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VIRDULIO SAUGOS REIKALAVIMAI
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Labai svarbu atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų asmenų saugumą.
Šioje instrukcijoje pateikiame daugybę svarbių saugos reikalavimų. Visada perska-
itykite ir laikykitės saugos reikalavimų.

See Tai yra saugos įspėjimo simbolis.
Šis simbolis informuoja apie galimą pavojų stipriai susižaloti ir 
sužaloti kitus asmenis.
  Prie visų saugos reikalavimų yra nurodomas įspėjamasis simbolis ir 
žodis “DANGER („PAVOJINGA“) arba WARNING (“DĖMESIO“). Šie 
žodžiai reiškia, kad: 

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite 
stipriai susižaloti ar net žūti.

Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite 
stipriai susižaloti ar net žūti.

Visose saugos rekomendacijose aprašomas galimas pavojus, be to, kaip sumažinti 
susižalojimų tikimybę. Taip pat aprašomos situacijos, kas gali įvykti nesilaikant šių 
instrukcijų.

WARNING

DANGER

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI
Naudojant elektrinius buitinius prietaisus, privaloma laikytis saugos 
reikalavimų, įskaitant ir pateiktus žemiau:
1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite įkaitusių paviršių. Prietaisą imkite už rankenos.
3. Nemerkite laido, kištuko ir virdulio į vandenį ar jokį kitą skystį.
4. Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių susilpnėję 

sensoriniai ir protiniai gabumai arba kuriems trūksta žinių, nebent tokie asmenys 
yra prižiūrimi atsakingo asmens ir apmokomi, kaip naudotis prietaisu. 

5. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai.
6. Prieš valant ar išimant virdulio dalis, pirmiausia virdulį atjunkite nuo maitinimo 

tinklo ir leiskite jam atvėsti.
7. Nesinaudokite prietaisu, jeigu pažeistas jo laidas, kištukas ar pastebite prietaiso 

gedimus. Žr. „Garantija ir aptarnavimas“.
8. Atsarginių dalių naudojimas, kurių nerekomenduoja gamintojas, gali sukelti 

gaisrą, elektros šoką ar sužalojimus.
9. Saugokite, kad laidas nekabėtų virš stalo briaunos krašto, be to, saugokite, kad 

nesiliestų prie įkaitusių paviršių.
10. Nenaudokite arti dujinių ar elektrinių viryklių. Nestatykite ant jos.
11. Virdulys skirtas tik virti vandenį.
12. Prieš įjungdami, patikrinkite, ar gerai uždarytas virdulio dangtis.
13. Nenaudokite virdulio, jeigu atsilaisvino jo rankena arba yra nesaugiai pritvirtinta.
14. Virdulio valymui nenaudokite valiklių, šveistukų ar kitų šveičiamųjų priemonių.
15. Virdulio neperpildykite.
16. Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui patalpose. Netinka komercinei 

veiklai.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
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VIRDULIO SAUGOS REIKALAVIMAI

Elektros reikalavimai

Elektroninės ir elektrinės įrangos atliekų šalinimas
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WARNING

Elektros šoko pavojus
Prijunkite prie įžeminto lizdo.
Nenuimkite įžeminimo kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgiklio.
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti 
gaisras, įvykti elektros šokas ar net 
galite žūti.

Įtampa: 220-240 V AC
Dažnis: 50/60 Hz
Galia: 2400 W - 5KEK1522E modelis (su 
europiniu kištuku)
3000 W – 5KEK1522B (su kištuku, 
pritaikytu D. Britanijai)

PASTABA: Jeigu maitinimo laidas 
pažeistas, siekdami išvengti pavojaus, 
dėl jo keitimo kreipkitės į gamintoją ar 
aptarnavimo centrą.

