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Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu 
anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo principu. Prietaisą naudokite 
tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, 
kurioje ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo 
atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tol, kol galioja garantija. Jei prietaisą pervežate, 
rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę. 
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir 
asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių 
arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra 
prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, 
ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir aptarnavimo darbų 
negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama 
atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido 
jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje.

• Vaikai neturėtų žaisti su šiuo įrenginiu.
• Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose 

arba panašiose vietose: 
 –  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose 

virtuvėse personalui;
 –  viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose 

patalpose;
 – svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo įsitikinkite, 

kad ant produkto etiketės nurodyta įtampa atitinka elektros 
tinklo įtampą. Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. 

• Nenaudokite šio prietaiso lauke.
• Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
• Nedėkite prietaiso ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės 

arba kitų šilumos šaltinių.
• Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, praustuvo, dušo kabinos, 

plaukymo baseino ar kitų panašių vietų, kur yra vandens.
• Šis prietaisas skirtas kiaušiniams virti. Nenaudokite jo kitiems 

tikslams.
• Ant prietaiso kaitinimo plokštės vandens pilkite tiek, kad jis 

netekėtų pro kraštus. Naudokite pateiktą matavimo puodelį 
tinkamam vandens kiekiui atmatuoti.
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Dėmesio:
Būkite ypač atsargūs, kad nesusižeistumėte į matavimo 
puodelio apačioje esantį kiaušinių pradūrimo smaigą.

• Nejunkite prietaiso, neuždėję nuimamo kiaušinių dėklo arba 
sandariai neuždengę dangčio.

• Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant 
prietaisą, jis veiks trumpiau.

 

Dėmesio!
Veikdamas, prietaisas kaista ir pro garų išleidimo angą 
veržiasi garai. Būkite ypač atsargūs, kad neprisiliestumėte prie 
įkaitusio paviršiaus arba nenusiplikytumėte karštais garais. 
Jokiais būdais neatidenkite dangčio ir neneškite prietaiso. 
Išjungus prietaisą, kai kurios jo dalys kurį laiką vis dar būna 
karštos. Neškite prietaisą už rankenų.

• Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, 
jeigu jo nenaudosite, prieš jį išardydami arba sudėdami, prieš 
pernešdami jį į kitą vietą arba valydami.

• Prieš valydami prietaisą, palaukite, kol jis atvės.
• Neplaukite prietaiso (išskyrus nuimamą dangtį ir kiaušinių dėklą) 

po bėgančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.
• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių. Ant 

maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų.
• Neišjunkite prietaiso 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. Draudžiama naudoti prietaisą, jei 
jo maitinimo laidas ar kištukas pažeisti.

• Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite 
prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto 
ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas aptarnavimo centras.

• Jei remontuojate prietaisą patys, gali nustoti galioti garantija ir 
negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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KIAUŠINIŲ VIRYKLĖS APRAŠAS
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1 Nuimamas dangtis
2 Nuimamas kiaušinių dėklas, 

kuriame telpa 1–7 kiaušiniai
3 Nerūdijančiojo plieno kaitinimo plokštė
4 Pagrindo blokas
5 Vieta maitinimo kabeliui suvynioti
6 Garų išleidimo anga

7 Dangčio rankena
8 Kiaušinių dėklo rankena
9 Pagrindo bloko rankena 
0 Įjungimo/išjungimo jungiklis (I/0) 

su funkcijos rodymo lempute
qa Matavimo puodelis
qs Kiaušinių pradūrimo smaigas
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės. 
2. Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite kaitinimo plokštės nerūdijančiojo plieno paviršių A3 

šluoste, sudrėkinta šilto vandens ir neutralaus indų ploviklio tirpalu. Šiltu vandeniu sudrėkinta 
šluoste kruopščiai nuvalykite tą paviršių, kurį valėte vandens ir indų ploviklio tirpalu, tada sausai 
nušluostykite.

3. Šiltame vandenyje išplaukite nuimamą dangtį A1 ir nuimamą kiaušinių dėklą A2, naudodami 
neutralų indų ploviklį. Paskui šias dalis išplaukite po tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite.

