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PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI 
 

• Šis elektrinis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose, o ne komerciniams tikslams. Jį 
naudoti galite: 
- darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir pan., 
- sodo nameliuose, 
- viešbučių, motelių kambariuose, nakvynės namuose. 

• Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer techninės priežiūros centrams arba 
kitiems Cloer atstovams. Mėgėjiški 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 
techninės priežiūros 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 atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.  

• Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu. 
• Saugokite prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.) 
• Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.  
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
 

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

 
PRIEŠ NAUDOJANT PIRM Ą KARTĄ 

 

• Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 
• Pirmą kartą užvirinę vandenį, jį išpilkite (dėl higieninių priežasčių). 
• Laikmatį nustatykite ties 2 lygiu. 
• Kai vanduo pirmą kartą pratekėjo per visą prietaisą, išjunkite jį. 
• Leiskite jam atvėsti bent 5 minutes ir tik tuomet leiskite švariam vandeniui pratekėti antrą kartą. 
• Pastaba: Siekiant garantuoti aukštą prietaiso kokybę, jis buvo išbandytas naudojant vandenį. 

Dėl šios priežasties, vandens bakelyje gali būti likę vandens paliktų žymių, kurių išvengti 
neįmanoma. 

 

SAUGUMO NURODYMAI PRIETAISO NAUDOJIMO METU 
 

• Prietaisą naudokite tik arbatos ruošimui. Į jį nepilkite jokių kitų skysčių ar maisto produktų. 
• Į vandens bakelį įpilkite mažiausiai 4, bet ne daugiau kaip 8 puodelius vandens. Per didelis  

  vandens kiekis virimo metu gali trykšti iš virdulio ir jus nudeginti. 
• Neįmerkite prietaiso į vandenį. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



GALIMOS PROBLEMOS IR J Ų SPRENDIMAI 
 

Problema Galima priežastis Sprendimas 

Prietaisas neveikia. Kištukas neįjungtas į elektros 
lizdą. 

Įjunkite kištuką į lizdą. 
 

Vandens purslai trykšta iš 
arbatinuko. 

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

Prietaisas veikia labai 
garsiai. 

Jame prisikaupė daug kalkių 
nuosėdų. 

Išvalykite kalkes. 

Prietaiso dugne matyti baltos 
dėmės. 

Jame prisikaupė daug kalkių 
nuosėdų. 

Išvalykite kalkes. 

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

GARANTIJOS SĄLYGOS 
 

Cloer užtikrina ribot ą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis 
instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. 
Taisymas 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, kuriuos nustato nacionaliniai įstatymai. Garantinis periodas yra 2 metai, kurie 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 (ir susidėvinčioms dalims) 
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t). 
- Netinkamų priedų naudojimo. 
- Netinkamo kalkių šalinimo. 

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

PRIETAISO DALYS 
 
1. Vandens bakelio dangtelis 
2. Vandens bakelis 
3. Filtro indas 

3a Piltuvėlis 
3b Filtras 
3c Šaukštelis  

4. Arbatinukas 
5. Įjungimo / išjungimo jungiklis 
6. Skirtingo virimo laiko nustatymas (1 – 9 min.) 
7. Kaitinimo pagrindas 
8. LED lemputė 

 
DANGTELIO NU ĖMIMAS IR UŽD ĖJIMAS 

 
• Kad nuo vandens bankelio nuimtumėte dangtelį, sukite jį priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi, 

kol apskritame langelyje ties rankenėle pasimatys atidarytos spynelės simbolis. 

 
 
• Dabar dangtelį galite nuimti. 
• Kad jį vėl uždėtumėte ir gerai užsandarintumėte, sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol 

pamatysite užrakintos spynelės simbolį. 

 
 

 
NAUDOJIMAS 

 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 
• Atidarykite vandens bakelio dangtelį: sukite jį priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi. 
• Arbatinuku pripilkite norimą vandens kiekį į bakelį. Neskubėkite ir neprapilkite vandens pro šalį. 
• Nepilkite daugiau nei 8 puodelių vandens (tik iki žymos Max). 
• Uždarykite dangtelį. 
• Prietaisą pastatykite ant kaitinimo pagrindo. 
• Nuimkite filtro indą. 
• Ant jo uždėkite piltuvėlį: taip lengviau pripilti arbatžolių. 
• Į sietelį pripilkite norimą arbatžolių kiekį. 
• Naudokite gamintojo rekomenduojamus kiekius. 
• Nuimkite piltuvėlį. 
• Įstatykite filtro indą. 
• Visada patikrinkite, ar ant indų uždėti dangteliai. 



• Kad nustatytumėte arbatos virimo laiką, pasukite laikmatį (1 – 9 min.). 
• Pastaba: Rinkitės tik pilnas minutes; prietaiso negalima nustatyti pusei minutės. 
• Dabar įjunkite prietaisą. 
• Mėlyna LED lemputė įsižiebs. 
• Vanduo pradės virti. 

 DĖMESIO 
Prieš įjungdami prietaisą, būtinai uždarykite dangtelį. 
 
