LPG G 30/30 mbar 

– pasirenkama Propanas 31/37 mbar  
Išoriniai matmenys (aukštis / plotis / gylis) 84 mm/580 mm/510 mm 
Montavimo matmenys (aukštis / gylis) 560 mm/490 mm 
2 degikliai 
Priekinis dešinysis Atsarginis degiklis 
Energija 1000 W     
Priekinis kairysis Degiklis katilėliui su išgaubtu dugnu 
Energija 3600 W     
Galinis kairysis Įprastas degiklis 
Energija 2000 W     
Galinis dešinysis Įprastas degiklis 
Energija 2000 W     

 

Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, 
techniniai duomenys gali būti keičiami be 
išankstinio įspėjimo. 

 

 

Šioje instrukcijoje nurodytos savybės yra 
schemiškos ir gali skirtis nuo gaminio 
savybių. 

 

 

Mašinų kategorijos plokštelėse arba jas 
lydinčiose dokumentacijose nurodyti dydžiai 
gauti esant laboratorinėms sąlygoms, 
vadovaujantis atitinkamais standartais. 
Buitinių prietaisų sąnaudos ir reikšmės gali 
skirtis priklausomai nuo eksploatavimo ir 
aplinkos sąlygų. 

Purkštukų lentelė 
Degiklio padėtis 1000 W 

Priekinis 
dešinysis 

3600 W 
Priekinis kairysis 

2000 W 
Galinis kairysis 

2000 W 
Galinis dešinysis Dujų rūšis/dujų 

slėgis 
G 20/20 mbar 72 147 103 103 
G 30/28-30 mbar 50 96 72 72 
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3 Įrengimas  
Prietaisą įrengti turi kvalifikuotas specialistas, 
vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. Kitaip 
nebegalios gaminio garantija. Gamintojas nėra 
atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos 
atliko neįgaliotieji asmenys; tokiu atveju 
nebegalios ir garantija. 

 

Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros 
ir dujų instaliacijos paruošimą šiam 
gaminiui. 

 

PAVOJUS: 
 
Šis prietaisas turi būti įrengtas ir prijungtas 
atsižvelgiant į galiojančius vietos dujų ir 
(arba) elektros prijungimo reglamentus. 

 

PAVOJUS: 
Prieš pradedant instaliaciją, apžiūrėkite šį 
gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. 
Jeigu turi, neinstaliuokite jo. Sugadinti 
gaminiai kelia pajovų jūsų saugai.  

Prieš įrengiant 
Ši viryklė skirta montuoti stalviršyje, kurį galima 
įsigyti parduotuvėse. Tarp šio prietaiso ir virtuvės 
sienų bei baldų reikia palikti saugų tarpą. Žr. pav. 
(dydžiai mm). 
• Šį prietaisą galima statyti ir atskirai. Virš 

viryklės privaloma palikti mažiausiai 750 
mm tarpą. 

• (*) Jeigu virš viryklės bus montuojamas 
gartraukis, žr. gartraukio gamintojo 
instrukciją dėl tinkamo montavimo aukščio 
(min. 650 mm) 

• Nuimkite pakavimo medžiagas ir 
transportavimo kaiščius. 

• Paviršiai, sintetiniai laminatai ir klijai turi būti 
atsparūs šilumai (bent 100  °C). 

• Stalviršis turi būti sulygiuotas ir pritvirtintas 
horizontaliai. 