4. Prietaisas paruoštas naudoti.

KIAUŠINIŲ VIRYKLĖS NAUDOJIMAS

1. Išvyniokite maitinimo laidą ir padėkite prietaisą ant tvirto, lygaus, švaraus paviršiaus.
2. Dėkite kiaušinių dėklą A2 ant kaitinimo plokštės A3 taip, kad kaitinimo plokštės kraštas A3 

patektų į kiaušinių dėklo A2 apačioje esantį griovelį.

Dėmesio:
Nesumaišykite kiaušinių dėklo A2 viršutinės ir apatinės pusių. Jeigu uždėsite netinkamai, 
kiaušinių dėklas A2 bus nestabilus ir galės nukristi.  

3. Dabar pripilkite reikiamą kiekį vandens, naudodami pateiktą matavimo puodelį Aqa. Į matavimo 
puodelį Aqa pilkite tik šaltą geriamąjį vandenį. Nepridėkite jokių kitų medžiagų, pavyzdžiui 
druskos.

 Vandens kiekis priklausys nuo pageidaujamos kiaušinių konsistencijos (minkštai virti, vidutiniškai 
išvirti ar kietai virti) ir kiaušinių skaičiaus. Ant matavimo puodelio Aqa pažymėtos trys matavimo 
skalės:

– „Soft“ (minkštai virti kiaušiniai);
– „Medium“ (vidutiniškai išvirti kiaušiniai);
– „Hard“ (kietai virti kiaušiniai). 

 Kiekviena skalė yra sugraduota nuo 1 iki 7 vandens kiekiui pagal kiaušinių skaičių nustatyti.

Naudokite pateiktą matavimo puodelį tinkamam vandens kiekiui atmatuoti.
Jums reikia atmatuoti, kiek reikės vandens keturiems kiaušiniams minkštai išvirti. Pripilkite į 
matavimo puodelį Aqa šalto geriamojo vandens iki linijos, pažymėtos skaičiumi 4 skalėje „Soft“ 
(minkštai virti).

Pastaba.
Net naudojant tokį patį vandens kiekį ir verdant tiek pat laiko, atskirų kiaušinių konsistencija gali 
skirtis – tai priklauso nuo jų dydžio ir šviežumo.

4. Pilkite atmatuotą kiekį vandens ant kaitinimo plokštės A3. Būkite atsargūs, kad vandens nepakliūtų 
ant prietaiso pagrindo bloko A4 arba kad vanduo netekėtų per kaitinimo plokštės A3 kraštus.

5. Dėkite tiek kiaušinių (nukreiptų aukštyn) ant kiaušinių dėklo A2, kiek pripylėte vandens. Vienu 
metu galima išvirti iki 7 kiaušinių. Visada naudokite tik šviežius kiaušinius. Pradurkite kiekvieno 
kiaušinio galiuką pradūrimo smaigu Aqs, esančiu matavimo puodelio Aqa apačioje. Nenaudokite 
per daug jėgos, kad kiaušiniai neįskiltų. Pradūrus kiaušinį, ant lukšto gali išbėgti truputis baltymo, 
kur ji sutvirtės. Tai visiškai normalu.

Dėmesio!
Būkite ypač atsargūs, kad nesusižeistumėte į matavimo puodelio Aqa apačioje esantį kiaušinių 
pradūrimo smaigą Aqs.
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6. Uždenkite dangtį A1 ir patikrinkite, ar jis tinkamai uždėtas ant kiaušinių dėklo A2.
7. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros tinklo. Įjunkite prietaisą, nustatydami įjungimo/išjungimo 

jungiklį A0 į padėtį I (įjungti). Užsidegs kontrolinė lemputė, rodanti, kad prietaisas veikia. 
Kaitinimo plokštė A3 pradės kaitinti vandenį. Reikia pasirinkti toliau nurodytą apytikslį kiaušinių 
virimo laiką:

 
Konsistencija  Apytikslis virimo laikas

Minkštai virti kiaušiniai  5 min.

