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Elektrinis virdulys 
Naudojimo instrukcija 
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SVARBI SAUGUMO INFROMACIJA 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR 
IŠSAUGOKITE TOLIMESNIAM 

NAUDOJIMUI 

Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 
8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinę, 
jutiminę arba protinę negalią, arba 
patirties bei žinių trūkumą, jeigu jie yra 
prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai 
naudoti šį prietaisą, ir supranta 
atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti 
su prietaisu. Šio prietaiso valyti ir 
prižiūrėti negali vaikai, nebent jiems 
daugiau nei 8 metai ir yra prižiūrimi. 
Prietaisą ir jo laidus 
laikyti vaikams, jaunesniems nei 8 
metai, nepasiekiamoje vietoje. 

Naudokite tik su komplekte pateikta 
elektros baze. 

Niekada neužpildykite virdulio virš 
MAX žymės. Jeigu virdulys 
perpildytas, iš jo gali ištikšti verdantis 
vanduo. 

Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, 
dėl saugumo jį turi pakeisti 
gamintojas, aptarnaujantysis 
specialistas arba panašios 
kvalifikacijos žmogus. 
• Naudojamas prietaisas generuoja šilumą. Naudojimo

ir aušimo metu tinkamo atsargumo reikia imtis,
siekiant išvengti nudegimo, nuplikymo, gaisro ar 
kitokios žalos asmenims ir turtui.

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaisas skirtas
naudoti tik buityje. Nenaudokite prietaiso lauke.

• Prieš kišdami kištuką į elektros lizdą arba įjungdami
prietaisą visada įsitikinkite, kad rankos yra sausos.

• Prietaisą naudokite ant stabilaus, saugaus, sauso ir
lygaus paviršiaus.

• Prietaisas negali būti ant arba šalia bet kokio
potencialiai karšto paviršiaus (tokių kaip dujinė arba
elektrinė viryklė).

• Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo iškritęs,
jei yra matomų pažeidimų arba jei jis yra nesandarus.

• Po naudojimo ir prieš valydami įsitikinkite, kad
prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros
lizdo.

• Prieš valydami ar padėdami saugoti visada leiskite
prietaisui atvėsti.

• Nemerkite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko į
vandenį arba kitokį skystį.

• Neleiskite, kad maitinimo laidas būtų nusviręs nuo
darbastalio krašto, liestųsi prie karštų paviršių arba
būtų surištas, įstrigęs ar suspaustas.

• Niekada nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.

• Saugokitės iš snapelio arba dangtelio sklindančių garų,
ypač pildami vandenį. Niekada neatidarykite virdulio
dangtelio, kai verda vanduo.

• Nenaudokite prietaiso be pritaikyto filtro.

• Niekada nepilkite vandens, kol prietaisas
pastatytas ant elektrinio pagrindo.

• Niekada nenaudokite virdulio be pakankamo
kiekio vandens.

• Niekada neleiskite prietaisui užvirti sausam.

MAITINIMO KIŠTUKO PRITAIKYMAS 

Prietaisas turi būti įžemintas. 

Jei kištukas netinka į elektros lizdus, esančius jūsų namuose, jį 
galima pakeisti tinkamo tipo kištuku. 

Jei reikia pakeisti naujai sumontuoto kištuko saugiklį, būtina 
pakeisti ir saugiklio dangą. Prietaiso negalima naudoti be 
nepakeitus saugiklio dangos. 

Jei kištukas netinkamas, jis turi būti išmontuotas, pašalintas 
nuo laido ir pakeistas tinkamu kištuku. Nuimtas kištukas negali 
būti įkištas į 13 amperų elektros lizdą, jį būtina nedelsiant 
utilizuoti. 

Jei kištuke nepažymėti sujungimo terminalai ir nesate tikri dėl 
kištuko prijungimo, prašome kreiptis į kvalifikuotą elektros 
specialistą. 

