
TURKIŠKOS KAVOS VIRIMO APARATAS

ARNICA KOPUKLU
NAUDOTOJO VADOVAS

Kavos virimo aparato naudotojo vadovas
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį.  Naudodami prietaisą,  liksite patenkin

savo  pasirinkimu,  nes  galėsite  nesunkiai  išvir  puikaus  skonio  kavą.  Perskaitę

naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, sužinosite, kaip naudo  šį prietaisą, kad

visuomet gautumėte puikius rezultatus. 

Linkime sėkmės!

A. SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 A džiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir pradėkite naudo  prietaisą, k jį perskaitę.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsi kinkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Junkite prietaisą k į įžemintą rozetę.

 Būkite a dūs, pasirinkdami prietaisui nkamus ilginamuosius laidus, nes galite jį apgadin . Ilgintuvas turėtų bū  įžemintas, o jo

laido skerspjūvis – 1 mm².

 Nelaikykite prietaiso ant ar netoli esioginių šilumos šal nių, pvz. krosnių ar viryklių.

 Padėkite prietaisą ant tvirto  ir  plokščio paviršiaus.  Nedėkite aparato ant stalo  ar spintelės  krašto,  nes jis  gali  nukris .  Būkite

atsargūs, kai prietaise yra karšto vandens.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalo ar spintelės krašto arba liestųsi prie kitų prietaisų.

 Venkite pažeis  prietaiso kištuką ar rozetę. Neneškite prietaiso, laikydami jį už laido. Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, traukite

laikydami už kištuko, o ne laido.

 Visuomet laikykite prietaisą už rankenėlės, nes jo išoriniai paviršiai gali bū  įkaitę.

 Įkaitus vandeniui, lieskite k įjungimo/išjungimo mygtuką ir laikymo rankenėlę. 

 Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies.

 Baigę naudo  prietaisą ar prieš jį valydami, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Prieš valydami prietaisą, įsi kinkite, kad jis visiškai

atvėso.

 Naudokite prietaisą k kartu su elektriniu jo stoveliu. Nenaudokite kitų prietaisų pagrindų.

 Kavai išvirus, prietaisas automa škai neišsijungs. Norėdami išjung  prietaisą, ON/OFF mygtuku pasirinkite OFF padė .

 Norėdami pašildy  kavą, palaukite 15-20 sekundžių, prieš vėl įjungdami prietaisą.

 Įsi kinkite, kad į prietaisą vandens pripilta ne aukščiau MAX žymos.

 NIEKADA nemerkite  prietaiso,  jo  stovelio  ir  laido į  vandenį  ar  kitus skysčius.  Neplaukite  šių  detalių  indaplovėje.  Nenaudokite

prietaiso vonios kambaryje ar kitose vietose, kur labai daug drėgmės.

 Nepalikite  prietaiso  pagrindo ar  elektrinių  detalių  sušlapusių.  Joms  sušlapus,  ištraukite  prietaiso  kištuką  iš  rozetės  ir  k  tada

pradėkite džiovin . Nenaudokite prietaiso, kol visos jo detalės neišdžius.

 Pildami į prietaisą vandenį, nuimkite aparatą nuo stovelio.

 Norėdami  nuvaly  išorinius  prietaiso  paviršius,  naudokite  sudrėkintą  skudurėlį.  Įsi kinkite,  kad,  valydami  prietaiso  stovelį,

naudojate sausą skudurėlį.

 Prietaisas skirtas k turkiškai kavai ruoš . Nenaudokite jo kitokiems skysčiams šildy .

 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkai nkite šiek ek vandens ir išpilkite.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės:

o Baigę naudo  prietaisą;

o Prietaisui blogai veikiant ir sugedus;

o Prieš prietaisą valant.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra sugedęs. Kreipkitės į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

 Norėdami prietaisą taisy  ar įsigy  atsarginių dalių, kreipkitės į ar miausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

 Naudokite k originalius gamintojo priedus ir atsargines detales. Jų įsigy  galite ar miausiame įgaliotame techninio aptarnavimo

centre.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso, neįpylę į jį skysčių. Įpilkite į prietaisą bent puodelį vandens.

