
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. 
- Nepakankamo nukalkinimo. 

 
Garantija bus atšaukta, jei: 

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams. 
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo. 
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas. 

 
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims. 

 
 
 

 
 

KIAUŠINI Ų VIRIMO APARATAS  
Mod. 6031, 6090, 6091, 6099 

 
Naudojimo instrukcijos  

 
Mielas kliente, 
sveikiname įsigijus aukštos kokybės produktą, kurio technologijos ir funkcionalumas atitinka 
naujausius kūrimo standartus. Prieš pirmą kartą naudodami, susipažinkite su prietaisu ir 
perskaitykite visas instrukcijas. 
Linkime Jums daug malonių akimirkų naudojantis naujuoju kiaušinių virimo aparatu. 
 

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

naudoti galite: 
- darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kt., 
- sodo nameliuose, 
- viešbučiuose, moteliuose. 

• 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 jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / 

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. 

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

www.krinona.lt 



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
 

• Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. 
• Kaitinimo paviršių, dangtelį, formą be lukšto virtiems kiaušiniams ir dėklą nuvalykite drėgna 

šluoste. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 
 

• Pilkite tik šaltą vandenį. 
• Kai pilate vandenį, atsižvelkite į matavimo puodelio rodmenis. 
• Dėmesio! Virimo metu karšti garai prasiskverbia pro dangtelį. 
• Prietaisas veikimo metu įkaista. Dangtelį reikia atidaryti naudojantis rankenėle praėjus minutei 

po garsinio signalo. Tokiu būdu išvengsite nusiplikymo garais. 
• Neįjunkite prietaiso, kai jame nėra vandens. 
• Nepilkite daugiau vandens, nei nurodyta MAX žymos. 
• Vandens kiekiai ant matavimo puodelio yra orientyriniai, nes kiekis gali kisti dėl kiaušinių 

dydžio ar temperatūros svyravimų. 
• Dėmesio! Matavimo puodelio apatinėje dalyje yra aštrus spyglys, su kuriuo praduriamos 

kiaušinių viršūnėlės. Modelyje 6031 spygliukas yra ant kiaušinių dėklo. 
• Būkite dėmesingi ir nesusižeiskite šiuo spygliuku. 
• Nukalkinkite prietaisą reguliariai (žr. tolesnes instrukcijas). 

 
VEIKIMAS 

 
• Kiaušinių virimo aparate  vienu metu galite virti nuo vieno iki šešių (6090, 6091, 6099 mod.) 

arba nuo vieno iki keturių kiaušinių (6031 mod.). 
• Nuo aparato nuimkite dangtelį. 
• Galite virti minkštus, kietus arba vidutinius kiaušinius. 
• Pageidaujamam kiaušinių kiekiui ir virimo būdui pritaikykite vandens kiekį. 
• Pildami vandenį, naudokitės matavimo puodeliu. 
• Neviršykite maksimalaus pilamo vandens kiekio, nes virdamas jis išbėgs. Pavojus 

nusideginti. 
• Kad virimo metu kiaušiniai nesuskiltų ir neišbėgtų, pradurkite jų viršūnėlę spygliuku. 
• Kiaušinius padėkite į aparato dėklą. 
• Uždenkite dangtelį. 
• Kištuką įkiškite į elektros lizdą. 
Modelis 6031: 
• Kiaušiniams išvirus, pasigirs garsinis signalas. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Atsargiai nuimkite dangtelį: suimkite už rankenėlės. 
• Išimkite kiaušinius iš dėklo ir atšaldykite po šaltu vandeniu. 
Modeliai 6090, 6091, 6099: 
• Įjunkite režimą „Virti“ (Cook) arba „Virti“ (Cook) su garsiniu signalu. 
• Užsidegs lemputė. 
• Jei nustatėte režimą „Virti“, virimo pabaigoje nepasigirs joks signalas. Jei vanduo išgaravo, 

kiaušiniai yra išvirę. 
• Jei nustatėte režimą „Virti“ su garsiniu signalu, virimo pabaigoje pasigirs signalas. 
• Išjunkite įjungimo mygtuką (off). 
• Lemputė užges. 
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Atsargiai nuimkite dangtelį: suimkite už kairėje ir dešinėje esančių rankenėlių. 
• Išimkite kiaušinius iš prietaiso ir atšaldykite šaltu vandeniu. 

