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SWK 1501GR / SWK 1502BL / SWK 1503OR
SWK 1504RD / SWK 1505VT / SWK 1506YL
SWK 1507TQ

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę 
naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite 
šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos 
galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS 
ATEIČIAI.
BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8  metų 
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių 
arba protinių negalių arba neturintiems patirties 
naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba 
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir 
supranta atitinkamus pavojus.

 ■ Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni 
nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama 
priežiūra.

 ■ Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems 
nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.

 ■ Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. 
 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi 
įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad 
būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama 
naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba 
kištukas pažeistas.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti namuose toliau 
nurodytose arba panašiose vietose:

 –  parduotuvių, biurų ir kitose darbo aplinkoje 
esančiose virtuvėse;
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 –  žemės ūkiuose;
 –  svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose 

panašiose vietose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu 
vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį.

 ■ Jei elektriniame virdulyje per daug vandens, verdantis 
vanduo gali išsitaškyti.

Įspėjimas! 
Neatidarykite virdulio dangčio, kai jis veikia ir 
kai verda vanduo.

 ■ Saugokite elektros kištuką ir lizdą, kad ant jų 
nepatektų vandens, taip pat, kad ant jų neitų iš 
prietaiso besiveržiantys karšti garai. Jei taip visgi 
atsitiktų, išjunkite elektros lizdo saugiklį, tada 
kruopščiai nusausinkite elektros lizdą ir kištuką, kad 
vėliau galėtumėte naudotis prietaisu.

 ■ Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada 
turi būti valomas pagal šiame naudotojo vadove 
pateiktas instrukcijas.

Įspėjimas! 
Netinkamai naudojant galima susižaloti.
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 ■ Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.
ELEKTROS SAUGA

 ■ Prieš įjungdami virdulį į  maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su 
maitinimo lizdo elektros įtampa.

 ■ Šį prietaisą junkite tik prie tinkamai įžeminto lizdo.

Dėmesio!
Šio virdulio negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba 
nuotolinio valdymo pulteliu.

 ■ Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino.
 ■ Neplaukite virdulio ir jo pagrindo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo ir jo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
 ■ Jei virduliu nesinaudojate, norite jį perstatyti į kitą vietą ar išvalyti, visada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės.
 ■ Būkite atsargūs, kad dėdami virdulį ant pagrindo ir nuo jo nuimdami neišlietumėte vandens ant jungties.
 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų 

su įkaitusiu paviršiumi.
 ■ Neišjunginėkite elektrinio virdulio iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo 

laidą arba lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką.
 ■ Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Elektrinį virdulį 

draudžiama naudoti, jei jo elektros laidas ar kištukas yra pažeistas.
 ■ Kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. 

Virdulio remontą turi atlikti įgaliotas aptarnavimo centras. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu 
laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.

SAUGUMAS NAUDOJANT
 ■ Nedėkite virdulio ant palangių arba nestabilių paviršių. Visada dėkite virdulį ant stabilaus, lygaus ir sauso 

paviršiaus.
 ■ Virdulį naudokite tik su pateiktu pagrindu. Prie šio elektrinio virdulio pridėto pagrindo nenaudokite su kitos rūšies 

elektriniais virduliais.
 ■ Virdulį naudokite tik vandeniui užvirinti.
 ■ Nors virdulys apsaugotas nuo pažeidimo, kurį gali lemti netyčinis tuščio virdulio įjungimas, nenaudokite jo tuščio. 

Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
 ■ Prieš pripildydami visada nuimkite virdulį nuo pagrindo.
 ■ Prieš įjungdami virdulį įsitikinkite, kad dangtis gerai uždarytas. Kai vanduo verda, jokiu būdu neatidarinėkite ir 

nenaudokite dangčio.
 ■ Verdant vandeniui virdulio korpusas įkaista. Nelieskite karšto paviršiaus. Galite nudegti odą. Keldami ir nešdami 

elektrinį virdulį, naudokitės rankena.
 ■ Nedėkite jokių daiktų arba virtuvės reikmenų (pvz., nemaišykite šaukštu ir nedėkite maisto) į  virdulį, kai jame 

verda vanduo arba palaikoma vandens temperatūra (priklausomai nuo virdulio modelio).
 ■ Būkite itin atidūs, kai laikote virdulį, pripildytą karšto vandens.
 ■ Būkite ypač atsargūs išpildami vandenį iš virdulio, kad nenusidegintumėte verdančiu vandeniu arba garais.
 ■ Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba netoli jų. Nelaikykite jo šalia atviros ugnies ar šilumos 

šaltinių.
 ■ Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
 ■ Nesinaudokite virduliu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį 

arba kaip nors kitaip pažeistas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba 
sutaisytas.
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VIRDULIO APRAŠYMAS

A

2

3

4

5

6
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8

1

A1 Dangtis
A2 Apsauginis dangčio fiksatorius
A3 Snapelis su viduje įrengtu išimamu filtru
A4 Pagrindas su centrine jungtimi

A5 Įjungiklis/išjungiklis
A6 Vandens lygio žyma
A7 Rankena
A8 Maitinimo įjungimo indikatorius
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PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI
1. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo virdulio ir jo pagrindo.
2. Užpildykite virdulį švariu vandeniu iki maksimalios vandens žymos. Užvirkite vandenį ir išpilkite virdulio turinį. 

Pakartokite šį procesą 2–3 kartus.

