
Vandens purslai trykšta iš 
virdulio. 

Įpilta per daug vandens. Pilkite mažiau vandens, 
neviršykite žymos Max. 

Virdulys veikia labai garsiai. Virdulyje prisikaupė daug 
kalkių nuosėdų. 

Nukalkinkite prietaisą. 

Virdulio dugne matyti baltos 
dėmės. 

Virdulyje prisikaupė daug 
kalkių nuosėdų. 

Nukalkinkite prietaisą. 

 
APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS 

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti 
popierines ir plastikines pakuotės dalis. 

 
DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. 
 

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas 
naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo 
įmone dėl papildomos informacijos. 
 

APTARNAVIMO CENTRAS 
Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. 
Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo. 
 

SĄLYGOS IR GARANTIJA 
Cloer užtikrina ribot ą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis 
instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. 
Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer 
nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija 
neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų. 
Garantinis periodas yra 2 metai, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis 
periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo. 
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir 
telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.  
Garantiją patvirtina originalus pirkimo kvitas , kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos 
adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo. 
 
Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl: 

- Netinkamo naudojimo. 
- Natūralaus susidėvėjimo. 
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t). 
- Netinkamų priedų naudojimo. 
- Netinkamo nukalkinimo. 

Garantija bus atšaukta, jei: 
- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams. 
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo. 
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas. 

 
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims. 

 
 
 
 

 
 

ELEKTRINIS VIRDULYS 
Mod. 4019, 4111, 4408, 4700, 4709, 4711, 8030 

 
Naudojimo instrukcijos  

 

Mielas kliente 
Linkime daug malonių akimirkų naudojantis naujuoju Cloer elektriniu virduliu. 
Jūsų Cloer kompanija 

 

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI 
• Šis elektrinis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose, o ne komerciniams tikslams. Jį naudoti 

galite: 
- darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose 
rk t., 
- sodo nameliuose, 
- viešbučiuose, moteliuose, nakvynės namuose. 

• Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer 
atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, 
tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas. 

• Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose 
sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa. 

• Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer 
centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus. 

• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite: 
- defekto atveju, 
- jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas, 
- prieš valymą. 

• Traukite kištuką, o ne laidą. 
• Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi. 
• Netraukite laido per aštrius objektų kampus. 
• Neneškite prietaiso laikydami už laido ir saugokite nuo karščio (viryklės / atviros ugnies). 
• Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. 
• Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais 

gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie 
prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.  

• Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu. 
• Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.) 
• Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.  
• Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.  
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 
• Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 

 

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
• Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 
• Pirmą kartą užvirinę vandenį, jį išpilkite. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 
• Į prietaisą nepilkite daugiau vandens, nei nurodyta „MAX“ žymos. Per didelis vandens kiekis 

virimo metu gali tykšti iš virdulio ir jus nudegint i. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Šiaulių g. 50, Kaunas 
tel.: (8-37) 215104 

www.krinona.lt 



• Prieš pildami vandenį, nuimkite virdulį nuo kontaktinio pagrindo. 
• Šis elektrinis virdulys gali būti naudojamas tik vandens virinimui. 
• Prietaisą naudokite tik su komplekte pateiktu kontaktiniu pagrindu. 
• Venkite vandens patekimo ant kontaktinio pagrindo ir jį naudokite tik įsitikinę, kad yra sausas. 
• Jei ant kontaktinio pagrindo patektų vandens: 

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
- Kontaktinį pagrindą nusausinkite sausa, gerai drėgmę sugeriančia virtuvine šluoste. 
- Nusausinkite paviršių po kontaktiniu pagrindu. 
- Įkiškite kištuką į lizdą. 

Niekada virdulio nenaudokite neuždengę dangčio, nes vandeniui užvirus virdulys 
automatiškai neišsijungs. 

 ATSARGIAI! Veikimo metu prietaiso paviršius įkaista. Virdulį suimkite tik už jo karščiui 
atsparios rankenos. 

 

VEIKIMAS 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 
• Virdulį nuimkite nuo jo pagrindo. 
• Atidarykite dangtį: paspauskite mygtuką. 
• PASTABA: Jūsų saugumui dangtis turi specialų užraktą. Jei veikimo metu virdulys nukristų, 

dangtis neatsidarytų. Tai sumažina pavojaus nusideginti tikimybę. 
• Į prietaisą pripilkite vandens. 
• Uždarykite dangtį rankiniu būdu. 
• Nepilkite daugiau vandens, nei nurodyta ant virdulio (Max). 
• Prietaisą pastatykite ant kontaktinio pagrindo. 
• Kad įjungtumėte, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį, esantį rankenos apačioje. 

Jungiklis užsifiksuoja. Užsidega valdymo lemputė. 
• Vandeniui užvirus, virdulys automatiškai išsijungia, lemputė užgęsta.  
• Paspaudę įjungimo / išjungimo jungiklį, virimo procesą galite bet kada nutraukti. 
• Kad įsipiltumėte vandens iš virdulio, pakelkite jį nuo kontaktinio pagrindo. 
 

SVARBU: prieš nuimdami virdulį nuo jo pagrindo, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. 
 