• Atsižvelgdami į matmenis, išpjaukite 
stalviršyje tinkamą viryklei skylę. 
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Kambario vėdinimas 
Visose patalpose turi būti atidaromi langai arba 
juos atitinkančios vėdinimo priemonės, be to, kai 
kuriose patalpose reikės ir nuolatinės ventiliacijos 
angos. 
Oras degimo procesui palaikyti imamas iš 
kambario, o dujos ir garai išleidžiami tiesiai į tą 
patį kambarį. 
Todėl saugiam prietaiso veikimui užtikrinti būtina 
gerai vėdinti kambarį. Jeigu pataploje nėra nei 
lango, nei durų, būtina įrengti papildomą 
vėdinimo sistemą. 
Viryklę galima statyti virtuvėje, 
virtuvėje/valgomajame arba 
miegamajame/svetainėje, bet ne kambaryje, 
kuriame yra vonia arba dušas. Viryklės negalima 
statyti miegamajame/svetainėje, kurios plotas yra 
mažesnis nei 20 m.3. 
Neinstaliuokite šio buitinio prietaiso patalpoje, 
esančioje žemiau negu pirmame aukšte, nebent 
ji bent iš vienos pusės būtų lengvai pasiekiama. 

Patalpos dydis Ventiliacijos anga 
mažesnė nei 5  m3 min. 100 cm2 
5 m3 – 10 m3 min. 50 cm2 
didesnė nei 
10  m3'den  

nebūtina 

Rūsyje ar pusrūsyje min. 65 cm2 

Installation and connection 
• The product must be installed in accordance 

with all local gas and electrical regulations. 
Electrical connection 
Connect the product to a grounded outlet/line 
protected by a fuse of suitable capacity as stated 
in the "Technical specifications" table. Have the 
grounding installation made by a qualified 
electrician while using the product with or 
without a transformer. Our company shall not be 
liable for any damages that will arise due to 
using the product without a grounding installation 
in accordance with the local regulations.  

 

PAVOJUS: 
Prietaisą prie maitinimo tinklo gali prijungti 
tik įgaliotasis kvalifikuotas meistras. 
Prietaiso garantija galioja tik tinkamai jį 
prijungus. 
Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią 
dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji 
asmenys. 

 

PAVOJUS: 
Maitinimo laido negalima prispausti, sulenkti 
ar suspausti, jis neturi liestis prie įkaitusių 
prietaiso dalių. 
Pažeistą maitinimo laidą privalo pakeisti 
kvalifikuotas elektrikas. Kitu atveju kyla 
elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro 
pavojus! 

• Connection must comply with national 
regulations. 

• The mains supply data must correspond to 
the data specified on the type label of the 
product. Type label is at the rear housing of 
the product. 

• Power cable of your product must comply 
with the values in "Technical specifications" 
table. 

 

PAVOJUS: 
Prieš pradėdami bet kokius elektros 
prijungimo darbus, išjunkite gaminį iš 
maitinimo tinklo. 
Kyla elektros smūgio pavojus! 

 

Power cable plug must be within easy reach 
after installation (do not route it above the 
hob). 

Plug the power cable into the socket. 
Gas connection 

 

PAVOJUS: 
Prietaisą prie dujų tiekimo sistemos gali 
prijungti tik įgaliotas ir kvalifikuotas asmuo. 
Sprogimo ar apsinuodijimo rizika dėl 
nekvalifikuotai atliktų remonto darbų! 
Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią 
dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji 
asmenys. 
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PAVOJUS: 
Prieš pradėdami bet kokius dujų prijungimo 
darbus, išjunkite dujų tiekimą. 
Kyla sprogimo pavojus! 

• Gas adjustment conditions and values are 
stated on labels (or ion type label). 

 

Šis prietaisas yra pritaikytas naudoti su 
gamtinėmis dujomis (GD). 

• Natural gas installation must be prepared 
before installing the product. 

• There must be a flex pipe at the outlet of 
the installation for the natural gas 
connection of your product and the tip of 
this pipe must be closed with a blind plug. 
Service Representative will remove the blind 
plug during connection and connect your 
product by means of a straight connection 
device (coupling). 

• Make sure that the natural gas valve is 
readily accessible. 

• If you need to use your product later with a 
different type of gas, you must consult the 
Authorised Service Agent for the related 
conversion procedure. 

Installing the product 
1. Remove burners, burner caps and grills on 

the hob from the product. 
2. Turning the hob upside down, place it on a 

flat surface. 
3. In order to avoid the foreign substances and 

liquids penetrate between the hob and the 
counter, please apply the putty supplied in 
the package on the contours of the lower 
housing of the hob but make sure that the 
putty does not overlap. 

