
ELEKTRINIS VIRDULYS ARNICA DIAMOND
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudotojo vadovas
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Perskaitę naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, sužinosite, kaip naudo  šį prietaisą, kad

visuomet gautumėte puikius rezultatus. 

I. SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 Reguliariai krinkite, ar prietaisas ir jo laidas nėra pažeis .

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsi kinkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su

Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Naudokite prietaisą k ant tvirto ir plokščio paviršiaus.

 Visada gerai užverkite prietaiso dangtelį, kitaip prietaisas gali automa škai neišsijung , iš jo gali pradė  verž s verdan s

vanduo.

 Įsi kinkite, kad virdulys yra išjungtas, prieš nuimdami jį nuo stovelio.

 Visada nuimkite virdulį nuo stovelio, prieš pildami į jį vandenį arba išpildami įkai ntą vandenį.

 Būkite atsargūs, kai nešate virdulį, prieš įkai ndami ir įkai nę vandenį.

 Visada išpilkite vandenį pamažu. Smarkiai nepakreipkite virdulio, kad neapsitaškytumėte.

 Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

 Nepilkite į prietaisą per daug arba per mažai vandens. Nenaudokite virdulio, į jį neįpylę vandens.

 DĖMESIO: niekada neatverkite dangtelio, vandeniui tebekaistant.

 Nejudinkite veikiančio prietaiso.

 Neleiskite prietaiso laidui lies s prie įkaitusių paviršių.

 Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas buvo pažeis  arba jeigu prietaisas buvo kitaip apgadintas.

 Naudokite prietaisą k su kartu parduodamu stoveliu.

 Nelieskite įkaitusių prietaiso detalių (korpuso ar dangtelio). Laikykite k už rankenėlių ir mygtukų.

 Naudokite prietaisą k vandeniui įkai n .

 Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba netoli vandens šal nio.

 Niekada nenaudokite prietaiso atvirame ore.

DĖMESIO, SVARBU!

 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai apmoky  saugiai naudo s prietaisu arba

prižiūrimi už juos atsakingų asmenų. Šie asmenys turėtų gerai suvok  naudojan s prietaisu sveikatai kylančią grėsmę.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir prižiūrė  prietaiso.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

1



 Nemėginkite taisy  prietaiso. Visada kreipkitės į įgaliotą specialistą. Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis

nauju to pa es gamintojo ir po laidu įgalioto klientų aptarnavimo centro personalui.

 Valydami prietaisą ar padėdami jį  saugo , visada ištraukite kištuką iš rozetės. Niekada netraukite, laikydami už laido.

Išjunkite prietaisą iš lizdo, laikydami už kištuko.

 Prieš padėdami prietaisą saugo , visuomet leiskite jam visiškai atvės .

II. PRIETAISO DALYS

1. Dangtelis

2. Vandens lygio indikatorius

3. Rankenėlė

4. ON/OFF mygtukas

5. Pagrindas

6. Dangtelio mygtukas

III. TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis DIAMOND

Nominali įtampa 220-240 V

Nominalus dažnis 50 Hz

Nominali galia 1250-1500 W 

Maksimali talpa 1,7 litro

IV. NAUDOJIMAS
Prieš pradedant naudo

 Nuimkite visus pakuotės elementus.

 Įsi kinkite, kad Jūsų namuose ekiamos elektros įtampa sutampa su prietaiso naudojama įtampa, nurodyta e ketėje.

 Pripilkite vandens iki MAX ribos ir leiskite jam užvir . Išpilkite įkai ntą vandenį ir perplaukite prietaisą šaltu vandeniu.

Naudojimas: naudojimo vietos parinkimas

 Laikykite virdulį, jo pagrindą ir laidą toliau nuo viryklių, degiklių ir kitų įkaitusių paviršių.

 Padėkite virdulį ir jo pagrindą arčiau sienos.

 Neleiskite prietaiso laidui kybo  ant stalo ar spintelės krašto ir kitose vietose, kur galėtumėte už jo užkliū .

Naudojimas: pripildymas

 Nuimkite virdulį nuo pagrindo ir įpilkite vandens tarp MIN ir MAX žymų.

 Nepilkite į prietaisą per daug ar per mažai vandens. Į prietaisą įpylus per daug vandens, užviręs vanduo gali išsipil . Jeigu į

prietaisą įpylėte per mažai vandens, prietaisui veikiant, vanduo išgaruos ir virdulys perkais.

 Padėkite virdulį ant pagrindo ir įsi kinkite, kad jo dangtelis yra gerai uždarytas. 