Dangčio nuėmimas (modeliui 8030) 
Jei norite nuimti dangtį, paspauskite specialiai tam skirtą mygtuką. Naudodami abiejų rankų 
nykščius, dangčio apatinį kraštą pastumkite link rankenos. Jei norite dangtį vėl uždėti į jo vietą, 
užstumkite ant pagrindo tokiu pačiu būdu, kaip ir nuimdami jį. 
 

Dangčio nuėmimas (modeliui 4709) 
Norėdami nuimti dangtį, atlikite žemiau nurodytus žingsnius: 

- leiskite prietaisui atvėsti, 
- atidarykite dangtį, 
- paspauskite dangčio viduryje esantį paspaudžiamą mygtuką, 
- nuimkite dangtį traukdami į viršų. 

ATSARGIAI: niekada nesinaudokite virduliu be dangčio, nes prietaisas automatiškai neišsijungs, 
kai vanduo bus užviręs. 
 

Temperatūros valdymo sistema (modelyje 8030) 
Naudokite temperatūros valdymo ratuką ir nustatykite norimą temperatūrą: nuo pašildymo iki 
užvirimo. Kuo labiau į kairę suksite reguliavimo ratuką, tuo karštesnis bus vanduo. 
 

Reguliatorius prietaisą išjungs tuomet, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra. Jei vandens 
temperatūra nukris, prietaisas automatiškai jį pašildys, kad išlaikytų Jūsų pageidaujamą 
temperatūros lygį. 

ATSARGIAI:  užsidegusi valdymo lemputė rodo, kad prietaisas vis dar veikia. Dėl šios priežasties, 
prieš naudodami pašildytą vandenį, visuomet jungiklį paspauskite į viršų. 
 

Jei valdymo ratukas nustatytas ties aukščiausiu lygiu, vanduo bus užvirintas. Automatinis karščio 
nutraukimo mechanizmas išjungs kaitinimo elementą, kai vanduo užvirs ir keletą sekundžių 
pakunkuliuos. Valdymo lemputė išsijungia. 
 

Apsauga nuo perkaitimo 
Prietaise įmontuota dvigubo poveikio apsaugos nuo perkaitimo sistema. Jei netyčia virdulį užkaisite 
be vandens arba vandens kiekis jame bus per mažas ir virimo metu išgaruos, sistema prietaisą išjungs 
automatiškai. Taip rūpinamasi Jūsų saugumu. Prietaisą galima bus vėl naudoti įpylus šalto vandens. 
 

VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR NUKALKINIMAS 
• ATSARGIAI: prietaiso negalima įmerkti į vandenį. 
• Prietaiso nevalykite braižančiomis priemonėmis, kurios gali pažeisti paviršių. 
• Labai nešvarų prietaisą plaukite drungnu vandeniu arba valykite specialiu valikliu nerūdijančiam 

plienui. 
• Jei naudojate valiklį, skirtą valyti nerūdijančio plieno paviršius, patikrinkite, ar jis nėra pernelyg 

stiprus ir jo sudėtyje nėra chloro ir rūgščių. 
 

Priežiūra  
• Vandens dėmėms, pirštų antspaudams ir kitoms lengvoms apnašoms valyti naudokite specialų 

valiklį nerūdijančio plieno paviršiams. 
ATSARGIAI: naudokite tik išorei valyti. Nevalykite paviršių, kurie liečiasi su maistu (prietaiso 
vidaus). 
 
Nukalkinimas 
Jei Jūsų namuose vanduo kietas, prietaisą nukalkinti turėtumėte reguliariai (priklauso nuo vandens 
kietumo, daugmaž kas 2-3 savaites). Naudokite skystą kalkių šalinimo priemonę (išskyrus chemines 
priemones) ir sekite gamintojo instrukcijas. 
Patarimas: nedidelės kalkių sankaupos gali būti pašalintos naudojant tokį mišinį: 5-6 šaukštai acto, 
ištirpinto 0,5 litre vandens. 
 
Šalindami kalkes, atsižvelkite į toliau nurodytas pastabas: 
• Pirmiausia į virdulį įpilkite šalto vandens (jei nukalkintojas stipriai putoja, naudokite tik 0,5 l 

vandens). 
• Užvirinkite vandenį. 
• Dabar įpilkite nukalkinimo priemonės ir kurį laiką palaikykite.  
• ATSARGIAI: neužvirinkite šio mišinio. 
• Po nukalkinimo procedūros, švariu vandeniu du kartus praskalaukite virdulį. 
 

Virdulio nevalykite braižančiomis priemonėmis, kurios gali pažeisti paviršių. 
 

Pastaba: reguliarus kalkių šalinimas sumažins sunaudojamos elektros energijos sąnaudas ir pailgins 
prietaiso tarnavimo laiką. Kalcio kiekis vandenyje skiriasi skirtingose vietovėse. Kad sužinotumėte 
savo vandens kietumo lygį, pasikonsultuokite su vietine vandens tiekimo įmone. 
 
Jei prietaisas imtų blogai veikti dėl apkalkėjimo, garantija nebus suteikiama! 

 
GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 

Problema  Galima priežastis Sprendimas 

Elektrinis virdulys neveikia. Kištukas neįjungtas į elektros 
lizdą. 

Įjunkite kištuką į lizdą. 
 

 


