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ESPRESSO, CAPPUCCINO IR LATTE

KAVOS VIRIMO APARATAS

BREVILLE BRVCF045X /

BRVCF046X
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Gamintojas pasilieka teisę keisti ir

tobulinti prietaisą, todėl iliustracijose

pavaizduotas prietaisas gali šiek tiek

skirtis nuo prietaiso, kurį įsigijote.

Saugumo taisyklės
Svarbios saugaus prietaiso naudojimo

taisyklės. Prieš pradėdami naudoti

prietaisą, atidžiai perskaitykite šiame

naudotojo vadove pateikiamą

informaciją ir išsaugokite šį naudotojo

vadovą, kad galėtumėte vėliau

pasikonsultuoti.

 Vaikai (ne jaunesni nei 8

metų), žmonės, kurių

protiniai, fiziniai ar jutiminiai
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gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų

žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes,

kylančias naudojantis prietaisu.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite jaunesniems nei 8 metų vaikams neprižiūrimiems

suaugusiųjų taisyti ir valyti prietaiso.

 Niekada nepilkite vandens ar pieno į talpyklas virš nurodytos MAX žymos.

 Pastebėję, kad pažeistas maitinimo laidas, leiskite, kad jį pakeistų gamintojas, įgalioto klientų techninio aptarnavimo

centro specialistai arba kitas patyręs specialistas, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 Nemerkite jokių prietaiso dalių, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

 Baigę naudoti prietaisą, prieš jį valydami ir prijungdami/nuimdami prietaiso priedus arba atsargines dalis, įsitikinkite, kad

prietaisas išjungtas ir jo kištukas ištrauktas iš rozetės.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Naudokite prietaisą tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Prietaisas nepritaikytas naudoti atvirame ore.

Naudokite prietaisą tik namuose ir patalpose.

 Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto, liestųsi prie įkaitusių paviršių arba būtų susipainiojęs,

susivyniojęs arba prispaustas.

 Nelaikykite prietaiso ant arba netoli kaistančių paviršių, pvz. dujinės ar elektrinės viryklės.

 Naudokite prietaisą tik ant lygių, tvirtų, sausų ir stabilių paviršių.

 Visuomet tinkamai pripildykite vandens talpyklą ir užverkite dangtelį.

 NIEKADA neišimkite filtro laikiklio, kai ruošiate kavą. VISUOMET prieš išimdami filtro laikiklį įsitikinkite, kad nežybsėdamos

dega trys indikatoriaus lemputės. Būkite atsargūs, kai išimate filtro laikiklį, nes jis gali būti įkaitęs. Laikykite filtro laikiklį už

rankenėlės.

 Neišimkite vandens talpyklos arba pieno indelio, kol prietaisas dar nenustojo veikti ir/ar gaminti putų.

 DĖMESIO: kad išvengtumėte nudegimų ar kitokių sužeidimų, galinčių įvykti dėl karštų garų ir vandens naudojimo, bei

prietaiso sugadinimo, niekuomet neišimkite vandens talpyklos, pieno indelio ar filtro laikiklio, kol prietaisas ruošia kavą

arba plaka pieno putą. Prieš išimdami bet kurią iš šių dalių, palaukite, kol prietaisas užbaigs darbą.

Sudedamosios dalys
1. Kavos ruošimo galvutė

2. Pieno vamzdelis

3. Reguliuojamo aukščio padėklas

4. Skysčių surinkimo padėklas ir dangtelis

5. Vandens talpykla (nugarinėje prietaiso dalyje)

6. Espresso kavos ruošimo mygtukas

7. Cappuccino kavos ruošimo mygtukas

8. Latte kavos ruošimo mygtukas

9. Plakimo valdiklis

10. Plakimo vamzdelio rankenėlė

11. Indelis pienui

12. ON/OFF mygtukas (prietaiso šone)

13. Filtras vienai kavos porcijai

14. Filtras dvigubai porcijai

15. ESE kavos kapsulių filtras

16. Filtro užraktas

17. Filtro laikiklis

18. Kavos dozavimo šaukštelis

Paruošimas naudoti
Prieš pirmą kartą naudojant Breville® PrimaLatte™ kavos aparatą, reikės jį išvalyti ir paruošti naudojimui, laikantis žemiau esančių

nurodymų.