Nenaudokite ilgiklio. Jeigu maitinimo 
laidas yra pernelyg trumpas, kreipkitės į 
kvalifikuotą specialistą ar kitą atitinkamą 
asmenį, kad šis arčiau sumontuotų 
maitinimo lizdą

Šis buitinis prietaisas yra paženklintas pagal 
Europos direktyvą 2002/96/EB dėl Elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų (WEEE) 
šalinimo.
Taip siekiant užtikrinti, kad šis prietaisas būtų 
pašalintas saugiai ir išvengti galimų neigiamų 
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, jeigu 
minėtos atliekos yra šalinamos netinkamai.
Ant prietaiso ar dokumentuose nurodytas 
simbolis      reiškia, kad prietaiso negalima 

šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. 
Todėl, tokias prietaisą būtina pristatyti į 
atitinkamą surinkimo punktą perdirbimui.
Atliekas privaloma šalinti pagal vietos 
aplinkosaugos reikalavimus.
Dėl išsamesnės informacijos apie atliekų 
tvarkymą ir perdirbimą, prašome kreiptis į 
miesto valdžios atstovus, buitinių atliekų 
tvarkymo įstaigas ar pardavėją, iš kurio šią 
prekę įsigijote.
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DALYS IR FUNKCIJOS

Dangčio 
atkėlimo 
mygtukas

Dalys ir priedai

Vandens 
lygio 
matuoklė

Įjungimo 
mygtukas

Temperatūros 
nustatymo 
rankenėlėv

Laido laikiklis 
(ant pagrindo)

Nuimamas filtras

Termometras

Pagrindas
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Filtro įstatymas ir išėmimas

Filtro įstatymas: Filtras turi būti įstatomas 
už snapelio, virdulio viduje. Atidarykite. 
Įstatykite filtrą į griovelius, už snapelio. 
Patikrinkite, ar filtro išlenkimas yra 
nukreiptas į išorę ir atitinka virdulio 
išlenkimą.

Filtro išėmimas: Atidarykite. Suimkite už 
filtro viršutinės dalies, esančios už snapelio 
ir ištraukite.
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1
Norėdami atidaryti, nuspauskite dangčio 
atkėlimo mygtuką. Užpildykite virdulį šaltu 
vandeniu.

3 Nuspauskite ir užfiksuokite dangtį.

VIRDULIO NAUDOJIMAS

Virdulio pripildymas vandeniu

dangčio 
atkėlimo 
mygtukas

MI N

0. 5 L

0. 75 L

1. 0L

1. 25 L

1. 5 L

2 Norint virdulį įjungti, pripilkite mažiausiai 
0,25 l vandens.

4 Pastatykite virdulį ant pagrindo.
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Mažiausias 
pripildymo 
lygmuo

Prieš pirmąjį naudojimą
Prieš pradedant virduliu naudotis, pripildykite virdulį vandeniu iki didžiausio leidžiamo 
lygmens, vandenį užvirinkite ir paskui užvirintą vandenį išpilkite.
SVARBI INFORMACIJA: Virdulys skirtas tik virinti vandenį. Į virdulį nepilkite jokių kitų 
skysčių ar medžiagų.
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VIRDULIO NAUDOJIMAS

Vandens temperatūros gairės geriausiems rezultatams pasiekti

Vandens temperatūros nustatymas

60 °C

Švelni arbata

70 °C 80 °C 90 °C 100 °C

3 Šylant vandeniui pradės kilti termo-
metro rodyklė.

1 Nustatykite reikiamą temperatūrą 
(50-100 C). 2 Nuspauskite „POWER“ mygtuką. 

Nuspaudus įsijungia kontrolinė 
lemputė ir virdulys pradeda kaisti.

