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Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip 
naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. 
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai. 
Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, pakavimo medžiagą, pirkimo čekį ir pardavėjo 
atsakomybės patvirtinimo dokumentą arba garantijos sertifikatą bent garantijos galiojimo laikotarpiu. 
Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą į originalią gamintojo dėžutę.
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

• Šiuo prietaisu galima naudotis vaikams nuo 8 metų amžiaus ir 
asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių 
arba neturintiems patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi 
arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis šiuo prietaisu, ir 
supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros 
darbų, kuriuos galėtų atlikti patys vartotojai, negali atlikti vaikai, 
nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai 
prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir maitinimo laidą jaunesniems nei 
8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai neturi 
žaisti su šiuo prietaisu.

• Prieš įjungdami vandens virdulį į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar 
jo modelio lentelėje nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros 
įtampa.

• Virdulį junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
• Vandens virdulys skirtas buitiniam naudojimui namuose ir 

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

virtuvėlėse personalui;
– viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose 

patalpose;
– nakvynės namuose, kuriuose siūlomi pusryčiai.

• Nedėkite vandens virdulio ant palangių, indų džiovyklių arba 
nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso 
paviršiaus.

• Niekada nenaudokite vandens virdulio šalia vonios, dušo arba 
plaukimo baseino.

• Neplaukite vandens virdulio ir jo pagrindo po tekančiu vandeniu 
ir nenardinkite jo ir jo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.

• Naudokite vandens virdulį tik ant stovo, kuris yra pateikiamas 
su juo. Prie vandens virdulio pridėto pagrindo nenaudokite su 
kitos rūšies vandens virduliais.
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• Naudokite vandens virdulį tik geriamajam vandeniui virti ir 
arbatoms bei kitoms vaistažolėms plikyti. Nenaudokite šio 
virdulio jokiems kitiems skysčiams ar maisto produktams virti 
ar šildyti. Neberkite į vandens virdulį ar arbatos sietelį cukraus 
ar panašių ingredientų. 

• Nepilkite vandens į vandens virdulį, pastatytą ant pagrindo. Prieš 
pildami į jį vandenį, visada nuimkite jį nuo pagrindo.

• Pildant vandens virdulį, vandens visada reikia pilti ne mažiau 
nei iki minimalios žymos, bet ne daugiau, nei iki maksimalios 
žymos. 

• Jei vandens virdulyje per daug vandens, verdantis vanduo gali 
išsitaškyti. 

• Virdulyje įrengtas saugiklis, kuris apsaugo jį nuo gedimo, jei jis 
įjungiamas tuščias.

• Prieš įjungdami vandens virdulį, įsitikinkite, ar tinkamai 
uždengėte vidinį ir išorinį dangtelius.

Įspėjimas! Karštas paviršius.

Įspėjimas!
Neatidarinėkite ir nelieskite vidinio ar išorinio dangtelio, kai 
vanduo verda.

• Nelieskite karštų vandens virdulio arba arbatos sietelio paviršių. 
Priešingu atveju galite nusideginti. Vandens virdulį kelkite 
ir neškite, laikydami už rankenos. Arbatos sietelį imkite už 
rankenos.

• Pildami vandenį iš virdulio, būkite atsargūs, kad nenusiplikytumėte 
verdančiu vandeniu arba garais.

• Jei nenaudojate, norite perkelti ar išvalyti vandens virdulį, 
visada atjunkite jį nuo elektros lizdo. Prieš atjungiant virdulį 
nuo elektros lizdo, jį būtina išjungti.

• Nedėkite vandens virdulio ant arba šalia elektrinės ar dujinės 
viryklės. Nestatykite jo šalia atviros liepsnos ar įrenginių, 
skleidžiančių šilumą. 

• Saugokite maitinimo kabelį nuo vandens ir drėgmės.
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• Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo kabelio. Užtikrinkite, kad 
maitinimo kabelis nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie 
įkaitusio paviršiaus. 

• Netraukite vandens virdulio kištuko iš elektros lizdo, paėmę už 
maitinimo kabelio. Nes galite pažeisti maitinimo kabelį arba 
lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, traukdami už kištuko.

• Jeigu maitinimo kabelis būtų pažeistas, atiduokite įrankį į 
kvalifikuotą techninės priežiūros centrą, kad laidą pakeistų. 
Draudžiama naudoti vandens virdulį, jei jo maitinimo kabelis 
ar kištukas yra pažeisti.

• Norėdami išvengti galimo susižalojimo dėl elektros smūgio, 
nemerkite šio vandens virdulio į vandenį ar kokį nors kitą 
skystį. Visus remonto darbus privalo atlikti įgaliotojo techninės 
priežiūros centro darbuotojai. Pabandžius patiems prietaisą 
taisyti arba keisti jo konstrukciją, nebegalios jo garantija.
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VANDENS VIRDULIO APRAŠAS
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1  Vidinio dangtelio rankena
2  Vidinis dangtelis
3  Išorinis dangtelis 
4  Snapelis
5  Vandens virdulio stiklo korpusas
6  Pagrindas su valdymo skydeliu ir centrine 

jungtimi
7  Virimo mygtukas / 100 °C

8  Žaliosios arbatos ruošimo mygtukas / 75 °C
9  Baltosios arbatos ruošimo mygtukas / 85 °C
0  Ulango arbatos ruošimo mygtukas / 90 °C
qa  Juodosios arbatos ruošimo mygtukas / 95 °C
qs  ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
qd  Arbatos sietelio rankena
qf  Nerūdijančiojo plieno arbatos sietelis
qg  Rankena virduliui nešti 
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VANDENS VIRUDIO PASKIRTIS

• Šis virdulys ne tik verda vandenį – dėl reguliuojamos temperatūros, juo galima lengviau paruošti 
arbatą. Tiesiog pasirinkite pasirinktos arbatos tipui optimalią temperatūrą ir palaukite, kol vanduo 
įkais. Įkaitinę vandenį, supilkite arbatžoles į arbatos sietelį, įdėkite arbatos sietelį į virdulį ir įjunkite 
arbatos plikymo režimą. Paskui tiesiog palaukite, kol pasigirs įspėjamasis garso signalas, pranešantis, 
kad arbata jau užplikyta ir sietelį su panaudotomis arbatžolėmis laikas ištraukti iš virdulio. Automatinė 
„pašildymo“ funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą arbatą šiltą.

ARBATOS RŪŠYS 

• Arbata gaminam užplikant arbatmedžio lapus. Atsižvelgiant į užplikymo būdą, galima išskirti keturias 
pagrindines arbatos rūšis: baltąją, žaliąją, ulongo ir juodąją. 

Arbatos rūšys Užplikymo būdas ir būdingas skonis

Baltoji arbata Baltoji arbata yra rečiausio ir švelniausio skonio arbata. Joje yra jaunų lapų ir 
pumpurų. Lapai paliekami šiek tiek savaime oksiduotis, tada išdžiovinami. Ši 
arbatos rūšis turi mažiau kofeino ir yra šiek tiek saldoko skonio.

Žalioji arbata Arbatos lapai minimaliai oksiduojami, tada, dar nepatamsėję, išdžiovinami. 
Žalioji arbata turi išskirtinį aromatą ir yra šiek tiek kartoko skonio.

Ulongo arbata Lapai surenkami tada, kai yra visiškai subrendę. Lapai oksiduojami, tam tikrais 
tarpsniais pertraukiant šį procesą. Šie lapai yra rudi, su švelniu žalios spalvos 
atspalviu. Ši arbata turi malonų vaisių prieskonį. 

Juodoji arbata Juodoji arbata yra populiariausia arbatos rūšis visada pasaulyje. Surinkti 
lapai mechaniškai susmulkinami ir visiškai oksiduojami. Vykstant oksidacijos 
procesui, lapai patamsėja iki juodo atspalvio. Iš visų pirmiau minėtų arbatų 
rūšių juodoji arbata yra stipriausio skonio.

• Arbata gaminama ne tik iš arbatos lapų – yra ir kitokių rūšių arbatų bei arbatų mišinių, pavyzdžiui 
vaisinė arbata, vaistažolių arbata ir pan. Šiame virdulyje galite ruošti bet kokios rūšies arbatą – tiesiog 
pasirinkite tinkamą temperatūrą. 

ARBATOS DOZAVIMAS IR LAIKYMAS

• Arbatžolių naudokite tiek, kiek nurodyta gamintojo instrukcijoje.
• Arbata linkusi sugerti įvairius aromatus ir kvapus. Norint, kad arbata neprarastų savo skonio ir 

aromato, ją reikia saugoti nuo drėgmės ir šviesos. Arbatą reikėtų laikyti drėgmės nepraleidžiančiuose 
induose, tamsioje sausoje vietoje. Rekomenduojame sunaudoti arbatą iki jos galiojimo pabaigos, 
nes vėliau ji praranda savo skonį ir aromatą.
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PATARIMAI, KAIP RUOŠTI ARBATĄ

• Vandens kokybė turi įtakos išvirtos arbatos skoniui. Norėdami paruošti geresnės kokybės arbatą, 
naudokite filtruotą vandenį.

• Susmulkintos arbatžolės pritraukiamos greičiau, nei nesmulkinti arbatos lapai. Norint optimalaus 
skonio arbatos, kartais plikymo laiką reikia sutrumpinti. Plikant per ilgai, gali išsiskirti daugiau taninų, 
todėl gėrimas gali pasidaryti kartokas.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Išimkite vandens virdulį ir visus priedus iš pakuotės. 
2. Suimkite vidinį dangtelį A2 už rankenos A1 ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol ant vidinio 

dangtelio A2 esanti rodyklė sutaps su atrakintos spynos simboliu, pavaizduotu ant išorinio dangtelio 
A3. Nuimkite dangtelį A2 ir padėkite jį į šalį. Išimkite arbatos sietelį Aqf iš virdulio, tada nuimkite 
išorinį dangtelį A3. Išplaukite vidinį dangtelį A2, išorinį dangtelį A3 ir arbatos sietelį Aqf po 
tekančiu karštu vandeniu su trupučiu indų ploviklio. Paskui šias dalis kruopščiai išplaukite po tekančiu 
karštu vandeniu ir sausai nušluostykite. 

3. Pripilkite į vandens virdulį švaraus vandens iš čiaupo iki maksimalios žymos (1,2 l). Vandens lygis 
jokiais būdais neturi viršyti maksimalios žymos.

Įspėjimas!
Nepilkite vandens į virdulį, kai jis pastatytas ant pagrindo A6.

4.  Uždėkite išorinį dangtelį A3 ant vandens virdulio, užspauskite jį, kad jis tinkamai užsifiksuotų 
išilgai viso virdulio kaklelio. Išorinio dangelio A3 viduryje įtaisykite vidinį dangtelį A2 taip, kad ant 
vidinio dangtelio A2 esanti rodyklė sutaptų su atrakintos spynos simboliu, pavaizduotu ant išorinio 
dangtelio A3. Suimkite vidinį dangtelį A2 už rankenos A1 ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, 
kol ant vidinio dangtelio esanti rodyklė sutaps su užrakintos spynos simboliu. Dabar virdulys yra 
tinkamai uždarytas.

Pastaba.
Ruošiantis pirmą kartą naudotis virduliu, nebūtina įdėti arbatos sietelio Aqf. 

5. Išvyniokite maitinimo kabelį, kiek reikia, iš pagrindo A6 apačios. Ištraukite maitinimo kabelį pro 
vieną iš trijų pagrinde esančių angų. Padėkite pagrindą A6 ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus 
ir prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros lizdo. 

6. Padėkite vandens virdulį, prieš tai pripylę į jį vandens, ant pagrindo A6. Paspauskite virimo mygtuką 
A7. Šviečia baltos kontrolinės virimo A7 ir ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO Aqs mygtukų lemputės. Prasidėjus 
virimo procesui, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką Aqs. Užsidega raudona ĮJUNGIMO 
/ IŠJUNGIMO mygtuko Aqs lemputė ir vanduo pradeda kaisti. Kai tik vanduo užverda, suskamba 
5  įspėjamieji garso signalai. Vandeniui užvirus virdulys automatiškai pradeda veikti „pašildymo“ 
režimu. Norėdami išjungti šį režimą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę 
ĮJUGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką Aqs. Tuomet pasigirs ilgas įspėjamasis garso signalas, patvirtinantis, 
kad „pašildymo“ režimas yra išjungtas. Užsidega raudona kontrolinė ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko 
Aqs lemputė. Nuimkite virdulį nuo pagrindo A6. Išpilkite vandenį ir dar 2 ar 3 kartus užvirkite 
švarų vandenį iš čiaupo, kad būtų pašalinti visi kvapai ir nešvarumai, likę po gamybos proceso. Prieš 
pripildami švaraus vandens, palaukite kelias minutes, kol virdulys atvės. Nepilkite į įkaitusį virdulį 
pernelyg šalto vandens, nes stiklo paviršius gali sutrūkti. Norėdami atidengti dangtelį, naudokitės 
rankena A1. 

Pastaba.
Jeigu vidinis dangtelis A2 nustatytas užrakinimo padėtyje, patraukite už rankenos A1, kad tuo 
pat metu nuimtumėte vidinį A2 ir išorinį A3 dangtelius.

7. Dabar vandens virdulys jau paruoštas naudoti.
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VANDENS VIRDULIO NAUDOJIMAS

1. Vandens virdulio naudojimas arbatai ruošti
1.1 Išvyniokite maitinimo kabelį, kiek reikia, iš pagrindo A6 apačios. Ištraukite maitinimo kabelį pro 

vieną iš trijų pagrinde esančių angų. Padėkite pagrindą A6 ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus.
1.2 Jeigu vandens virdulys pastatytas ant pagrindo A6, nuimkite jį. Paimkite už rankenos A1 ir išimkite 

dangtelį iš virdulio. 

Pastaba.
Jeigu vidinis dangtelis A2 nustatytas užrakinimo padėtyje, patraukite už rankenos A1, kad tuo 
pat metu nuimtumėte vidinį A2 ir išorinį A3 dangtelius. 

 Pripildykite į virdulį reikiamą kiekį vandens. Vandens lygis privalo siekti bent minimalaus lygio žymę 
(0,5 l) ir neturi viršyti maksimalaus lygio žymės (1,2 l).

Įspėjimas!
Pripilkite į virdulį geriamojo vandens.
Niekada nepilkite vandens į virdulį, kai jis pastatytas ant pagrindo A6. 
Jei vandens virdulyje per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.

1.3 Tvirtai uždenkite virdulį dangteliu. Išorinis dangtelis A3 privalo būti visiškai užspaustas ant virdulio 
kaklelio. Vidinis dangtelis A2privalo būti nustatytas užrakinimo padėtyje, t. y. ant vidinio dangtelio 
A2 esanti rodyklė privalo sutapti su atrakintos spynos simboliu, pavaizduotu ant išorinio dangtelio 
A3.

1.4 Padėkite virdulį ant pagrindo A6ir prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie elektros lizdo. Prijungus 
pagrindą A6, pasigirs įspėjamasis garso signalas (trys garso signalai) ir užsidegs baltos kontrolinės 
visų mygtukų lemputės. Tada valdymo skydelis pradės veikti „parengties“ režimu, o tai reiškia, kad 
galite naudotis virduliu. 

Pastaba.
Pirmą kartą prijungus pagrindą A6, užsidega baltos kontrolinės ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO Aqs ir 
žaliosios arbatos ruošimo A8 lemputės. 
Prijungus pagrindą A6 prie elektros lizdo kitą kartą, užsidega balta kontrolinė ĮJUNGIMO / 
IŠJUNGIMO mygtuko Aqs lemputė, taip pat to temperatūros nustatymo mygtuko lemputė, kuris 
buvo paskutinį kartą naudotas prieš atjungiant pagrindą A8 nuo elektros lizdo.

1.5 Paspauskite atitinkamą mygtuką, A8, A9, A0 arba Aqa, kad pasirinktumėte optimalią temperatūrą 
pasirinktos rūšies arbatai ruošti. Paspaudus atitinkamą mygtuką, užsidega jo balta kontrolinė lemputė. 
Taip pat šviečia balta kontrolinė ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko qs lemputė. Vandeniui pradėjus 
kaisti, norėdami nustatyti temperatūrą, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką START/STOP 
Aqs. Užsidega raudona ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs lemputė. 

1.6 Kai tik vanduo pasiekia norimą temperatūrą, pasigirsta 5 įspėjamieji garso signalai, pranešantys, kad 
nustatyta temperatūra yra pasiekta.

Pastaba.
Jeigu nuimsite vandens virdulį nuo pagrindo A6, kol vanduo dar kaista, šildymas bus 
automatiškai sustabdytas ir valdymo skydelis automatiškai pradės veikti „parengties“ režimu.

1.7 „Temperatūros palaikymo“ režimas
 Vandeniui užkaitus, virdulį automatiškai pradeda veikti „temperatūros palaikymo“ režimu. Veikiant 

šiam režimui, virdulys palaiko nustatytą vandens temperatūrą ne ilgiau nei 10 minučių. Mirksi balta 
vandens temperatūros nustatymo mygtuko kontrolinė lemputė ir šviečia raudona ĮJUNGIMO / 
IŠJUNGIMO mygtuko Aqs kontrolinė lemputė. Tuo metu būtina paruošti arbatą užplikymui ir įjungti 
virdulio arbatos užplikymo režimą. 

 Suimkite už vidinio dangtelio A2 rankenos A1 ir sukite dangtelį A2 prieš laikrodžio rodyklę, 
kad ant vidinio dangtelio A2 pavaizduota rodyklė sutaptų su atrakinto spynos simboliu, esančiu 
ant išorinio dangtelio A3. Atsargiai išimkite dangtelį A2. Būkite atsargūs, kad nenusiplikytumėte 
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karštais garais, kurie gali veržtis pro plyšius aplink dangtelį A3. Paruoškite arbatos sietelį Aqf ir 
pridėkite į jį reikiamą kiekį arbatžolių. Suimkite dangtelį Aqf už rankenos Aqd ir įdėkite jį į išorinio 
dangtelio A3 angą. Dangtelio Aqf kraštas privalo užsifiksuoti išorinio dangtelio A3 angoje. Sietelio 
rankena Aqs turi būti nustatyta virš rankenos Aqg, skirtos virduliui nešti. Uždenkite išorinio dangtelio 
A3 angą vidiniu dangteliu A2. 

Pastaba.
Jeigu nuimsite vandens virdulį nuo pagrindo A6 veikiant „pašildymo“ režimui, režimas bus 
automatiškai išjungtas ir valdymo skydelis automatiškai pradės veikti „parengties“ režimu.
Praėjus dviem minutėms nuo tada, kai automatiškai įsijungia „pašildymo“ režimas, pasigirsta 
5 įspėjamieji garso signalai, primenantys jums, kad dar neįjungėte arbatos užplikymo režimo.
Jeigu neįjungsite arbatos užplikymo režimo per 10 minučių nuo tada, kai automatiškai įsijungs 
„pašildymo“ režimas, bus įjungtas „budėjimo“ režimas. Siekiant taupyti energiją, užges visų 
mygtukų kontrolinės lemputės. Veikiant „budėjimo“ režimui, įjunkite „parengties“ režimą, 
paspausdami bet kurį mygtuką, nuimdami virdulį nuo pagrindo A6 arba atjungdami pagrindą 
A6 nuo elektros lizdo, o paskui vėl jį prijungdami.

1.8 Arbatos užplikymo režimas
 Paspauskite tą patį mygtuką (mirksintį mygtuką), kurį pirmiau naudojote temperatūrai nustatyti, 

kad įjungtumėte virdulio arbatos užplikymo režimą. Toliau nurodyta iš anksto nustatyta užplikymo 
trukmė, priskirta kiekvienam temperatūros nustatymo mygtukui.

Temperatūros nustatymo mygtukas Užplikymo laikas

Žalioji arbata / 75 °C 3 min.

Baltoji arbata / 85 °C 4 min.

Ulongo arbata / 90 °C 5 min.

Juodoji arbata / 95 °C 6 min.

 Paspaudus atitinkamą mygtuką, pasigirsta vienas įspėjamasis garso signalas. Mygtukas liaujasi 
mirksėjęs ir pradeda šviesti balta spalva. Tebešviečia raudona ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs 
lemputė. Virdulys automatiškai skaičiuos, kiek laiko liko iki užplikymo proceso pabaigos. Užplikymo 
režimui pasibaigus, pasigirsta 5 trumpi ir vienas ilgas garso signalas. Atidarykite vidinį dangtelį A2. 
Atsargiai išimkite arbatos sietelį Aqf su panaudotomis arbatžolėmis, tada vėl uždarykite dangtelį 
A2.

Pastaba.
Praėjus trisdešimčiai sekundžių nuo arbatos užplikymo režimo pabaigos, pasigirsta įspėjamieji 
garso signalai, primenantys, kad būtina išimti sietelį Aqf su panaudotomis arbatžolėmis. 
Arbatos užplikymo režimą galima išjungti pirmiau laiko, paspaudus ir maždaug 2 sekundes 
palaikius nuspaudus šviečiantį temperatūros nustatymo mygtuką. Užplikymo režimui pasibaigus, 
pasigirsta 5 trumpi ir vienas ilgas garso signalas. Po to virdulys automatiškai pradeda veikti 
„pašildymo“ režimu. 
Jeigu nuimsite vandens virdulį nuo pagrindo A6 veikiant arbatos užplikymo režimui, režimas 
bus automatiškai išjungtas ir valdymo skydelis automatiškai pradės veikti „parengties“ režimu.

1.9 „Pašildymo“ režimas 
 Arbatos užplikymo režimui pasibaigus, virdulys automatiškai vėl pradeda veikti „temperatūros 

palaikymo“ režimu ir 30 minučių palaiko arbatos temperatūrą. Veikiant šiam režimui, lėtai mirksi 
temperatūros nustatymo mygtukas ir šviečia raudona ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs kontrolinė 
lemputė. Gamintojas yra iš anksto nustatęs toliau nurodytą palaikomą temperatūrą, priskirtą 
kiekvienam temperatūros nustatymo mygtukui.
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Temperatūros nustatymo mygtukas Palaikoma temperatūra

Žalioji arbata / 75 °C 65 °C

Baltoji arbata / 85 °C 70 °C

Ulongo arbata / 90 °C 80 °C

Juodoji arbata / 95 °C 80 °C
 
 „Pašildymo“ režimas automatiškai išjungiamas po 30 minučių. Šiam režimui pasibaigus, pasigirsta 5 

trumpi ir vienas ilgas garso signalas. Po to virdulys automatiškai pradeda veikti „budėjimo“ režimu. 
Siekiant taupyti energiją, užges visų mygtukų kontrolinės lemputės.

 Jeigu nuimsite virdulį nuo pagrindo A6 veikiant „pašildymo“ režimui, arbatos šilumos palaikymo 
režimas bus nutrauktas, bet laikmatis vis tiek skaičiuos, kiek laiko liko iki „pašildymo“ režimo 
pabaigos, nesvarbu, ar virdulys bus uždėtas, ar nuimtas nuo pagrindo A6. Jeigu virdulį vėl padėsite 
ant pagrindo A6, kol „pašildymo“ režimo laikas dar bus nepasibaigęs, galėsite patys nuspręsti, ar 
norėsite, kad virdulys būtų toliau šildomas, ar ne. Lėtai pastoviai mirksi atitinkamas temperatūros 
nustatymo mygtukas ir šviečia balta ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs kontrolinė lemputė. 
Paspaudus atitinkamą, lėtai mirksintį, temperatūros nustatymo mygtuką, temperatūra toliau bus 
palaikoma. Šviečia raudona ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs lemputė. Temperatūros jutiklis 
aptinka, kai vandens temperatūra sumažėja ir jį reikia pašildyti. Jeigu virdulys vėl pradeda šildyti 
vandenį tuoj pat po to, kai pasiekiama palaikymo temperatūra, pasigirsta 3 įspėjamieji garso signalai. 
Jeigu nepaspausite atitinkamo mygtuko, virdulys nebepalaikys temperatūros. Tuomet veiks tik 
laikmatis, skaičiuojantis, kiek laiko liko iki „pašildymo“ režimo pabaigos.

 Galite bet kuriuo metu išjungti „pašildymo“ režimą, paspausdami ir maždaug 2 sekundes palaikydami 
nuspaudę ĮJUGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką Aqs. „Pašildymo“ režimo atšaukimą patvirtinta ilgas 
įspėjamasis garso signalas. Virdulys automatiškai pradeda veikti „parengties“ režimu ir užsidega 
balta ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs kontrolinė lemputė.

1.10 Pilkite užplikytą arbatą į mažą arba didelį arbatos puodelį. Virdulį neškite stačiai, ypač jei jis pripildytas 
iki maksimalios žymos. 

2. Virdulio naudojimas vandeniui užvirti
2.1 Atlikite ankstesniame skyriuje aprašytus 1.1–1.4 veiksmus.
2.2 Paspauskite virimo mygtuką A7. Paspaudus mygtuką A7, jo kontrolinė lemputė pradeda šviesti 

balta spalva. Taip pat dega balta kontrolinė ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko qs lemputė. Prasidėjus 
vandens virimo procesui, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką Aqs. Šviečia raudona 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs lemputė. 

2.3 Kai tik vanduo užverda, suskamba 5 įspėjamieji garso signalai.

Pastaba.
Jeigu nuimsite vandens virdulį nuo pagrindo, kol vanduo dar kaista, šildymas bus automatiškai 
sustabdytas ir valdymo skydelis automatiškai pradės veikti „parengties“ režimu.

2.4 “Pašildymo” režimas
 Vandeniui užvirus virdulys automatiškai pradeda veikti „pašildymo“ režimu. Virimo mygtuko A7 

kontrolinė lemputė tebemirksi lėtai, o ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs kontrolinė lemputė 
tebešviečia raudona spalva. „Pašildymo“ režimas palaiko virdulyje 90 °C temperatūrą. „Pašildymo“ 
režimas automatiškai išjungiamas po 30 minučių. Šiam režimui pasibaigus, pasigirsta 5 trumpi ir 
vienas ilgas garso signalas. Po to virdulys automatiškai pradeda veikti „budėjimo“ režimu. Siekiant 
taupyti energiją, užges visų mygtukų kontrolinės lemputės.

 Jeigu nuimsite virdulį nuo pagrindo A6 veikiant „pašildymo“ režimui, vandens šilumos palaikymo 
režimas bus nutrauktas, bet laikmatis vis tiek skaičiuos, kiek laiko liko iki režimo pabaigos, nesvarbu, 
ar virdulys bus uždėtas, ar nuimtas nuo pagrindo A6. Jeigu virdulį vėl padėsite ant pagrindo A6, kol 
„pašildymo“ režimo laikas dar bus nepasibaigęs, galėsite nuspręsti, ar norėsite, kad virdulys būtų toliau 
šildomas, ar ne. Virimo mygtuko A7 kontrolinė lemputė tebemirksi lėtai, o ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
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mygtuko Aqs kontrolinė lemputė šviečia balta spalva. Paspaudus virimo mygtuką A7, temperatūra 
toliau bus palaikoma. Šviečia raudona ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqs lemputė. Temperatūros 
jutiklis aptinka, kai vandens temperatūra sumažėja ir jį reikia pašildyti. Jeigu virdulys vėl pradeda 
šildyti vandenį tuoj pat po to, kai pasiekiama palaikymo temperatūra, pasigirsta 3 įspėjamieji garso 
signalai. Jeigu nepaspausite virimo mygtuko A7, virdulys nebepalaikys temperatūros. Tuomet veiks 
tik laikmatis, skaičiuojantis, kiek laiko liko iki „pašildymo“ režimo pabaigos.

 Galite bet kuriuo metu išjungti „pašildymo“ režimą, paspausdami ir maždaug 2 sekundes palaikydami 
nuspaudę ĮJUGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką Aqs. „Pašildymo“ režimo atšaukimą patvirtinta ilgas garso 
signalas. Virdulys automatiškai pradeda veikti „parengties“ režimu ir užsidega balta ĮJUNGIMO / 
IŠJUNGIMO mygtuko Aqs kontrolinė lemputė.

2.5 Supilkite užvirintą vandenį į mažą arba didelį puodelį. Virdulį neškite taip, kad jis būtų horizontalioje 
padėtyje, ypač, kai jis pripildytas iki maksimalios žymos. 

3. Veikiančio režimo išjungimas
 Galite bet kuriuo metu išjungti veikiantį režimą, paspausdami ir maždaug 2 sekundes palaikydami 

nuspaudę ĮJUGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką Aqs. Tai patvirtina ilgas įspėjamasis garso signalas. Paskui 
virdulys automatiškai pradeda veikti „parengties“ režimu ir užsidega balta ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuko Aqs kontrolinė lemputė.

4. „Budėjimo“ režimas
4.1 Virdulys automatiškai pradeda veikti „budėjimo“ režimu, jeigu jis nenaudojamas ilgiau nei 5 minutes 

arba jeigu per tą laiką nepaspaudžiamas joks valdymo mygtukas, arba virdulys nenuimamas nuo 
pagrindo A6 arba vėl ant jo nepastatomas. Veikiant „budėjimo“ režimui, taupoma energija ir 
nešviečia jokie mygtukai.

4.2 Veikiant „budėjimo“ režimui, įjunkite „parengties“ režimą, paspausdami bet kurį mygtuką, 
nuimdami virdulį nuo pagrindo A6 arba atjungdami pagrindą A6 nuo elektros lizdo, o paskui vėl 
jį prijungdami.

5.  „Parengties“ režimas
5.1  Veikiant „parengties“ režimui, šviečia balta ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko Aqskontrolinė lemputė, 

taip pat paskutinį kartą naudota temperatūros nuostata.
5.2  Pirmą kartą prijungus pagrindą A6, užsidega baltos kontrolinės ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO Aqs ir 

žaliosios arbatos ruošimo A8 lemputės. 

6. Įspėjamasis garso signalas viršijus nustatytą temperatūrą
 Jeigu virdulyje yra karšto vandens, o naudotojas pasirenka vandens šildymo režimą, kurio temperatūra 

yra žemesnė, nei virdulyje esanti vandens temperatūra, kurią aptinka temperatūros jutiklis, vandens 
šildymo procesas automatiškai nutraukiamas. Pasigirsta trys ilgi įspėjamieji garso signalai ir virdulys 
automatiškai pradeda veikti „parengties“ režimu.

7. Apsaugos nuo perkaitimo funkcija
7.1 Jeigu netyčia užkaičiate virdulį be vandens, pasiekus tam tikrą temperatūrą, termostatas automatiškai 

pertraukia elektros grandinę. Virdulys išsijungia ir pasigirsta 8 sekundžių trukmės įspėjamasis garso 
signalas. Virdulio negali jungti kelias minutes, kol neatvėsta nerūdijančiojo plieno apačia.

7.2 Nejunkite vandens virdulio, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant vandens virdulį, jis tarnaus trumpiau.

8. Pakartotinis virdulio naudojimas
 Jeigu norite atidengti dangtelį ir vėl pripildyti virdulį, pirma išpilkite visą virdulyje likusį vandenį, kad 

neapsidegintumėte karštais garais. Prieš vėl pripildami švaraus vandens, palaukite kelias minutes, 
kol virdulys atvės. Nepilkite į įkaitusį virdulį pernelyg šalto vandens, nes stiklo paviršius gali sutrūkti. 

9. Naudojimo pabaiga 
9.1 Pabaigę naudoti virdulį, visada ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. 
9.2 Išpilkite visą virdulyje likusį vandenį. Palaukite, kol virdulys atvės, tada išplaukite jį pagal nurodymus, 

pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
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Pastaba.
Šis vandens virdulys nėra skirtas mokslinei ar komercinei veiklai. Nustatyta temperatūra gali 
±5 °C skirtis nuo faktinės vandens temperatūros.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Valymas
•	 Virdulys privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Prieš valydami virdulį, palaukite, kol 

jis visiškai atvės.
• Jeigu virdulį naudojote arbatai ruošti, po to jį išplaukite, kaip nurodyta toliau. Išimkite panaudotas 

arbatžoles iš arbatos sietelio Aqf ir išplaukite sietelį Aqf po šiltu tekančiu vandeniu. Tada palaukite, 
kol jis savaime išdžius arba nušluostykite jį rankšluosčiu. Išvalykite virdulio stiklo paviršių iš vidaus 
drėgna valymo kempine , kad pašalintumėte arbatos dėmes, tada išskalaukite virdulio vidų švariu 
šiltu vandeniu. Valymui nenaudokite indų ploviklio ar kitų cheminių medžiagų, plieninių šveistukų 
ar šveičiamųjų valiklių, kurie gali pažeisti virdulio paviršių. 

• Rekomenduojame kartą per mėnesį pašalinti taninų nuosėdas, likusias plikant arbatą. Pripilkite į 
virdulį 1 l vandens ir supilkite į jį vienos citrinos sultis bei žievelę. Užvirkite virdulyje vandenį ir palikite 
jame skystį per naktį. Tada ištuštinkite vandens virdulį ir, prieš naudodami, užvirinkite jame vandenį 
4 ar 5 kartus.

• Jeigu virdulį naudojote vandeniui virti, pakanka po kiekvieno naudojimo išpilti visą jame likusį 
vandenį. 

• Jeigu būtina, galite išplauti vidinį ir išorinį dangtelius A2 ir A3 po tekančiu vandeniu su trupučiu 
indų ploviklio. Po to kruopščiai nuskalaukite po švariu tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite. 
Galite nuvalyti išorinį virdulio paviršių šiek tiek drėgna šluoste, tada sausai jį nušluostyti. Pagrindą 
A6 ir vidinį virdulio apačios paviršių valykite sausa šluoste.

• Valymui niekada nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, benzino, tirpiklių ir pan. Nekiškite 
virdulio (išskyrus arbatos sietelį Aqf), pagrindo A6 ir maitinimo kabelio į vandenį bei neplaukite 
šių dalių po tekančiu vandeniu.

2. Kalkių nuovirų šalinimas
•	 Virdulyje susidarę kalkių nuoviros gali neigiamai paveikti jo tarnavimo laiką, todėl reguliariai jas 

šalinkite, atsižvelgdami į tai, kaip dažnai naudojate vandens virdulį. Naudojant įprastai (3–5 kartus 
per dieną), kalkių nuoviras rekomenduojama šalinti:
– kartą per mėnesį, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba labai kietas; 
– kartą per 2–3 mėnesius, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra minkštas arba vidutinio 

minkštumo. 
• Kalkių nuoviras galima pašalinti naudojant:

– 8 % baltojo acto, kurį paprastai galima rasti parduotuvėse. Pripilkite į virdulį ¾ l vandens ir ¼ l 
acto. Užvirkite šį tirpalą ir palikite jį virdulyje 2 valandoms. Tada ištuštinkite vandens virdulį ir, 
prieš naudodami, užvirinkite jame vandenį 4 ar 5 kartus.

– citrinų rūgštį. Vandens virdulyje užvirkite 1 l vandens, įpilkite 30 g citrinų rūgšties ir palikite 
tirpalą virdulyje 30 minučių. Tada ištuštinkite vandens virdulį ir, prieš naudodami, užvirinkite 
jame vandenį 4 ar 5 kartus.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa ..............................................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis .............................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galia ............................................................................................................................1200–1400 W
Talpa ........................................................................................................................................................... 1,2 l

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ 
IŠMETIMU
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. Siekiant šiuos gaminius išmesti, 
perdirbti ir pakartotinai panaudoti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo 
punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse 
gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas gaminio utilizavimas padeda taupyti vertingus gamtos išteklius, saugo 
gamtą ir žmonių sveikatą nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali būti daromas 
netinkamai išmetus gaminį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo vietos 
savivaldybę arba artimiausią atliekų surinkimo punktą.
Netinkamai išmetant šio tipo atliekas, gali būti taikomos baudos, atsižvelgiant į 
nacionalinės teisės aktus.

Skirta įmonėms Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti elektrinį arba elektroninį įrenginį, reikiamos informacijos teiraukitės 
pas pardavėją arba tiekėją.

Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos 
apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

Šis gaminys atitinka visas taikytinų ES direktyvų nuostatas.