1. Pašalinkite pakuotę sudarančias medžiagas, lipdukus ar etiketes.

2. Išimkite vandens talpyklą ir ištraukite iš jos apačios raudoną kištuką, skirtą transportavimui. Išmeskite jį [A pav.]. Kol

neišimsite šio kištuko, prietaisas neveiks.
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3. Perplaukite vandens talpyklą, pieno indelį, filtro laikiklį, filtrus ir matavimo šaukštelį šiltame muiliname vandenyje. Gerai

perplaukite švariu vandeniu.

4. Pripilkite į vandens talpyklą šalto vandens iš čiaupo [B pav.]. Neperženkite MAX žymos. Atgal įstatykite talpyklą.

5. Pripilkite į pieno indelį šalto vandens iš čiaupo [C pav.]. Neperženkite MAX žymos. Atgal įstatykite indelį. Pieno indelis

gerai prisiglaudžia prie korpuso, todėl turėsite prilaikyti prietaiso korpusą, kad, stipriai spausdami, galėtumėte įstumti

indelį. Cappuccino ir Latte kavos ruošimo mygtukų lemputės pradės degti tik tada, kai bus tinkamai įstatytas pieno indelis.

6. Įstatykite bet kurį iš filtrų į filtro laikiklį, tada jį prijunkite prie kavos ruošimo galvutės ir užfiksuokite. Žr. skiltį apie filtro

laikiklio naudojimą. Padėkite didelį puodelį (maždaug 250 – 300 ml) po filtro laikikliu [D pav.].

7. Įstatykite Breville® PrimaLatte™ kištuką įmaitinimo lizdą. ON/OFF mygtuku nustatykite ON padėtį.

8. Prietaisui kaistant, pradės lėtai žybsėti trys indikatoriaus lemputės. Lemputėms nustojus žybsėti ir pradėjus degti be

pertrūkių, spustelėkite ir palaikykite Espresso mygtuką 3 sekundes. Į puodelį pradės bėgti vanduo. Palaukite, kol nustos

bėgti vanduo (užsidegs trijųmygtukų lemputės).

9. Ištuštinkite puodelį ir padėkite jį atgal po filtro laikikliu. Naudodami vamzdelio valdymo rankenėlę, nustatykite pieno

plakimo vamzdelio padėtį taip, kad jis būtų virš puodelio [E pav.]. Spustelėkite ir 3 sekundes laikykite paspaustą

Cappuccino mygtuką. Palaukite, kol iš vamzdelio nustos veržęsi garai ir vanduo (užsidegs trijų mygtukų lemputės).

Breville® PrimaLatte™ kavos aparatas paruoštas naudoti. Tiesa, norėdami paruošti Cappuccino ar Latte kavas arba naudoti

pieno plakimo funkciją, turėsite pripilti į pieno indelį pieno.

Parengties būsena

Jei paliksite prietaisą įjungtą ir nenaudojamą 15 minučių, prietaisas pereis į parengties būseną ir užges trijų mygtukų indikatoriaus

lemputės. Kad vėl paruoštumėte prietaisą darbui, spustelėkite bet kurįmygtuką.

Tinkamo puodelio parinkimas
Parinkite Jūsų gaminamai kavai tinkamiausią puodelį, vadovaudamiesi žemiau esančioje lentelėje pateiktais nurodymais.

Gėrimas Porcija Simbolis Puodelio dydis

Espresso Vienguba 40 ml

Dviguba 80 ml

Cappuccino Vienguba 180 ml

Dviguba 300 ml

Latte Vienguba 350 ml

Dviguba 450 ml

Jei norite naudoti mažą kavos puodelį, pvz. „demitasse“ puodelį, reikės pareguliuoti kavos puodelio stovelio aukštį [F pav.] ir padėti

ant jo puodelį.

Kava
Naudokite šviežiai sumaltą ir tamsaus skrudinimo kavą. Espresso kavai idealiai tinka itališko arba prancūziško tipo skrudinimas. Iš

anksto sumalta kava išlaikys savo skonį 7‐8 dienas, jei laikysite ją sandarioje talpykloje ir vėsioje, tamsioje vietoje.