 

4. Turning the hob again, align and place it on 
the counter. 

5. You can secure your hob to the counter by 
using the clamp and the screws supplied. 

 

* min. 20 & max. 40 mm 
1 Hob 
2 Screw 
3 Installation clamp 
4 Counter 
5 Putty 

Rear view (connection holes) 

 
Place the burner plates, burner plate caps and 
grills back to their seating after installation. 

 

Making connections to different holes is not 
a good practice in terms of safety since it 
can damage the gas and electrical system. 

Final check 
1. Open gas supply. 
2. Check gas installations for secure fitting and 

tightness. 
3. Ignite burners and check appearance of the 

flame. 

 

Liepsna turi būti mėlyna ir taisyklingos 
formos. Jei liepsna gelsva, patikrinkite, ar 
degiklio galvutė tvirtai uždėta arba 
nuvalykite degiklį. 
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Dujų konversija 

 

PAVOJUS: 
Prieš pradėdami bet kokius dujų prijungimo 
darbus, išjunkite dujų tiekimą. 
Kyla sprogimo pavojus! 

Norėdami pakeisti buitiniame prietaise 
naudojamų dujų rūšį, pakeiskite visus purkštukus 
ir pareguliuoti visus vožtuvus, kad liepsna būtų 
mažesnė. 
Degiklių purkštukų pakeitimas 
1. Nuimkite degiklio galvutę ir degiklio korpusą. 
2. Išsukite purkštukus, sukdami prieš laikrodžio 

rodyklę. 
3. Įtaisykite naujus purkštukus. 
4. Patikrinkite visas jungtis, ar jos tvirtai 

įtaisytos ir prijungtos. 
Naujų purkštukų padėtis yra pažymėta 
ant jų pakuotės arba ją galima rasti 
lentelėje Purkštukų lentelė, puslapis 10. 

 

1 Dujų išjungimo įtaisas (jeigu įrengtas) 
2 Uždegimo žvakė 
3 Purkštukas 
4 Degiklis 

 

 

Nebandykite nuimti dujinių degiklių čiaupų, 
nebent tai būtų būtina susidarius 
neįprastoms sąlygoms. Jeigu reikia keisti 
čiaupus, privalote iškviesti įgaliotąją tarnybą. 

Sumažintas dujų tiekimo srauto nustatymas 
viryklių čiaupams 
1. Uždekite degiklį, kurį reikia pareguliuoti, 

pasukite rankenėlę į mažesnės liespnos 
padėtį. 

2. Nuimkite rankenėlę nuo dujų čiaupo. 
3. Norėdami pareguliuoti dujų srauto 

reguliavimo varžtą, naudokite tinkamo dydžio 
atsuktuvą. 

Jeigu naudojate suskystintąsias dujas, (butaną – 
propaną), sukite varžtą pagal laikrodžio rodyklę. 
Naudojant natūralias dujas, varžtą reikia vieną 
kartą pasukti prieš laikrodžio rodyklę. 
» Sumažinus dujų vartojimą, paprastai liepsna 
turi būti 6–7 mm aukščio. 
4. Jei liepsna didesnė, negu reikia, pasukite 

varžtą pagal laikrodžio rodyklę. Jei ji mažesnė 
– prieš laikrodžio rodyklę. 

5. Patikrinkite, kaip dega dujos minimalioje ir 
maksimalioje jungiklio padėtyje. 

6. Reguliavimo varžto padėtis gali skirtis, 
priklausomai nuo buitiniame prietaise 
naudojamo dujų čiaupo tipo. 

 

1 Srauto greičio reguliavimo varžtas 

 

1 Srauto greičio reguliavimo varžtas 

 

 

Pakeitus prietaise naudojamų dujų rūšį, 
reikia pakeisti ir kategorijos plokštelę, 
kurioje nurodoma prietaise naudojamų dujų 
rūšis. 
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Būsimas transportavimas 
• Išsaugokite originalią prietaiso dėžę ir 

vežkite prietaisą jo originalioje pakuotėje. 
Vadovaukitės ant dėžės pateiktais 
nurodymais. Jeigu neturite originalios 
kartoninės dėžės, supakuokite gaminį į 
plastikinę plėvelę su oro burbuliukais arba 
storą kartoną ir tvirtai apsukite jį lipnia 
juosta. 