Vandenyje virtas kiaušinis be lukšto - modeliuose 6090, 6091, 6099  (angl. poached egg) 
• Kiaušinių dėklą padėkite ant prietaiso. 
• Galite pasirinkti virti minkštus arba kietus kiaušinius be lukšto. 
• Naudodamiesi matavimo puodeliu ir jame nurodytu vandens kiekiu, įpilkite reikiamą vandens 

kiekį į aparatą. 
• Neviršykite maksimalaus pilamo vandens kiekio, nes virdamas jis išbėgs. Pavojus 

nusideginti. 
• Dabar ant kiaušinių dėklo padėkite formą kiaušiniams be lukšto. 
• Į vieną formos skyrelį įmuškite tik vieną kiaušinį. 
• Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir tęskite taip, kaip buvo nurodyta „Veikimo“ dalyje. 
• Išvirtų kiaušinių nereikia pakišti po šaltu vandeniu. 
 
Apsauga nuo perkaitimo 
Šiame kiaušinių virimo aparate įdiegta apsauginė sistema nuo perkaitimo, kuri veikia tuo atveju, jei 
prietaisu naudojamasi netinkamai. Jei prietaisas įjungiamas į jį neįpylus vandens, pasigirsta garsinis 
signalas ir prietaisas išsijungia. Tokiu atveju ištraukite kištuką iš lizdo ir keletą minučių leiskite 
prietaisui atvėsti. Dėmesio: nepilkite vandens į įkaitusį prietaisą. 
 
Apsauginė temperatūros sistema 
Be apsauginės sistemos nuo perkaitimo, šiame prietaise taip pat įmontuota apsauginė temperatūros 
sistema. Ji įsijungia tuomet, kai nesuveikia apsauga nuo perkaitimo, ir nutraukia elektros energijos 
tiekimą į prietaisą. Įsijungus šiai sistemai, prietaisą turėsite pristatyti į autorizuotą Cloer techninės 
priežiūros centrą, nes pakartotinis prietaiso įjungimas nebebus galimas. 
 
Valymas / Nukalkinimas 
Kaitinimo dalies užkalkėjimas turi neigiamos įtakos prietaiso veikimui, todėl j į reikia reguliariai 
nukalkinti. Nukalkinimui į vandenį įpilkite šlakelį acto, tuomet šį mišinį įpilkite į kaitinimo dalį ir 
virinkite prietaisą neuždengę dangtelio. Vanduo išgaruos, o tuomet kaitinimo dalį išvalykite drėgna, 
minkšta šluoste. Niekada nenaudokite ėdančių ar braižančių valymo priemonių, nes jos aparatą gali 
pažeisti. 
 
Kiaušinių dėklas, kiaušinių be lukšto virimo forma ir dangtelis gali būti plaunami indaplovėje. 
 
Netinkamu būdu nukalkinant prietaisą, garantija anuliuojama. 
 
 

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 
 

Problema  Galima priežastis Sprendimas 

Prietaisas neveikia. Prietaisas neįjungtas į elektros 
tinklą. 

Įkiškite kištuką į lizdą. 

Kiaušiniai išverda pernelyg 
kieti. 

Įpilta per daug vandens. Pilkite mažiau vandens. 

Kiaušiniai išverda pernelyg 
minkšti. 

Įpilta per mažai vandens. Įpilkite daugiau vandens. 

Prietaisas veikia labai 
garsiai. 

Užkalkėjęs prietaisas. Nukalkinkite jį. 

Baltos dėmės ant kaitinimo 
paviršiaus. 

Užkalkėjęs prietaisas. Nukalkinkite jį. 

 