Kavos pupelės, laikomos tokiu pačiu būdu, išlaikys skonį iki 4 savaičių. Niekuomet nešaldykite kavos pupelių ar maltos kavos ir

nelaikykite jų šaldytuve.

Tinkamas kavos sumalimas yra svarbi skanios espresso kavos paruošimo dalis ir reikalauja įgūdžių. Geriausi rezultatai gaunami,

naudojant kokybišką kavos malimo aparatą.

 Tinkamai sumalta kava turėtų turėti valgomosios druskos konsistenciją.

 Jeigu sumalsite kavą pernelyg smulkiai, vanduo tinkamai neperbėgs per maltą kavą. Nemalkite kavos iki miltelių ar miltų

dydžio dalelių.

 Jeigu sumalsite kavą pernelyg stambiai, vanduo perbėgs per kavą pernelyg greitai, todėl kava bus silpna ir balkšvos

spalvos.

Talpyklų pildymas
Vandens talpykla

Pripilkite į talpyklą šalto vandens iš čiaupo. Galite pilti vandenį į talpyklą, naudodami pagalbinę stiklinę ar ąsotėlį, arba išimkite

talpyklą ir pakiškite ją po čiaupu. Niekada nepilkite vandens virš MAX žymos. Baigę pilti vandenį, uždenkite talpyklos dangtelį ir

gerai įstatykite talpyklą atgal į vietą.
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Pieno indelis

Jei ruošiate cappuccino ar latte kavą, reikės pripildyti ir pieno indelį. Ištraukite indelį iš prietaiso korpuso [G pav.]. Pieno indelis

užsifiksuoja labai tvirtai, todėl gali prireikti jį patraukti gan stipriai. Pilkite pieną į indelį, neviršydami MAX žymos. Rekomenduojame

pilti tik tiek pieno, kiek, Jūsų nuomone, jo prireiks. Naudokite tik atšaldytą pieną, nes taip gausite puriausią putą.

Pastumdami įstatykite pieno talpyklą atgal į vietą. Kadangi pieno indelis užsifiksuoja labai tvirtai, prilaikykite pagrindinį korpusą, kad

galėtumėte stipriai stumtelėdami įstatyti pieno indelį. Cappuccino ir Latte mygtukų lemputės pradės degti tik tada, kai pieno indelis

bus tinkamai įstatytas į vietą.

Galite laikyti nepanaudotą pieną pieno indelyje, išimdami jį iš prietaiso ir įdėdami į šaldytuvą. Taip pat galite išpilti nepanaudotą

pieną iš indelio ir, baigę naudoti indelį, jį išvalyti.

Filtro laikiklio naudojimas
Filtro parinkimas ir įstatymas

Breville® PrimaLatte™ kavos virimo aparatas turi trijų rūšių filtrus: viengubos porcijos, dvigubos porcijos ir filtrą ESE kavos

kapsulėms. Dvigubos porcijos filtras gali būti naudojamas dvigubai kavos porcijai pagaminti arba dviem vienguboms porcijoms

paruošti. ESE filtras pritaikytas naudoti tik su 45 mm kapsulėmis.

Įstatykite filtrą, išrikiuodami įdubimą, esantį ant filtro krašto, su ant laikiklio esančiu grioveliu [H pav.]. Pasukite filtrą šiek tiek į kairę

arba į dešinę, kad filtras negalėtų iškristi [I pav.].

Norėdami išimti filtrą, vėl pasukite filtrą, kad įdubimas atsidurtų greta laikiklio griovelio, tada kilstelėdami išimkite filtrą.

Filtro laikiklio pildymas

Įsitikinkite, kad filtras ir jo laikiklis yra visiškai sausi. Pripilkite į filtrą šviežiai sumaltos kavos, naudodami matavimo šaukštelį [J pav.].

Įpilkite vieną šaukštelį, jei ruošiate vieną porciją kavos, ir du, jeigu ruošiate dvigubą porciją. Naudokite plokščią šaukštelio galiuką,

kad suspaustumėte kavos masę ir ją išlygintumėte [K pav.]. Tinkamai suspausta kava turėtų būti maždaug 3 mm žemiau filtro krašto

[L pav.].

Pašalinkite kavos likučius nuo filtro laikiklio krašto, kad jis gerai užsifiksuotų, tvirtinamas prie kavos ruošimo galvutės.