• Apsukite gaubtelius ir puodų atramas lipnia 
juosta. 

 

Apžiūrėkite prietaisą ir įsitikinkite, ar jis 
nebuvo apgadintas gabenimo metu. 
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4 Paruošimo Darbai  
Patarimai, kaip taupyti energiją 
Ši informacija padės jums ekologiškiau naudoti šį 
buitinį prietaisą ir taupyti energiją. 
• Atšildykite užšaldytus maisto produktus 

prieš gamindami juos. 
• Kepimui naudokite puodus/keptuves su 

dangčiais. Nenaudojant dangčių, energijos 
sąnaudos gali padidėti iki 4 kartų. 

• Pasirinkite degiklį, labiausiai tinkamą pagal 
prikaistuvio, kurį naudosite, dugno dydį. 
Visuomet parinkite tinkamo dydžio 
prikaistuvius patiekalams ruošti. Didesniems 
prikaistuviams reikia daugiau energijos. 

Naudojant pirmą kartą 
Pirmasis prietaiso valymas 

 

Tam tikros valymo priemonės ar valymo 
medžiagos gali apgadinti paviršių. 
Valydami nenaudokite ėsdinančių valymo 
priemonių, valymo miltelių/pienelio ar kokių 
nors aštrių daiktų. 

1. Nuimkite visas pakavimo medžiagas. 
2. Nuvalykite prietaiso paviršius drėgnu 

skudurėliu ar kempine, tuomet sausai 
nušluostykite. 
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5 Kaip naudoti šią viryklę  
Bendroji informacija apie maisto 
gaminimą 

 

Aliejumi nepripildykite daugiau nei 
trečdalio keptuvės. Kaitindami aliejų 
kaitvietės nepalikite be priežiūros. Dėl 
perkaitusio aliejaus gali kilti gaisras. 
Niekuomet nebandykite gaisro 
gesinti vandeniu! Aliejui užsidegus, 
uždekite jį audiniu gaisrui gesinti ar 
drėgnu skudurėliu. Išjunkite kaitvietę, 
jei tai padaryti saugu, ir kvieskite 
ugniagesius. 

• Prieš kepdami maisto produktus, visada 
kruopščiai juos nusausinkite ir lėtai dėkite į 
karštą aliejų. Prieš kepimą būtinai visiškai 
atšildykite užšaldytus maisto produktus. 

• Kaitinkdami aliejų, neuždenkite prikaistuvio. 
• Puodus ir keptuves ant kaitlentės dėkite taip, 

kad jų rankenos nebūtų virš kaitviečių ir 
neįkaistų. Ant kaitlentės nedėkite 
nesubalansuotų ir lengvai virstančių indų. 

• Nedėkite tuščių indų ir prikaistuvių ant 
įjungtų kaitviečių. Jie gali būti sugadinti. 

• Laikant įjungtą kaitvietę be indo ar 
prikaistuvio, gaminys gali sugesti. Pabaigę 
gaminti, išjunkite kaitvietes. 

• Gaminio paviršius gali būti įkaitęs, todėl 
nedėkite ant jo plastikinių ir aliumininių indų. 
Tokiuose induose nereikėtų laikyti ir maisto 
produktų. 

• Naudokite tik prikaistuvius arba indus 
plokščiais dugnais. 