PASTABA: Kai vanduo užvirs iki reikiamos 
temperatūros, virdulys išsijungs automatiškai. 
Vandens pašildymo ciklą taip pat galima 
nutraukti rankiniu būdu, nuspaudžiant „
POWER“ mygtuką.
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Švelni arbata-
Gyokuro
Sencha
Baltoji arbata
Silver Needle

Žydinti arbata
Chai
Žalioji
Baltoji
Žalioji arbata
Bancha
Genmaicha

Juodoji arbata
Earl Grey
English Breakfast

Ulongo arbata
Karštas šokoladas
Tirpi kava

Virintas vandu
Chai
Raudonoji
Žolelių arbata
Miežių nuoviras

Tirpi sriuba

Avižinės kruopos
Raudonoji arbata
Arbata „Yerba Mate“

o
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Virdulio ir jo pagrindo valymas

MI N

0. 5 L

0. 75 L

1. 0L

1. 25 L

1. 5 L

Actas

 
Vandenys

Filtro nukalkinimas
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SVARBI INFORMACIJA: Prieš 
valant, visada atjunkite virdulį nuo 
maitinimo tinklo ir patikrinkite, ar 
virdulys pilnai atvėso.

Virdulį ir jo pagrindą valykite drėgna 
šluoste. Nusausinkite ir nublizginkite 
sausa šluoste. Šveičiamųjų medžiagų 
naudoti nerekomenduojame. 

Virdulyje gali pradėti kauptis kalkių 
nuosėdos. Norėdami užtikrinti geriausius 
rezultatus, virdulį reguliariai nukalkinkite. 
Nukalkinimo intervalas priklauso nuo 
vandens, kurį pilate į virdulį, kietumo. 
Rekomenduojame naudoti tinkamą 
nukalkinimo priemonę.

PASTABA: Ant filtro gali kauptis kalkių 
nuosėdos, todėl filtrą pamerkite į 
vandens ir acto mišinį ir palaikykite per 
naktį. Paskui filtrą gerai nuskalaukite ir 
įstatykite į virdulį.

Filtro valymas

Išimkite filtrą iš virdulio (žr. „Filtro 
įstatymas ir išėmimas“), paskui 
nuplaukite po tekančiu vandeniu.

Jeigu nukalkinimo priemonės įsigyti 
negalite:
1. Įpilkite į virdulį acto iki pirmosios 

žymės (0,25 l).
2. Įpilkite vandens 0,75 l žymės.
3. Užvirinkite ir palaikykite per naktį.
4. Išpilkite mišinį.
5. Pripilkite į virdulį vandens, 

užvirinkite ir vandenį išpilkite. Šį 
veiksmą pakartokite du kartus. 
Virdulys paruoštas naudojimui.
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GARANTIJA IR APTARNAVIMAS

Garantijos trukmė: Gamintojas 
įsipareigoja padengti:

Gamintojas neįsipareigoja 
padengti:

GAMINTOJAS NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL NETIESIOGINĖS ŽALOS ATSIRADIMO.

Buitinio virdulio garantija

Aptarnavimo centrai

Klientų aptarnavimas

© 2012 KitchenAid. Visos teisės saugomos
Specifikacijos gali keistis.
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Europoje:
5KEK1522 
modeliui: 3 m. 
garantija nuo 
įsigijimo datos.

Pakeistas dalis ir darbo 
išlaidas, skirtas medžiagų 
ar prietaiso gedimui 
pašalinti. Remonto darbus 
privaloma atlikti įgaliotame 
aptarnavimo centre.

Dėl gedimų šalinimo kreipkitės į įgaliotą 
aptarnavimo centrą. Norėdami sužinoti 
apie artimiausią įgaliotą aptarnavimo 
centrą, susisiekite su pardavėju.

A Remonto darbų išlaidas, 
jeigu virdulys buvo naudo-
jamas ne pagal paskirtį.

B Žalos, atsirandančios dėl 
nelaimingų atsitikimų, 
prietaiso pakeitimų, 
netinkamo naudojimo, ir 
montavimo bei naudojimo 
taisyklių nesilaikymo, 
nesilaikant vietos elektros 
reikalavimų.

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415 
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlt.lt
www.facebook.com/kitchenaidlt/
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