• Po kelių minučių vanduo ims tekėti į filtro indą. 
• Virimo pabaigoje vanduo teka į arbatinuką. 
• Palaukite, kol visas vanduo ištekės į arbatinuką. 
• Kaitinimo pagrindas įsijungia.  
• Prieš patiekdami arbatą, palaukite 1 – 2 min. Leiskite atsikleisti arbatos aromatui. 
• Dabar galite mėgautis arbata. 
 

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS 
 
Cloer arbatinukas turi automatinio išsijungimo funkciją. Jis automatiškai išsijungia praėjus 2 
valandoms po to, kai vanduo nustojo bėgti į arbatinuką.  
 

LAIKMA ČIO  REŽIMAS  
 
• Cloer arbatinukas turi laikmačio funkciją, kuri leidžia nustatyti tam tikrą arbatos gaminimo 

laiką (pvz., kad kavinukas pradėtų ruošti arbatą, kai jūs dar lovoje). 
• Kad aktyvuotumėte šį režimą, prietaisas turi būti išjungtas, bet kištukas įkištas į elektros lizdą. 
• Apie 5 sek. laikykite įspaudę įjungimo / išjungimo jungiklį. LED lemputė vieną kartą 

sumirksės (apie 3 sek.).  
• Dabar įjunkite išorinį laikmatį, esantį tarp jungiklio ir kištuko, ir nustatykite norimą įsijungimo 

laiką. 
• Kai laikmatis įjungiamas, prasideda arbatos gaminimo procesas. 
• LED lemputė 3 kartus sumirksi: laikmačio režimas aktyvuotas. 
• Prietaisas išlieka šiame režime, kol jis neišjungiamas. Norėdami išjungti režimą 5 sekundes, 

spauskite įjungimo / išjungimo jungiklį. 
• Laikmačio režimas arbatos ruošimui gali būti naudojamas nuolatos. 

 DĖMESIO 
Išjunkite laikmačio režimą, kai juo nesinaudojate. Jei to nepadarysite ir elektros tiekimas bus 
sutrikdytas, prietaisas automatiškai įsijungs, nors ir nebus pripildytas vandens. Tokiu atveju, 
prietaisas gali perdegti. 
 

KALKI Ų ŠALINIMAS, VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA 
 
• Prietaisą galima plauti indaplovėje. 
• Filtro indą, vandens bakelio dangtelį ir filtr ą plaukite po tekančiu vandeniu. Galite naudoti 

švelnią valymo priemonę. 
• Prieš valydami filtrą, leiskite jam atšalti. 

• Kaip ir kiti su vandeniu kontaktuojantys prietaisai, šis arbatinukas kalkėja. Kalkės lemia ilgesnį 
ir triukšmingesnį arbatos ruošimo procesą, dėl kurio padidėja ir elektros sąnaudos, todėl 
reguliariai valykite prietaisą. 

• Į arbatinuką įpilkite 6 puodelius vandens ir apie 150 ml acto. Įjunkite prietaisą. 
• Išpylę actą, išskalaukite prietaisą: užvirinkite jį du kartus įpylę po 6 puodelius švaraus vandens. 
• Nenaudokite putojančių valymo priemonių. 
• Priklausomai nuo jūsų vandens kietumo ir prietaiso naudojimo dažnumo, kalkes šalinti reikėtų 

kas 3 savaites. 
• Pastaba: reguliarus kalkių šalinimas pailgins jūsų prietaiso tarnavimo laiką ir sumažins elektros 

sąnaudas. Kalcio kiekis vandenyje skiriasi skirtingose vietovėse.  
 
Jei prietaisas sugestų dėl susikaupusių kalkių nuosėdų, garantija jam nebus taikoma. 
 

VANDENS BAKELIO DANGTELIO IŠMONTAVIMAS 
 

Prietaiso dangtelį sudaro dvi dalys: apatinė ir viršutinė. Jas galima atskirti ir išvalyti. 
 

 
 
Viena ranka laikykite viršutinį dangtelį už jo rankenos, o kita ranka laikykite apatinę dangtelio dalį.  
Prie  rankenėlės yra mažas apvalus langelis. Per jį turėtų matytis vienas iš spynelės simbolių. Sukite 
viršutinę dangtelio dalį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol tame langelyje pasimatys knygos simbolis. 
 

 
 
 
Dabar galite atskirti abi dalis ir jas išvalyti. 
 
Kad vėl sujungtumėte abi dangtelio dalis į vieną, padėkite jas vieną ant kitos taip, kad knygos 
simbolis vėl būtų matomas. Tuomet sukite viršutinę dalį priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi, kol 
pamatysite atidarytos spynelės simbolį. 
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
Medžiagos, panaudotos prietaiso gamybai, sugeria pipirmėtės ir vaistinių žolelių arbatų kvapus, kurie 
gali keisti kitos rūšies arbatų skonį ir kvapą. 
Tinka bet kokiai arbatos rūšiai, išskyrus klasikinę žaliąją arbatą. 
Arbatžolių lapeliai sugeria vandenį (nuo pusės iki vieno puodelio kiekio). 
Arbatos ruošimo laikai yra apytiksliai. Galimas nuokrypis: 20 – 30 sekundžių. 

 


