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Elektrinis virdulys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Siūlome Jums kur kas daugiau nei prieinamą kainą. Naudodami
mūsų virdulį, netrukus suprasite, kad, įsigiję šį prietaisą, priėmėte puikų sprendimą, ir šis įsitikinimas laikui
bėgant tik tvirtės! Tai – daugiau nei patrauklūs pažadai: naudodamiesi elektriniu virduliu taip, kaip nurodyta
šiose instrukcijose, nustebsite, kaip lengvai atliekate kasdienius maisto ruošos darbus.

TURINYS
A. Saugaus prietaiso naudojimo taisyklės
B. Prietaiso dalys
C. Techniniai duomenys
D. Naudojimas
E. Valymas ir priežiūra

A. SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma srovės įtampa sutampa

su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės galingumu. Prietaiso naudojamos srovės įtampa
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nurodyta ant etiketės. Jei prietaiso negalite naudoti dėl netinkamos jo įtampos, grąžinkite jį į pirkimo
vietą.

• Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Naudokite tik įžemintas rozetes ir ilginamuosius laidus.
• Nelaikykite virdulio greta prietaisų, skleidžiančių šilumą (šildytuvų, radiatorių, orkaičių ir kt.).

Neleiskite, kad prietaisą pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Laikykite prietaisą ant kietų ir lygių paviršių. Nestatykite virdulio ant stalo ar spintelės krašto, kad

prietaisas nenukristų. Išsipylus karštam vandeniui, galite nudegti.
• Neleiskite prietaiso laidams kyboti nusvirusiems nuo stalo ar spintelės kraštų ir liestis su kitais

elektriniais prietaisais.
• Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo, visada traukite laikydami kištuką. Niekada

netraukite laido.
• Būkite atsargūs, keldami prietaisą, - išorinis virdulio paviršius gali būti labai įkaitęs.
• Visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate ar norite jį išvalyti. Prieš

valydami, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
• Naudokite tik originalų gamintojo kaitinimo stovelį. Nenaudokite kitiems prietaisams skirtų kaitinimo

elementų.
• Prietaisas automatiškai išsijungia, vandeniui užvirus. Galėsite išjungti virdulį ir anksčiau,

spustelėdami įjungimo/išjungimo rankenėlę.
• Tarp kaitinimų darykite 15-20 sekundžių pertraukėles.
• Naudojant virdulį, skiriasi karšti garai – būkite atsargūs! Neleiskite vaikams naudotis prietaisu

neprižiūrimiems.
• Vandeniui kaistant, neatidarinėkite prietaiso dangtelio.
• Įpilto vandens tūris turi būti tarp MIN ir MAX žymų.
• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Neplaukite indaplovėje. Nenaudokite prietaiso drėgnose

patalpose ir vonios kambaryje.
• Saugokitės, kad ant prietaiso kištuko bei laido nepatektų vandens. Visada gerai prietaisą

nusausinkite.
• Prieš į talpyklą pildami vandenį, ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
• Pildami vandenį, nuimkite prietaisą nuo kaitinimo stovelio.
• Virdulio išorines dalis valykite drėgna šluoste. Kaitinimo stovelį labai gerai nusausinkite.
• Prietaisas skirtas vandens šildymui. Nenaudokite jo kitiems skysčiams šildyti.
• Pirmą kartą naudodami virdulį, nenaudokite užvirinto vandens maistui ruošti – verčiau jį išpilkite.
• Ištraukite virdulio kištuką iš rozetės:

o Baigę prietaisą naudoti;
o Prietaisui sugedus arba pradėjus prastai veikti;
o Prieš virdulį valydami.

• Prietaisui sugedus, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį „Arnica“ techninio aptarnavimo centrą.
• Norėdami prietaisą taisyti arba kreiptis dėl atsarginių dalių, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju

„Arnica“ techninio aptarnavimo centru.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus. Jų galite įsigyti artimiausiame „Arnica“ techninio

aptarnavimo centre.
DĖMESIO: prietaisas skirtas naudoti namuose. Nenaudokite įtaiso komercinėms reikmėms ar
darbui skirtose patalpose.
PERSPĖJIMAS
Nenaudokite virdulio, į jį neįpylę vandens arba kai vandens lygis yra žemiau MIN žymos.

B. PRIETAISO DALYS (žr. 1 pav.)
1. Dangtelio atvėrimo mygtukas
2. Dangtelis
3. Vandens snapelis



3

4. Ergonomiška rankena
5. Indikatoriaus lemputė
6. Vandens lygio indikatorius
7. Įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Kaitinimo stovelis

C. TECHNINIAI DUOMENYS
Gamintojas:.........................................................ARNICA
Modelis......................................................... Kayzer 1710
Įtampa:.......................................................... 220-240 V
Dažnis:...............................................................50-60 Hz
Galingumas:.............................................. 1850-2200 W
Tūris:......................................................................... 1,7 l
Tarnavimo laikas:................................................7 metai

D. NAUDOJIMAS
• Virduliu kaitinkite tik vandenį. Nešildykite jokių kitų

skysčių.
• Prieš pirmą kartą naudodami virdulį, jį išvalykite, pripildykite vandeniu iki pat MAX žymos ir

pastatykite, kad pradėtų kaisti. Prietaisas automatiškai išsijungs, virduliui užvirus. Įkaitusį vandenį
išpilkite ir palikite prietaisą vėsti.