Virdulio naudojimo principai

 Įsi kinę, kad virdulio mygtuku pasirinkta OFF padė s, įstatykite prietaiso pagrindo kištuką į sieninę rozetę.

 Pripildę prietaisą ir atsargiai padėję jį ant pagrindo taip, kad vanduo neišbėgtų, paspauskite įjungimo mygtuką į viršų.

Įsižiebusi lemputė reikš, kad prietaisas yra įjungtas.

 Virduliui  baigus  kai n  vandenį,  virdulio  įjungimo  mygtukas  grįš  į  pradinę  poziciją.  Užgesus  indikatoriaus  lemputei,

žinosite, kad prietaisas išsijungė.

 Norėdami nutrauk  vandens kai nimą rankiniu būdu, paspausdami grąžinkite virdulio mygtuką į pradinę poziciją.

Apsauginis virdulio mechanizmas

 Prietaisas  turi  ON/OFF  mygtuką,  kuris  automa škai  išsijungia,  vandeniui  užvirus.  Specialiai  nelaikykite  mygtuko  ON

padėtyje.

 Jeigu paspausite ON mygtuką,  prieš tai  į  prietaisą įpylę per mažai  vandens arba neįpylę  vandens,  apsauginis  virdulio

mechanizmas  apsaugos  virdulį  nuo  galimos  žalos,  nutraukdamas  jam  elektros  ekimą.  Suveikus  apsauginiam

mechanizmui, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite jam atvės , prieš vėl pripildydami prietaisą šaltu vandeniu.

V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Priežiūra

Ne nkamas prietaiso naudojimas, pvz. per didelio vandens kiekio pylimas, nereguliarus nuosėdų valymas ir kai nimas, vandeniui
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esant žemiau MIN žymos, turės neigiamą įtaką prietaiso ir jo stovelio tarnavimo laikui.

Valymas

 Išjunkite virdulį ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Prieš pradėdami valymą, įsi kinkite, kad virdulys yra visiškai tuščias ir spėjo atvės .

 Valykite išorinius prietaiso paviršius, naudodami minkštą sudrėkintą skudurėlį ir valymo priemonę (jei reikia).

 Įsi kinkite, kad visos rozetės, mygtukai ir jungiamosios dalys yra sausos.

 NEMERKITE JOKIŲ PRIETAISO DALIŲ Į VANDENĮ AR KITUS SKYSČIUS.

 Nenaudokite koncentruotų ir ėsdinančių valiklių prietaisui valy , nes galite apgadin  jo paviršius.

Nuosėdų šalinimas

 Norėdami sumažin  nuosėdų susidarymą,  ištuš nkite  virdulį,  kaskart  baigę jį  naudo .  Ilgam nepalikite  nenaudojamo

vandens virdulyje.

 Reguliariai pašalinkite virdulyje susikaupusias nuosėdas, naudodami patentuotą nuosėdų šalinimo priemonę. Laikykitės

nuosėdų šalinimo priemonės gamintojo instrukcijų.

 Baigę  šalin  nuosėdas,  išvalykite  virdulį.  Įpylę  vandens  iki  MAX ribos,  įkai nkite  jį.  Tada  išpilkite  užvirusį  vandenį  ir

perplaukite prietaisą šaltu vandeniu.

Filtras

 Prietaiso filtras neleis įkaitusiame vandenyje esančioms nuosėdų dalelėms patek  į gėrimus. Todėl labai svarbu palaiky

filtro švarą.

 Valykite filtrą, kaskart pastebėję jame susikaupusį nemažą nuosėdų kiekį.

 Valydami filtrą, nelieskite filtro nklelio. Įsi kinkite, kad Jūsų rankos yra švarios, ant jų nėra muilo ar cheminių medžiagų.

 Perplaukite virdulį, kad pašalintumėte nuosėdų likučius.

 DĖMESIO: nenaudokite prietaiso be filtro, nes kitaip pildami vandenį rizikuojate susižeis .

Direktyvų a kimas
Prietaisas a nka visas elektriniams virduliams taikomas Europos Sąjungos direktyvas.

Aplinkos apsauga

 Prietaiso žymėjimas a nka Europos direktyvą 2002/96/EC (WEEE), reguliuojančią elektrinių ir elektroninių prietaisų 

išme mą. Nemeskite elektrinių ir elektroninių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis. Jei yra galimybė, nuneškite juos perdirb . 

Norėdami sužino  daugiau apie bui nės technikos atliekų perdirbimą, kreipkitės į vie nės valdžios ins tucijas. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