• Į prikaistuvius ir indus dėkite tinkamą maisto 
produktų kiekį. Tuomet nereikės 
bereikalingai valyti, nes patiekalai neišbėgs. 
Nedėkite ant kaitviečių puodų arba keptuvių 
dangčių. 
Prikaistuvius dėkite taip, kad jie būtų 
kaitviečių viduryje. Jeigu norite perkelti 
priekaistuvį ant kitos kaitvietės, pakelkite ir 
padėkite jį ant kaitvietės, o ne traukite jį 
paviršiumi. 

Gaminimas naudojant dujas 
• Indo dugno ir liepsnos skersmenys privalo 

atitikti vienas kitą. Pareguliuokite dujų 
liepsnas, kad jų nesimatytų iš po puodo 
dugno; padėkite puodą ant puodų atramos, 
per vidurį. 

Kaitlenčių naudojimas 

 

1 Atsarginis degiklis 12-18 cm 
2 Degiklis katilėliui su išgaubtu dugnu 22–

24 cm  
3 Įprastas degiklis 18-20 cm 
4 Įprastas degiklis 18-20 cm yra 

rekomenduojamo skersmens puodų, kuriuos 
reikia naudoti ant atitinkamų degiklių, sąrašas. 

Didelės liepsnos simbolis atitinka didžiausią 
virimo galingumą, mažos liepsnos simbolis - 
mažiausią virimo galingumą. Išjungimo padėtyje 
(viršutinėje), dujų tiekimas į degiklius yra 
išjungtas. 
Dujinių degiklių uždegimas 
1. Laikykite nuspaudę degiklio rankenėlę. 
2. Sukite ją prieš laikrodžio rodyklę link didelės 

liepsnos simbolio. 
» Dujas uždega sukelta kibirkštis. 
3. Nustatykite norimą virimo galingumą. 
Dujinių degiklių išjungimas 
Pasukite šilumos palaikymo srities rankenėlę į 
išjungimo (viršutinę) padėtį. 
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Dujų išjungimo saugos sistema (mod-
eliuose su terminiu elementu) 

 
1. Dujų išjungimo 
sauga 

Saugos priemonė: jeigu ant 
degiklių išsilieja skysčio ir 
liepsna užgęsta, suveikia 
saugos mechanizmas, kuris 
išjungia dujų tiekimą. 

• Norėdami uždegti, įspauskite rankenėlę 
vidun ir sukite ją prieš laikrodžio rodyklę. 

• Dujoms užsidegus, palaikykite rankenėlę 
nuspaudę dar 3-5 sekundes, kad būtų 
įjungta saugos sistema.  

• Jeigu paspaudus ir atleidus rankenėlę dujos 
neuždegamos, pakartokite tą pačią 
procedūrą, palaikydami rankenėlę nuspaudę 
15 sekundžių.  

 

PAVOJUS: 
Jei degiklis neuždegamas per 15 sekundžių, 
atleiskite mygtuką. 
Prieš bandydami dar kartą, palaukite bent 1 
minutę. Kyla dujų susikaupimo ir sprogimo 
rizika! 

Degiklis katilėliui su išgaubtu dugnu 

 
Katilėlių su išgaubtais dugnais degikliai leidžia 
greičiau gaminti. Katilėlis su išgaubtu dugnu – 
ypač dažnai naudojamas Azijos virtuvėje – tai gili 
lygi keptuvė, pagaminta iš lakštinės geležies, 
naudojama trumpai apkepti pjaustytas daržoves 
ir mėsą ant labai kaitrios ugnies. 
Kadangi tokiose keptuvėse maistas ant labai 
kaitrios ugnies kepamas labai trumpai, šiluma 
paskirstoma labai greitai bei tolygiai ir todėl 
išsaugojama maisto maistinė vertė, o daržovės 
išlieka traškios. 
Ant katilėlio su išgaubtu dugnu degiklio galima 
naudoti ir įprastas keptuves. 
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6 Techninis aptarnavimas ır priežiūra  
Bendroji informacija 
Prietaisą reguliai valant, pailgėja gaminio 
naudojimo laikas ir sumažėja trikčių atvejų. 