Pastaba: 
vandeniui virdulyje užvirinti laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje „Virdulio naudojimas“.

3. Dabar virdulys yra parengtas naudoti ir juo galima ruošti karštus gėrimus ir pan.

VIRDULIO NAUDOJIMAS
1. Nustatykite tinkamą maitinimo laido ilgį. Įspauskite maitinimo laidą į pagrinde esantį griovelį. Pastatykite pagrindą 

ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.
2. Pripilkite į virdulį reikiamą kiekį vandens. Vandens galite pripilti pro virdulio snapelį arba pro angą, susidariusią 

pakėlus dangtelį. Kad atidarytumėte dangtį, nuspauskite apsauginį dangčio fiksatorių A2 rankenos kryptimi. 
Vandens lygis turi siekti bent minimalią žymą (0,5 l) ir neviršyti maksimalios (1,5 l).

Įspėjimas!
Jokiu būdu nepildykite virdulio, kai jis stovi ant pagrindo. Jei virdulys bus perpildytas, verdantis 
vanduo gali ištikšti.

3. Pastatykite virdulį ant pagrindo. Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Patikrinkite, ar virdulio dangtelis 
uždarytas.

4. Įjunkite virdulį, perstumdami jungiklį į „I“ padėtį (įjungta). Ims šviesti įjungimo indikatorius.

Dėmesio:
neįjunkite tuščio virdulio. Netinkamai naudojant gali sutrumpėti virdulio eksploatacijos laikotarpis. Jei 
netyčia įjungsite elektrinį virdulį be vandens, pasiekus atitinkamą temperatūrą termostatas automatiškai 
atjungs grandinę ir indikatorius išsijungs. Po kelių minučių, kai atvės nerūdijančio plieno dugnas, 
virdulį vėl bus galima naudoti.

5. Vandeniui pradėjus virti, virdulys išsijungia automatiškai ir kartu užgęsta įjungimo indikatorius. Prieš nuimdami 
virdulį nuo pagrindo patikrinkite, ar jis automatiškai išsijungė. Jei jis automatiškai neišsijungė, išjunkite virdulį 
rankiniu būdu, perstumdami jungiklį į „0“ (išjungtą) padėtį.

Pastaba: 
virdulio veikimą galima pertraukti bet kuriuo metu, perstumiant jungiklį į „0“ (išjungtą) padėtį.

6. Išpilkite užvirintą vandenį į paruoštą talpyklą, arbatos ar sriubos puodelį. Užtikrinkite, kad nešant virdulys išliktų 
horizontalioje padėtyje, ypač – jei jis užpildytas iki maksimalios žymos. Jei pageidaujate atidaryti dangtelį ir užpildyti 
virdulį iš naujo, pirmiausia išpilkite visą jo turinį, kad nenusidegintumėte besiveržiančiais vandens garais.

7. Baigę naudotis virduliu, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo. Ištuštinkite virdulį ir leiskite jam atvėsti.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Filtrų valymas
 ■ Išimamas filtras sulaiko kalkių nuosėdas ir neleidžia joms patekti į ruošiamą gėrimą. Reguliariai plaukite filtrą po 

tekančiu vandeniu, naudodami mažą nailoninį šepetėlį arba panardindami jį kelioms valandoms į acto ir vandens tirpalą 
(rekomenduojamas skiedimo santykis – 1:2). Išėmę iš tirpalo, išskalaukite filtrą švaraus tekančio vandens srove.
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Virdulio valymas
 ■ Priklausomai nuo virdulio naudojimo dažnumo, iš jo vidaus reikia reguliariai šalinti kalkių nuosėdas. Standartiškai 

naudojant virdulį (3–5 kartus per dieną), vandens kalkių nuosėdas rekomenduojame šalinti taip:
– kartą per mėnesį, jei vanduo yra kietas arba labai kietas;
– kartą per du-tris mėnesius, jei vanduo yra minkštas arba vidutinio kietumo.

 ■ Vandens kalkių nuosėdoms šalinti galima naudoti tokias priemones:
– 8% koncentracijos baltąjį actą, kurio galite įsigyti parduotuvėse. Įpilkite į virdulį ½ l acto ir palikite jį 2 valandoms 

neužvirdami. Tada išpilkite jį ir prieš naudodami keturis – penkis kartus užvirinkite jame švarų vandenį.
– Citrinos rūgštį. Užvirkite virdulyje ½ l vandens, į verdantį vandenį įpilkite 30 g citrinos rūgšties ir leiskite virduliui 

apie 30 minučių pastovėti. Tada išpilkite jį ir prieš naudodami keturis – penkis kartus užvirinkite jame švarų 
vandenį.

 ■ Išorinį virdulio paviršių valykite sausa arba drėgna šluoste, sudrėkinta silpnu neutralaus virtuvei skirto valiklio 
tirpalu. Nuvalę virtuvei skirtu valikliu, nušluostykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste, o paskui nušluostykite sausai.

 ■ Pagrindą valykite tik sausa šluoste.
 ■ Virduliui ir jo pagrindui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, žibalo, tirpiklių ir pan.

TECHNINIAI DUOMENYS
Nominali įtampa ........................................................................................................................................................................................ 230 V
Nominalus dažnis ...................................................................................................................................................................................... 50 Hz
Nominali galios įvestis .........................................................................................................................................................................2 000 W
Talpa .................................................................................................................................................................................................................. 1,5 l

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas. 
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose 
Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius 
išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje 
institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar 
tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo 
būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