Vidutiniškai išvirti kiaušiniai 10 min.

Kietai virti kiaušiniai 15 min.

Dėmesio!
Veikdamas, prietaisas kaista ir pro garų išleidimo angą A6 veržiasi garai. Būkite ypač atsargūs, 
kad neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus arba nenusiplikytumėte karštais garais. Jokiais 
būdais neatidenkite dangčio A1 ir neneškite prietaiso. 
Išjungus prietaisą, kai kurios jo dalys kurį laiką vis dar būna karštos. Neškite prietaisą už rankenų.

Pastaba.
Naudojant prietaisą pirmą kartą, jis gali šiek tiek dūmyti. Tai visiškai normalu ir nėra joks gedimas 
– netrukus jis liausis.

8. Kai tik virimo procesas bus baigtas, pasigirs garso signalas. Nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį 
A0 į padėtį 0 (išjungti). Garso signalas nutils, užges įjungimo/išjungimo jungiklio kontrolinė 
lemputė A0. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo. Paėmę dangtį A1 už rankenos A7, 
nuimkite jį ir padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Išimkite kiaušinių dėklą A2 ir pakiškite jį 
kartu su kiaušiniais po šaltu tekančiu vandeniu. Tuomet bus lengviau nulupti lukštus, o kiaušiniai 
nepervirs.

9. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir 
priežiūra“.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Palaukite, 
kol įkaitę prietaiso dalys atvės.

• Šiltame vandenyje išplaukite nuimamą dangtį A1 ir kiaušinių dėklą A2, naudodami neutralų indų 
ploviklį. Paskui šias dalis kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite. 

Pastaba.
Neplaukite nuimamo dangčio A1 ir kiaušinių dėklo A2 indaplovėje!

• Nuvalykite kaitinimo plokštę A3 šluoste, sudrėkinta šilto vandens ir neutralaus indų ploviklio 
tirpalu. Šiltu vandeniu sudrėkinta šluoste kruopščiai nuvalykite paviršių, kurį valėte vandens ir indų 
ploviklio tirpalu, tada sausau nušluostykite.

Dėmesio!
Niekada nevalykite karštos kaitinimo plokštės A3 kalkių nuovirų šalinimo priemonėmis! 

• Pagrindo bloką A4 valykite sausa šluoste. Jeigu ji būtų smarkiau sutepta, sudrėkinkite šluostę 
silpnu neutralaus indų ploviklio ir vandens tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite kiaušinių 
viryklės paviršių švaria drėgna šluoste, paskui sausai nušluostykite.

• Valymui niekada nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, benzino, tirpiklių, plieninių šveitiklių 
ir pan.
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Kalkių nuovirų šalinimas
• Kiaušinių lukštuose yra daug kalcio druskų, todėl nuo kaitinimo plokštės A3 rekomenduojame 

reguliariai šalinti kalkių nuoviras.
• Įpilkite truputį acto į matavimo puodelį Aqa ir pripilkite vandens. Tirpalo lygis jokiais būdais neturi 

viršyti 1 žymos skalėje „Hard“ (kietai virti). Supilkite tirpalą tiesiai ant kaitinimo plokštės A3 ir 
palikite jį 30 minučių, kad nuoviros ištirptų. Paskui išpilkite tirpalą, nušluostykite kaitinimo plokštę 
A3 švaria, šiek tiek drėgna šluoste ir sausai nušluostykite. 

Dėmesio!
Niekada nekaitinkite tirpalo, skirto prietaise susidariusioms kalkių nuoviroms šalinti! 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ............................................................................................................................. 220–240 V
Nominalus dažnis ................................................................................................................................... 50 Hz
Nominalus galingumas ................................................................................................................. 320–380 W

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI 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 taškus. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti 
pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
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 gaminį, reikiamos informacijos 
apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo 
pardavėjo.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.



Kiaušinių viryklė 
SEG 710BP

LT

LT-9

 2015    01/2015



LT-10

LT Kiaušinių viryklė 
SEG 710BP

 2015    01/2015