 

PAVOJUS: 
Prieš atlikdami techninę priežiūrą ir prieš 
valydami, prietaisą atjunkite nuo maitinimo 
tinklo. 
Kyla elektros smūgio pavojus! 

 

 

PAVOJUS: 
Prieš valydami viryklę, leiskite jai atvėsti. 
Karšti paviršiai gali nudeginti! 

• Kruopščiai išvalykite gaminį po kiekvieno 
panaudojimo. tada gaminimo likučius bus 
lengviau pašalinti, jie nepridegs orkaitę 
naudojant kitą kartą 

• Prietaisui valyti nereikia jokių specialių 
valymo priemonių. Naudokite šiltą vandenį 
su trupučiu indų plovimo skysčio, minkštą 
skudurėlį ar kempinę gaminiui valyti ir sausą 
skudurėlį drėgmei iššluostyti. 

• Būtinai visada sausai nuvalykite bet kokius 
išsiliejusius arba po valymo likusius skysčius. 

• Nerūdijančio plieno paviršiams ir rankenai 
valyti nenaudokite valymo priemonių, kurių 
sudėtyje yra rūgšties ar chloro. Tokias dalis 
valykite skystoje valymo priemonėje (be 
šveičiamųjų medžiagų) sudrėkintu 
skudurėliu; būtinai braukite viena kryptimi. 

 

Tam tikros valymo priemonės ar valymo 
medžiagos gali apgadinti paviršių. 
Valydami nenaudokite ėsdinančių valymo 
priemonių, valymo miltelių/pienelio ar kokių 
nors aštrių daiktų. 

 

 

Šiam prietaisui valyti nenaudoktie garinių 
valymo prietaisų, nes gali kilti elektros 
smūgis. 

Kaitlentės valymas 
Dujinės kaitlentės 
1. Nuimkite ir nuvalykite puodų laikiklius bei 

degiklių dangtelius. 
2. Išvalykite viryklę. 
3. Uždėkite degiklių dangtelius ir patikrinkite, ar 

jie tinkamai įtvirtinti. 
4. Montuodami viršutines groteles, puodų 

laikiklius būtinai dėkite taip, kad degikliai 
būtų centruose. 

Valdymo skydo valymas  
Nuvalykite valdymo skydelį ir rankenėles drėgnu 
skudurėliu, paskui nušluostykite sausa šluoste. 

 

Valydami valdymo skydelį, nenuimkite 
valdymo rankenėlių. 
Galite sugadinti valdymo skydelį! 
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7 Trikčių nustatymas  
Kaisdamos ir vėsdamos metalinės prietaiso dalys skleidžia garsus. 
• Kai metalinės dalys kaista, jos gali plėstis ir kelti triukšmą. >>>  Tai nėra gedimas. 
Nėra kibirkšties.  
• Nutrūko elektros tiekimas. >>> Patikrinkite saugiklius saugiklių dėžėje. 
Netiekiamos dujos.  
• Užsukta pagrindinė dujų sklendė. >>> Atsukite dujų sklendę. 
• Sulenktas dujų vamzdelis. >>> Tinkamai įrenkite dujų vamzdelį. 
Degikliai dega netolygiai arba visai nedega.  
• Degikliai yra purvini. >>> Nuvalykite sudedamąsias degiklio dalis. 
• Degikliai šlapi. >>> Nusausinkite sudedamąsias degiklio dalis. 
• Netinkamai uždėta degiklio galvutė. >>> tinkamai uždėkite degiklio galvutę. 
• Užsukta dujų sklendė. >>> Atsukite dujų sklendę. 
• Ištuštėjo dujų balionas (naudojant suskystintąsias dujas). >>> Pakeiskite dujų balioną. 

 

Jeigu atlikus visus šiame skyriuje aprašytus 
nurodymus trikties atitaisyti nepavyksta, 
kreipkitės į įgaliotojo techninio aptarnavimo 
centro atstovą. Niekada nebandykite patys 
taisyti sugedusio gaminio. 