• Priklausomai nuo naudojamo vandens kietumo virdulio dugne gali susiformuoti daugiau arba mažiau
nuosėdų. Tai visiškai normalu. Nuosėdos Jūsų sveikatai kenksmingos nėra.

• Prieš spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką, pirmiausia įsitikinkite, kad uždengtas virdulio dangtelis.
Vandens talpykla

• Pilkite vandens tiek, kad įpilto vandens tūris būtų tarp MIN ir MAX žymų. Įpylus mažiau nei MIN
žyma, prietaisas gali išsijungti, vandeniui nespėjus užkaisti. Įpylus daugiau nei MAX, gali ištekėti
vandens perteklius.

Prietaiso naudojimas
• Įstatykite po kaitinimo stoveliu esančio laido kištuką į tinkamos įtampos įžemintą rozetę. Kai prietaiso

nebenaudosite, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
• Įpilkite vandens tarp MIN ir MAX žymų. Uždenkite dangtelį. Pastatykite virdulio korpusą ant kaitinimo

stovelio.
• Spustelėkite įjungimo/išjungimo svirtelę. Turėtų užsidegti indikatoriaus lemputė. Pradės kaisti

vanduo – jam užvirus, prietaisas automatiškai išsijungs.
• Galite kaitinimą pertraukti, nustatydami įjungimo/išjungimo mygtuką ant „off“ (O) padėties.

Apsauginiai mechanizmai
• Nuėmus neišjungtą virdulį nuo kaitinimo stovelio, stovelis automatiškai pertrauks darbą ir išsijungs.

Visuomet stenkitės pirmiausia įjungimo/išjungimo mygtuku išjungti patį virdulį.
• Prietaisas automatiškai išsijungia, vandeniui užvirus. Ši funkcija užtikrins, kad prietaisu

naudotumėtės patogiau, saugiau ir sutaupytumėte elektros energijos.

E. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite, ištraukite virdulio kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti.
• Išpilkite vandenį. Perplaukite prietaiso talpyklą ir nuvalykite išorines dalis drėgna šluoste.
• NIEKADA neplaukite kaitinimo stovelio, pamerkę jį vandens dubenyje. Neplaukite virdulio indaplovėje.
• NIEKADA nenaudokite stiprių ar ėdžių valiklių, tokių kaip druskos rūgštis ir pan.
• NIEKADA neleiskite, kad sudrėktų virdulio laidas ir kištukas. Ant šių dalių patekus vandens, ištraukite jas

iš maitinimo lizdo ir gerai nusausinkite.

Nuosėdų šalinimas
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• Labai svarbu reguliariai valyti susikaupusias nuosėdas, kad laikytumėtės higienos normų ir
sutaupytumėte elektros energijos.

• Ilgesnį laiką naudojant virdulį, talpyklos dugne pradeda kauptis rudos spalvos kalkių nuosėdos. Jei jų
nevalysite, virdulys neveiks visu pajėgumu.

• Nedideles nuosėdų sankaupas išvalysite šepetėliu.
• Jei nuosėdų daug, jas valykite acto pagrindo buitinių prietaisų nuosėdų valikliais – jų įsigyti galite

prekybos centre.
• Norėdami išvalyti susikaupusias nuosėdas, pirmiausia įpilkite į virdulį šiek tiek vandens ir jį įkaitinkite,

tada į vandenį įpilkite nuosėdų valiklio. Palūkėkite 2-3 minutes, tuomet 2-3 kartus perplaukite virdulį
švariu vandeniu. Gerai jį nusausinkite.

• Virdulį išvalysite ir naudodami baltąjį actą. Į talpyklą įpylę pusę litro baltojo acto, palikite 1-ai valandai,
tuomet 2-3 kartus perplaukite virdulį švariu vandeniu. Leiskite virduliui išdžiūti.

• Galite naudoti ir citrinos rūgštį. Užkaiskite pusę litro vandens ir įpilkite 25 gramus citrinos rūgšties
miltelių. Palikite 15-ai minučių. Išpilkite mišinį ir 2-3 kartus perplaukite virdulį švariu vandeniu. Jei
reikia, pakartokite procesą nuo pradžių. Visuomet, naudodami citrinos rūgštį, įpilkite pakankamai
vandens.

Prietaiso laikymas
• Prieš sudėdami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
• Aplink kaitinimo stovelį apvyniokite virdulio laidą.
• Laikydami prietaisą dėžutėje, virdulio talpyklą galite palikti pastatytą ant išjungto kaitinimo stovelio.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