Kištukas turi būti ASTA patvirtintas BS1363 

Saugiklis turi būti ASTA patvirtintas BS1362 

Geltona/žalia 

(Įžeminimas) 

      

Mėlyna 

(Neutrali) 

Įsitikinkite, kad išorinis laido 

apvalkalas yra tvirtai laikomas laido 
laikiklio. 

13A 
Saugiklis 

Ruda (Srovė) 
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DALYS 

1. 360° laipsnių kampu sukamas stovas su centrine
jungtimi.

2. Snapelis

3. Dangtelis

4. Vandens lygio matuoklis

5. Šviečiantis įjungimo/išjungimo mygtukas

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ 

Prieš naudodami virdulį, nuimkite nuo jo visas 
pakuotės dalis ir pastatykite virdulį ant tvirto, lygaus ir 
sauso paviršiaus toliau nuo krašto. 

Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad 
jūsų maitinimo tinklo įtampa yra tokia pati kaip nurodyta 
ant prietaiso. Prijunkite kištuką į tinkamą elektros lizdą ir 
įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra nusviręs 
virš darbastalio krašto. Maitinimo laidą galima įkišti į 
specialų griovelį, esantį ant pagrindo. 

Nuimkite virdulį nuo elektrinio pagrindo. Įpilkite vandens 
iki maksimalios leistinos ribos. 

Uždėkite virdulį ant elektrinio pagrindo. Įjunkite virdulį, 
leiskite vandeniui užvirti ir išpilkite skystį. Pakartokite 
du kartus. Taip bus pašalinti bet kokie gamybos 
proceso metu likę nešvarumai. 

VIRDULIO NAUDOJIMAS 

1. Nuimkite virdulį nuo pagrindo, vandenį galite pilti per 
snapelį ar atidarę dangtelį. Neperpildykite virdulio ir 
visada pasitikrinkite, ar jame yra užtektinai vandens
(maždaug 250 ml.), kad virdulys galėtų tinkamai
veikti (1 pav.).

2. Vandens lygį tikrinkite virdulį padėję ant
elektrinio pagrindo (2 pav.).

3. Jei buvo nuimtas, uždėkite dangtelį ir įjunkite virdulį
paspausdami svirtį į apatinę padėtį. Norint užtikrinti
saugų veikimą, įsitikinkite, kad dangtelis yra gerai
uždarytas (3 pav.).

4. Vandeniui užvirus, virdulys išsijungia automatiškai
(4 pav.).

5. Bet kuriuo metu virdulį galima išjungti ir rankiniu būdu
– pakeliant svirtį į viršutinę padėtį (5 pav.).

Visada būkite atsargūs nešdami virdulį, kai jis yra pilnas 
verdančio vandens, ir pildami verdantį vandenį. 

JEIGU VIRDULYS VERDA BE VANDENS 

Jeigu virdulys verda su per mažu kiekiu vandens, 
apsaugos įtaisas automatiškai išjungs virdulį siekiant 
išvengti žalos. Jei taip nutiks: 

• Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir leiskite jam 
atvėsti. Kai prietaisas atvės, apsaugos įtaisas pats
atsinaujins.

• Kai apsaugos įtaisas atsinaujins, įpilkite į virdulį šalto
vandens ir naudokite kaip įprastai.

VALYMAS 

Neįmerkite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko į 
vandenį arba kitokį skystį. 

1. Ištraukite iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui
visiškai atvėsti prieš valydami ar nukalkindami.

2. Nuvalykite išorinį virdulio paviršių su drėgna šluoste, o
nublizginkite sausu audiniu. Nenaudokite metalinės
kempinės arba šveitimo priemonių.

3. Norėdami, kad virdulys veiktų be priekaištų,
reguliariai jį nukalkinkite. Naudokite
nukalkinimo produktą atidžiai sekdami
gamintojo instrukcijas.

FILTRO VALYMAS 

• Ištraukite iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui
visiškai atvėsti.

• Atidarykite dangtelį ir išimkite filtrą iš snapelio (6
pav.).