Jei naudojate ESE kapsules, įstatykite kapsulę į atitinkamo filtro laikiklį. Jei kapsulė turi atsiknojusį snapelį, užtikrinkite, kad jis

nebūtų išsikišęs iš filtro.

Filtro laikiklio pritvirtinimas / nuėmimas

Laikykite filtro laikiklį po kavos ruošimo galvute taip, kad rankenėlė būtų vienoje linijoje su atrakinimo simboliu, esančiu ant

prietaiso korpuso ( ) [M pav.]. Patraukite rankenėlę į dešinę tiek, kiek išeina ir tol, kol ji išsilygiuos su užrakto simboliu, esančiu ant

korpuso ( ).

Kad išimtumėte filtrą, patraukite rankenėlę į kairę, kol ji atsidurs vienoje linijoje su atrakinimo simboliu ( ).

Filtro laikiklio ištuštinimas

DĖMESIO: filtro laikiklis labai įkaista, todėl būkite atidūs, kai bandote jį ištuštinti.

Norėdami išmesti panaudotą kavą iš filtro laikiklio, nustatykite filtro užraktą taip, kad jis būtų greta filtro krašto, ir laikykite jį

paspaustą nykščiu [N pav.]. Taip galėsite apversti ir išpilti filtro laikiklio turinį.

Espresso kavos ruošimas
1. Įstatykite filtrą į filtro laikiklį (viengubos porcijos, dvigubos porcijos arba ESE kapsulių).

2. Supilkite ir suspauskite maltą kavą arba, jei naudojate kapsules, įstatykite kapsulę į filtrą.

3. Prijunkite filtro laikiklį prie kavos ruošimo galvutės.

4. Padėkite tinkamą puodelį po kavos galvute. Jei reikia, sureguliuokite puodelio aukštį, naudodamiesi valdomo aukščio

padėklu.

5. Spustelėkite Espresso ruošimo mygtuką. Jei ruošiate viengubą porciją, spustelėkite šį mygtuką vieną kartą. Pradės degti

mažo puodelio simbolio ( ) lemputė. Norėdami paruošti dvigubą porciją, spustelėkite mygtuką dukart. Užsidegs didelio

puodelio simbolio ( ) lemputė. Bus ruošiama espresso kava. Kavai esant paruoštai, užsidegs trijųmygtukų lemputės.

6. Galėsite bet kada pertraukti kavos ruošimo procesą, paspausdami bet kurįmygtuką.

Cappuccino kavos ruošimas
Cappuccino kava paruošiama naudojant ⅓ dalį espresso kavos, ⅓ dalį pašildyto pieno ir ⅓ dalį pieno putos.
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1. Įstatykite filtrą į filtro laikiklį. Jei ruošiate didelę cappuccino porciją, naudokite dvigubos porcijos filtrą. Kitais atvejais

naudokite viengubos porcijos arba kavos kapsulių filtrą.

2. Supilkite ir suspauskite maltą kavą arba, jei naudojate kapsules, įstatykite kapsulę į filtrą.

3. Prijunkite filtro laikiklį prie kavos ruošimo galvutės.

4. Padėkite tinkamą puodelį po kavos galvute.

5. Supilkite pieną į specialų indelį pienui, tada, naudodami rankenėlę, nustatykite pieno vamzdelio padėtį taip, kad jis būtų

virš puodelio. Pieno putos valdikliu nustatykite reikiamą putos kiekį. Kad putos būtų daugiau, sukite valdiklį į + ženklo

pusę. Kad putos būtų mažiau, sukite valdiklį į – ženklo pusę. Turėkite omenyje, kad galėsite keisti šį nustatymą ir kavos

ruošimo metu.

6. Spustelėkite Cappuccino ruošimo mygtuką. Jei ruošiate viengubą porciją, spustelėkite šį mygtuką vieną kartą. Pradės degti

mažo puodelio simbolio ( ) lemputė. Norėdami paruošti dvigubą porciją, spustelėkite mygtuką dukart. Užsidegs didelio

puodelio simbolio ( ) lemputė. Bus ruošiama cappuccino kava. Kavai esant paruoštai, užsidegs trijųmygtukų lemputės.

7. Galėsite bet kada pertraukti kavos ruošimo procesą, paspausdami bet kurįmygtuką.

Latte kavos ruošimas
Latte kava paruošiama naudojant ¼ dalį espresso kavos ir ¾ pašildyto pieno.

1. Įstatykite filtrą į filtro laikiklį. Jei ruošiate didelę latte porciją, naudokite dvigubos porcijos filtrą. Kitais atvejais naudokite

viengubos porcijos arba kavos kapsulių filtrą.

2. Supilkite ir suspauskite maltą kavą arba, jei naudojate kapsules, įstatykite kapsulę į filtrą.

3. Prijunkite filtro laikiklį prie kavos ruošimo galvutės.

4. Padėkite tinkamą puodelį po kavos galvute.

5. Supilkite pieną į specialų indelį pienui, tada, naudodami rankenėlę, nustatykite pieno vamzdelio padėtį taip, kad jis būtų

virš puodelio. Pieno putos valdikliu nustatykite reikiamą putos kiekį.

6. Spustelėkite Latte ruošimo mygtuką. Jei ruošiate viengubą porciją, spustelėkite šį mygtuką vieną kartą. Pradės degti mažo

puodelio simbolio ( ) lemputė. Norėdami paruošti didelę porciją, spustelėkite mygtuką dukart. Užsidegs didelio

puodelio simbolio ( ) lemputė. Bus ruošiama latte kava. Kavai esant paruoštai, užsidegs trijųmygtukų lemputės.

7. Galėsite bet kada pertraukti kavos ruošimo procesą, paspausdami bet kurįmygtuką.

Kitų gėrimų ruošimas
Naudodami Breville® PrimaLatte™ kavos ruošimo funkcijas, galėsite gaminti ir kitus gėrimus pagal savo skonį. Galėsite paruošti iki

230 ml espresso kavos ir į ją supilti tiek pieno putos, kiek pageidaujate.

1. Pasirinkite filtrą ir įberkite kavos taip, lyg ruoštumėte espresso ar cappuccino kavą. Jei ruošiate didelį espresso kiekį,

naudokite dviguboms porcijoms skirtą filtrą, kitaip gauta kava bus silpna. Prijunkite filtro laikiklį prie kavos ruošimo

galvutės.

2. Padėkite tinkamą puodelį po kavos galvute.

3. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaustą Espresso mygtuką. Kava bus pradėta ruošti. Paruošus pageidaujamą kavos

kiekį, dar kartą spustelėkite Espresso mygtuką, kad pertrauktumėte procesą. Dėl saugumo priežasčių kavos gaminimas

bus nutraukiamas paruošus maždaug 230 ml kavos.

Pieno putos ruošimas
Jei norite paruošti kavai tinkamą pieno putą ar išplakti pieną, kurį vėliau galėtumėte panaudoti kitokiems gėrimams ruošti,

nustatykite pieno plakimo vamzdelio padėtį virš puodelio ir valdikliu nustatykite reikiamą plakimo intensyvumą. Tada paspauskite ir

3 sekundes laikykite paspaustą Cappuccino mygtuką. Į puodelį bus pilama išplakta puta. Išplakus pakankamai pieno, dar kartą

spustelėkite Cappuccino mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Kaskart baigę naudoti prietaisą pieno plakimui, nuvalykite plakimo

vamzdelį. Žr. skiltį apie pieno indelio ir vamzdelio valymą.

Valymas
Kad prietaisas gerai veiktų, valykite Breville® PrimaLatte™ kavos ruošimo aparatą kaskart baigę jį naudoti.

Bendrieji patarimai

 Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
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 Nušluostykite korpusą minkštu, drėgnu skudurėliu. Nenaudokite ėdžių valiklių ar šepetėlių aštriais dantukais. Ištraukite,

ištuštinkite ir perplaukite skysčių surinkimo padėklą ir valdomo aukščio puodelio laikiklį.

 Ištraukite filtro laikiklį. Išmeskite panaudotą kavą arba kavos kapsulę ir išimkite filtrą iš laikiklio. Išplaukite abi detales

šiltame, muiliname vandenyje. Gerai perplaukite švariu vandeniu. Neplaukite filtro ar jo laikiklio indaplovėje.

 Nuvalykite kavos ruošimo galvutę drėgnu medžiaginiu skudurėliu ar popieriniu rankšluosčiu.

 Atgal įstatykite filtro laikiklį be filtro. Įjunkite prietaiso kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą. Padėkite po kavos ruošimo

galvute didelį puodelį. Lemputėms nustojus žybsėti, spustelėkite Espresso mygtuką ir leiskite prietaisui įvykdyti vieną

kavos ruošimo ciklą, kol jis sustos.

Pieno indelio ir vamzdelio valymas

Jei naudojate pieną, nepamirškite reguliariai valyti pieno indelio ir pieno plakimo vamzdelio, kad šios dalys neužsikimštų ir

galėtumėte higieniškai ruošti kavą.

 Padėkite po kavos ruošimo galvute didelį tuščią puodelį ir nukreipkite link jo pieno plakimo vamzdelį.

 Pieno plakimo valdikliu nustatykite valymo padėtį ( ), pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

 Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaustą Latte mygtuką, kad aktyvuotumėte pieno indelio valymo funkciją. Palaukite,

kol valymo procesas pasibaigs, tada išimkite pieno indelį iš prietaiso korpuso ir nuimkite nuo indelio dangtelį.

 Išpilkite nepanaudotą pieną, tada perplaukite indelį ir jo dangtelį šiltame, muiliname vandenyje. Gerai perplaukite švariu

vandeniu. Neplaukite pieno indelio, jo dangtelio ar plakimo vamzdelio indaplovėje.

Vandens talpyklos valymas

Išimkite vandens talpyklą ir išpilkite likusį vandenį. Perplaukite vandens talpyklą šiltame, muiliname vandenyje. Gerai perplaukite

švariu vandeniu. Neplaukite vandens talpyklos indaplovėje.

Laikymas ir saugojimas
Ištuštinkite prietaiso talpyklas ir išvalykite prietaisą taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“. Nelaikykite prietaiso su filtro laikikliu,

prijungtu prie kavos ruošimo galvutės, nes taip galite pažeisti sandarinimo žiedus.

Išvalyti Breville® PrimaLatte™ kavos ruošimo aparate susidariusias nuosėdas reikės kartą per maždaug 2‐3 mėnesius. Kaip dažnai

reikės šalinti nuosėdas, priklausys nuo vandens kietumo ir prietaiso naudojimo dažnumo. Jei pastebėjote, kad kava paruošiama

lėčiau, vanduo pradeda tekėti lėčiau, atsiranda baltų nuosėdų arba iš kavos ruošimo galvutės ima tekėti vanduo ir veržtis garai,

reikėtų išvalyti susidariusias nuosėdas.

Rekomenduojame naudoti nuosėdų šalinimo produktus, pritaikytus specialiai kavos virimo aparatams ir plastikiniams virduliams.

Vadovaukitės nuosėdų šalinimo priemonės gamintojo instrukcijomis.

1. Įstatykite filtrą į laikiklį, tada prijunkite filtro laikiklį prie prietaiso korpuso. Padėkite po kavos ruošimo galvute didelį

puodelį.

2. Leiskite, kad nuosėdų šalinimo tirpalas perbėgtų per prietaisą, du kartus spustelėdami Espresso mygtuką. Jei reikia,

pakartokite.

3. Ištuštinkite ir perplaukite pieno indelį, tada vėl įstatykite jį atgal į vietą. Pieno plakimo valdikliu nustatykite valymo padėtį

( ), pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Padėkite didelį puodelį po kavos ruošimo galvutę ir nukreipkite pieno

plakimo vamzdelį link puodelio. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite paspaustą Latte mygtuką, kad aktyvuotumėte valymo

režimą. Leiskite ciklui pasibaigti.

4. Pakeiskite vandens talpykloje esantį nuosėdų šalinimo tirpalą paprastu šaltu vandeniu iš čiaupo. Pakartokite 2 ir 3

numeriu pažymėtus veiksmus tiek kartų, kiek reikia, kad pašalintumėte nuosėdų valymo priemonės likučius.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežastis Sprendimas

Iš aparato nebėga kava. Prietaisas neįjungtas. Įjunkite prietaisą.

Vandens talpykloje nėra vandens. Pripilkite vandens į talpyklą.

Kava sumalta pernelyg smulkiai. Naudokite tinkamai sumaltą kavą.

Kava pernelyg suspausta. Ištuštinkite filtrą ir iš naujo supilkite kavą, mažiau

ją suspausdami.

Kava išbėga per filtro laikiklio

kraštus.

Filtro laikiklis nepakankamai pasuktas

ir neužrakintas.

Pasukite filtro laikiklį, kol jis visiškai užsifiksuos.
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Ant filtro kraštų yra kavos. Pašalinkite perteklinę kavą.

Filtro laikiklyje yra per daug kavos. Išpilkite dalį kavos.

Pienas nesusiplaka arba nebėga iš

pieno vamzdelio.

Nepakanka garų. Pripildykite vandens talpyklą.

Nepakankamai vėsus pienas. Atšaldykite pieną. Geriausi rezultatai gaunami, kai

atšaldomas ir pieno indelis.

Pieno vamzdelis užsiblokavo. Laikydamiesi instrukcijų išvalykite pieno vamzdelį.

Kava išbėga pernelyg greitai. Kava sumalta per stambiai. Smulkiau sumalkite kavą.

Į filtro laikiklį įdėjote per mažai kavos. Įdėkite papildomai kavos.

Kava pernelyg silpna. Naudojate vienos porcijos filtrą, nors

gaminate dvigubą porciją.

Įdėkite dvigubos porcijos filtrą.

Kava sumalta per stambiai. Smulkiau sumalkite kavą.

Paeiliui žybsi valdymo mygtukų

lemputės.

Tuščia vandens talpykla. Pripilkite vandens į talpyklą.

Trijų valdymo mygtukų lemputės

nedega.

Netinkamai įdėtas indelis pienui. Pieno indelis gerai prisiglaudžia prie korpuso, todėl

turėsite prilaikyti prietaiso korpusą, kad, stipriai

spausdami, galėtumėte įstumti indelį. Cappuccino

ir Latte kavos ruošimo mygtukų lemputės pradės

degti tik tada, kai bus tinkamai įstatytas pieno

indelis.

Gamintojo garantija

Išsaugokite pirkimo čekį, nes tik taip galios prekės garantija.

Prietaiso gedimui įvykus garantiniu laikotarpiu ir dėl su dizainu arba gamyba susijusių problemų, nuneškite prietaisą į pirkimo vietą

kartu su garantiniu lapeliu ir pirkimo čekiu.

Pirkėjo teisės, nurodytos šioje garantijoje, nesikerta su įstatymiškai nustatytomis pirkėjo teisėmis. „Jarden Consumer Solutions“ (JCS

(Europe)) pasilieka išskirtinę teisę keisti garantijos sąlygas.

JCS (Europe) pasižada nemokamai pataisyti arba pakeisti sugedusį prietaisą arba jo detales, nepasibaigus garantiniam laikotarpiui,

laikantis šių sąlygų:

 Turite iš karto informuoti pardavėją arba JCS (Europe) apie įvykusį gedimą;

 Prietaisas nebuvo niekaip modifikuojamas ar taisomas kitų negu JCS (Europe) įgaliotų asmenų.

Gamintojo garantija negalioja, jeigu gedimai įvyksta dėl šių priežasčių:

 Naudojant prietaisą netinkamai ir nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų;

 Specialiai gadinant prietaisą;

 Naudojant prietaisą įjungtą į netinkamos įtampos elektros lizdą;

 Dėl gamtos reiškinių arba įvykių ne JCS (Europe) kontrolės ribose;

 Jeigu prietaisą taisė ar keitė kiti nei JCS (Europe) įgalioti asmenys.

Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas normaliai nusidėvi jį įprastai naudojant, pvz. truputį pakinta jo spalva arba susibraižo

paviršius.

Garantija galioja tik prietaisą naudojant pirmam prietaiso pirkėjui ir netenka galios, jeigu prietaisas naudojamas kaip bendrojo

naudojimo prietaisas arba pagal komercinę paskirtį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją.

Išmetimas ir aplinkos apsauga

Nemeskite šio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamais elektriniais ir elektroniniais prietaisais atsikratykite

nustatytuose surinkimo ir perdirbimo punktuose. Išsamesnės informacijos apie antrinį atliekų panaudojimą kreipkitės į

pardavėją arba vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