DĖMESIO: prietaisas skirtas k naudojimui namuose. Nenaudokite jo pagal komercinę ar industrinę paskir s.
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B. PRIETAISO DALYS

1. ON/OFF mygtukas

2. Elektrinis pagrindas

3. 250 ml talpykla

4. Ergonomiška rankenėlė

5. Dangtelis

6. Kavos matavimo šaukštelis

7. Laidas ir kištukas

C. TECHNINIAI DUOMENYS
Gamintojas ARNICA

Modelis KOPUKLU

Įtampa 220-240 V

Dažnis 50 Hz

Galia 800 W 

Talpa 250 ml

Tarnavimas 10 metų

D. NAUDOJIMAS
 Naudojamas prietaisas labai įkaista, todėl nelieskite įkaitusių jo paviršių. Laikykite rankas toliau nuo viršu nės prietaiso dalies.

 Norėdami nuim  prietaisą nuo stovelio, išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Prietaisas skirtas k turkiškai kavai ruoš . Nenaudokite prietaiso kitokiems skysčiams ir gėrimams ruoš .

 Prieš  pirmą kartą naudodami  prietaisą,  perplaukite  jo  detales  ir  įpilkite  vandens  iki  MAX žymos.  Vandeniui  užvirus,  išjunkite

prietaisą.

 Išpilkite vandenį ir leiskite prietaisui atvės .

Turkiškos kavos ruošimas:

 Vienu metu galėsite paruoš  kavą 4 žmonėms.

 Pripilkite į prietaisą šalto vandens. Vandens kiekis priklauso nuo žmonių, kuriems ruošiate kavą, skaičiaus (iki 4).

 Jeigu norite paruoš  vidu niškai saldžią kavą, įpilkite 1 kavos puodelį vandens. Rekomenduojame naudo  1 kubelį cukraus ir 1

matavimo šaukštelį turkiškos kavos su kaupu. Nenaudokite matavimo šaukštelio kaip įprasto šaukštelio kavai išmaišy .

 Padėkite prietaisą ant pagrindo ir įjunkite, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Išmaišykite kavą, naudodami arba nį šaukštelį.

 Kavai pradėjus kil  į viršų, išjunkite prietaisą ir įpilkite šiek ek kavos į puodelį, kad paruoštumėte putą.

 Dar kartą padėkite prietaisą ant pagrindo ir įjunkite. Kavai vėl pradėjus kil , supilkite likusią kavą į puodelį.

 Kavos ir cukraus kiekį rinkitės pagal skonį.

 DĖMESIO: prietaisui baigus darbą, jis automa škai neišsijungs. Įsi kinkite, kad išjungėte prietaisą.

 Prietaisas turi apsauginę sistemą, neleidžiančią prietaisui veik , kai jame nėra vandens. Jeigu per klaidą įjungėte prietaisą, kuriame

nėra vandens, įsijungęs apsauginis mechanzmas automa škai nutrauks elektros ekimą prietaisui. Tokiu atveju ištraukite prietaiso

kištuką iš rozetės ir palaukite, kol jis atvės.

E. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 Įsi kinkite, kad, prieš valydami prietaisą, a džiai perskaitėte saugumo instrukcijas.

 Prieš  valydami  prietaisą,  visada  išjunkite  prietaisą,  paspausdami  ON/OFF  mygtuką.  Ištraukite  prietaiso  kištuką  iš  rozetės  ir

palaukite, kol jis atvės.

 Jeigu prietaise liko vandens, jį išpilkite. Nuvalykite išorinius prietaiso paviršius sudrėkintu skudurėliu.

 NEVALYKITE prietaiso ir jo stovelio, įmerkdami šias detales į vandenį. Neplaukite jų indaplovėje.

 Nenaudokite ėsdinančių cheminių medžiagų, tokių kaip balikliai, vandenilio chloridas ir pan., prietaisui ir jo priedams valy .

 NIEKADA nešlapinkite prietaiso ir jo kištuko. Prietaisui sušlapus, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Gerai išdžiovinkite ek laidą, ek

kištuką.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