• Plaukite filtrą po tekančiu vandeniu tuo pat metu
valydami švelniu šepetėliu (7 pav.).

• Jei vanduo kietas, gali tekti naudoti nukalkinimo
priemonę norint išvalyti filtrą. Naudokite
nukalkinimo produktą atidžiai sekdami gamintojo
instrukcijas. 

• Filtrą galima plauti indaplovėje.

• Įdėkite filtrą atgal į virdulį.

PASITELKITE SAVO KŪRYBIŠKUMĄ 

Leiskite Breville®  komandai padėti jums pasitelkti 
savo kūrybiškumą ir atverti vartus į maisto ir gėrimų 
pasaulį. 
Neprireiks keliauti toli, tik prie kompiuterio, 
planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono, kur 
rasite mūsų NEMOKAMĄ svetainę su geriausiais 
patarimais ir receptais, padėsiančiais įkvėpti jūsų 
vaizduotę. Prisijunkite prie mūsų: 
www.turnonyourcreativity.com 

® 
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GARANTIJA 

Prašom išsaugoti savo kvitą, nes jis gali būti reikalingas 
norint pasinaudoti garantija. 

Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija 
po prietaiso įsigijimo. 

Jei garantiniu laikotarpiu prietaisas nustoja veikti dėl 
netinkamų medžiagų ar gamybos defektų, prašome 
prietaisą grąžinti pardavėjui, turėkite kvitą ir šių 
garantijos sąlygų kopiją. 

Iš šios garantijos kylančios teisės ir privilegijos yra 
papildomos prie įstatymais užtikrinamų, nuo garantijos 
nepriklausomų, vartotojų teisių. Šias garantines sąlygas 
turi teisę keisti tik „Jarden Consumer Solutions (Europe) 
Limited“ (“JCS (Europe)”). 

„JCS (Europe)“ įsipareigoja garantinio laikotarpiu 
nemokamai suremontuoti ar pakeisti prietaisą, ar bet 
kokią prietaiso dalį, kuri neveikia tinkamai, jei: 

• jūs greitai pranešėte pirkimo vietai ar „JCS
(Europe)“ apie problemas;

• prietaisas nebuvo kokiu nors būdu pakeistas ar 
specialiai sugadintas, netinkamai naudotas,
naudotas ne pagal paskirtį, remontuotas ne „JCS
(Europe)“ paskirto asmens.

Defektams, atsiradusiems dėl netinkamo prietaiso 
naudojimo, tyčinio pakenkimo, piktnaudžiavimo, 
naudojimo esant netinkamai įtampai, dėl gamtos reiškinių 
arba įvykių už „JCS (Europe)“ kontrolės ribų, ne „JCS 
(Europa)“ paskirto asmens remonto ar naudojimo 
instrukcijų nepaisymo, 
garantija netaikoma. Taip pat garantija nėra taikoma 
normaliam nusidėvėjimui, be kita ko įskaitant 
nežymų spalvos pasikeitimą ir įbrėžimus. 

Šias garantijos sąlygos taikomos tik pirmajam pirkėjui ir 
netaikomos komerciniam ar bendruomeniniam 
naudojimui. 

Jeigu jūsų prietaisui taikomos konkrečios šalies 
garantinės sąlygos ar sutartinės garantijos, prašome 
atkreipti dėmesį į jų sąlygas, arba susisiekite su vietiniu 
prekybos atstovu dėl papildomos informacijos. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) 

Limited 5400 Lakeside 
Cheadle Royal Business Park 
Cheadle 
SK8 3GQ 
UK 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ 
IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Elektros produktų atliekos neturėtų būti šalinamos kartu 
su buitinėmis atliekomis. Jeigu yra tinkamos sąlygos, 
prašome perdirbti. 
Dėl išsamesnės informacijos apie perdirbimą ir EEĮ 
atliekas parašykite mums 
enquiriesEurope@jardencs.com. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt




