
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPRESSO KAVINUKAS 
Mod. 5928 

 
Naudojimo instrukcijos  

 
Mielas kliente, 
 
dėkojame, kad pasirinkote Cloer espresso kavos virimo kavinuką. Šis prietaisas pagamintas iš 
nerūdijančio plieno ir leidžia Jums pagaminti 3 arba 6 puodelius nuostabios itališkos espresso 
kavos. Šiame prietaise įmontuotas automatinis išsijungimo mechanizmas, kavinuką galima naudoti 
be laido ir laisvai sukioti aplink pagrindą. Tai itin patogu aptarnaujant svečius. Mes esame įsitikinę, 
kad Jūs būsite patenkinti savo naujuoju espresso kavinuku. 
Mėgaukitės! 
 
Jūsų Cloer kompanija 
 

PRIETAISO IR JO DALIŲ APRAŠYMAS 
 

1. Kavos indas su dangteliu 
2. Trijų puodelių filtro intarpas 
3. Šešių puodelių filtro intarpas 
4. Vandens talpykla su apsaugine sklende  
5. Kontaktinis pagrindas su laidu 
 

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI 
 
• Šis elektrinis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose, o ne komerciniams tikslams. 
• Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer 

atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be 
to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas. 

• Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose 
sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa. 

• Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer 
centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus. 

• Kištuką iš elektros lizdo ištraukite: 
- defekto atveju, 
- jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas, 
- prieš valymą. 

• Traukite kištuką, o ne laidą. 
• Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi. 
• Netraukite laido per aštrius objektų kampus. 
• Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / 

atviros ugnies). 
• Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. 
• Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais 

gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie 
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prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.  
• Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu. 
• Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.) 
• Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.  
• Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.  
 

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
 
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą. 
• Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus. 
• Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nesiliestų prie karštų paviršių. 
• Netraukite laido per aštrius kampus. 
 

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 
 
• Išvalykite kavos indą, filtrų intarpus ir vandens talpyklą nuo galimų gamyklinių nešvarumų: 

pakiškite po šiltu vandeniu. 
• Neįmerkite kontaktinio pagrindo ir vandens talpyklos į vandenį. 
• Dėl higieninių priežasčių rekomenduojame išpilti pirmąjį paruoštą kavos puodelį. Jį galite 

ruošti naudodami tiek kavos, kiek reikia trims puodeliams. 
 

SAUGUMO NURODYMAI 
 
• Prietaisą naudokite tik su komplekte pateiktu kontaktiniu pagrindu. 
• Kontaktinio pagrindo ir kavos indo nedėkite ant viryklės. 
• Venkite vandens patekimo ant kontaktinio pagrindo. 
• Jei ant jo patektų vandens: 

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
- Kontaktinį pagrindą nusausinkite sausa, gerai drėgmę sugeriančia virtuvine šluoste. 
- Nusausinkite paviršių po kontaktiniu pagrindu. 
- Įkiškite kištuką. 

 Dėmesio! Veikimo metu prietaisas įkaista. Nelieskite jo, nes galite nusideginti. Kavinuką 
suimkite tik už jo karščiui atsparios rankenos. 

 
• Neatidarykite kavos indo dangtelio, kai prietaisas veikia. Išeinantys garai gali nudeginti. 
• Palaukite, kol virimo procesas pasibaigs ir užges lemputė. 

 Nenuimkite kavinuko nuo jo pagrindo, kai prietaisas veikia. Jo veikimo metu taip pat 
negalima nuimti kavos indo, vandens talpyklos ar atlikti kit ų panašių veiksmų. 

 
• Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo, jei prietaisas, guminis intarpas ar laidas tapo 

pažeisti. 
• Ištraukite kištuką iš lizdo po prietaiso naudojimo. 
• Naudokite tik maltą espresso kavą. 

 Dėmesio! Į vandens talpyklą pilkite tik vandenį. Niekada nepilkite pieno, cukraus ar 
kit ų skysčių bei ingridientų. 

 
• Neperpildykite kavinuko, kitaip verdanti kava gali išsipilti per kraštus. 

  



 
Garantija bus atšaukta, jei: 

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams. 
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo. 
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas. 

 
Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims. 

 
 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Įtampa: 220 – 240 V; 50 Hz 
Galingumas: 330 – 400 W  
 

 Prietaisas atitinka Vokietijos saugumo reikalavimus 

 Prietaisas atitinka Europos saugumo reikalavimus 

 Naudoti tik sausose vietose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUDOJIMAS 
 

6 espresso kavos puodelių gaminimas 
• Į vandens talpyklą pripilkite tiek vandens, kiek pažymėta ženklu „6”. 
• Paimkite šešių puodelių filtro intarpą (įskaitant ir spiralę) ir pripildykite jį iki kraštų malta 

espresso kava. 
• Sulyginkite kavą prie kraštų, tačiau giliau į filtr ą jos negrūskite.  
• Filtrą įstatykite į vandens talpyklą. 
• Nuo filtro kraštelių pašalinkite kavos likučius, kad intarpas gerai prisispaustų. 
• Ant vandens talpyklos užsukite kavinuko viršutinę dalį. 
• Viršutinę dalį uždėkite ant vandens talpyklos ir užtvirtinkite sukdami prieš laikrodžio rodyklę. 
• Strėlės ant kavinuko ir vandens talpyklos turi būti bent viena virš kitos arba, jei įmanoma, 

suveržkite dar stipriau. 
• Patikrinkite, ar talpykla nepakrypusi į šoną ir kavos indo dangtelis gerai uždarytas. 
• Dabar kavinuką galite statyti ant kontaktinio pagrindo. 
• Įkiškite kištuką į elektros lizdą. 
• Įjunkite kavinuką. 
• Veikimo metu neatidarykite dangtelio.  Pavojus nusiplikyti garais! 
• Espresso paruošta, kai užgesta ant prietaiso esanti lemputė. 
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 
• Dabar galite patiekti pagamintą espresso kavą. 

 Atsargiai! Kavinukas karštas, suimkite tik už karščiui atsparios rankenos. 
 
• Prieš gamindami daugiau espresso, leiskite prietaisui atvėsti. 
• Po to prietaisą išvalykite atsižvelgdami į instrukcijas. 
• Tuomet vėl galite gaminti kavą. 
 
3 espresso puodelių gaminimas 
• Į vandens talpyklą pripilkite tiek vandens, kiek pažymėta ženklu „3”. 
• Paimkite šešių puodelių filtro intarpą (įskaitant ir spiralę) ir įdėkite jį į trijų puodelių filtro 

intarpą. 
• Trijų puodelių filtro intarpą iki kraštų pripildykite malta espresso kava. 
• Sulyginkite kavą prie kraštų, tačiau giliau į filtr ą jos negrūskite.  
• Tęskite sekdami instrukcijas, nurodytas 6 espresso puodelių gaminimui. 
 

VALYMAS 
 

• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo. 
• Leiskite prietaisui atvėsti. 
• Kavos indą, filtrų intarpus ir vandens talpyklą plaukite karštu vandeniu. 
• Pakreipdami kaištelį apsauginėje sklendėje, padedate išvengti sklendės užsikišimo. 
• Prietaisą galite valyti šepetėliu buteliams plauti. 
• Jokiu būdu neįmerkite į vandenį kontaktinio pagrindo ar vandens talpyklos. 
• Nenaudokite jokių braižančių valiklių ar purškiamų valymo priemonių. 
• Neplaukite prietaiso indaplovėje. 
• Leiskite prietaisui gerai išdžiūti. Prieš padėdami jį į vietą, išardykite. 
• Jei vandens talpykloje prisikaupė kalkių, naudokite citrinos rūgštelę arba actą nukalkinti 

prietaisui. 
 



Patarimas: 
• Espresso patiekite pakaitintuose puodeliuose. 
 

RECEPTAI 
 
Espresso ant ledo 
Vienam asmeniui reikės: 1 puodelio espresso kavos, 1-2 šaukštelių vanilinių ledų, pasaldinto 
kremo, šokolado drožlių. 
Paruošimas: šviežiai paruoštą espresso kavą atšaldykite vandens vonelėje (jei reikia, naudokite 
ledukus). Atšaldytą kavą supilkite į stiklines (pripildykite 2/3) ir įdėkite 1-2 šaukštelius vanilinių 
ledų. Ant viršaus uždėkite kremo ir pabarstykite šokolado drožlėmis. 
 
Latte macchiato 
Vienam asmeniui reikės:  1 puodelio espresso kavos, 145 ml pieno, kakavos miltelių. 
Paruošimas: pakaitinkite apie 120 ml pieno vienai stiklinei ir dalį pieno panaudokite pieno putoms 
gaminti. Į kiekvieną stiklinę pripilkite 25 ml šalto pieno ir atsargiai supilkite karštą pieną ir putas. 
Lėtai pilkite espresso kavą: turėtų susidaryti trys kavos sluoksniai (pieno, espresso ir pieno putų). 
Papuoškite kakavos milteliais. 
 
Apelsininė espresso 
Vienam asmeniui reikės:  1 puodelio espresso kavos, 2 šaukštų apelsinų sulčių, 10 ml brendžio, 1 
arbatinio šaukštelio cukraus, pieno putų, kakavos miltelių. 
Paruošimas: sumaišykite espresso kavą, apelsinų sultis, brendį ir cukrų. Ant viršaus uždėkite pieno 
putų, pabarstykite kakavos milteliais. 
 

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 
 

Problema  Galima priežastis Sprendimas 

Espresso kava per silpna. Į filtr ą įdėjote per mažai kavos. 
 
Espresso kava pasenusi. 
 
 
 
Jūsų naudojama espresso kava 
yra per silpna. 

Įdėkite daugiau kavos. 
 
Nusipirkite šviežios espresso 
kavos. Laikykite ją 
sandariame inde. 
 
Išmėginkite stipriau 
apkepintas pupeles. 

Espresso kava yra per stipri 
ir karti. 

Į filtr ą įdėjote per daug kavos. 
 
Jūsų naudojama espresso kavos 
rūšis yra per stipri. 

Įdėkite mažiau kavos. 
 
Išmėginkite mažiau 
apkepintas pupeles. 

Garai prasiveržia iš vietos 
tarp kavos indo ir vandens 
talpyklos. 

Kavos indas ir vandens talpykla 
nėra gerai sulygiuoti ar yra 
pakrypę. 

Išjunkite prietaisą, ištraukite 
kištuką iš lizdo ir leiskite 
atvėsti. Sudėkite prietaisą iš 
naujo. 

Iš spaudimo reguliavimo 
sklendės prasiveržia daug 
garų. 

Kava buvo per stipriai sugrūsta, 
todėl garai per ją nepereina. 

Leiskite prietaisui atvėsti, 
ištraukite kištuką iš lizdo ir 
dar kartą į filtro intarpą 
pripilkite kavos. Šįkart jos 
nesuspauskite. 

Prietaisas neveikia. Kištukas neįkištas / netinkamai 
įkištas į elektros lizdą. 

Kištuką įkiškite į lizdą. 
 

 
Prietaisas neįjungtas. 
 
Vandens talpykla blogai 
pastatyta ant kontaktinio 
pagrindo. 

 
Įjunkite prietaisą. 
 
 
Pastatykite ją tinkamai. 

 
 

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS 
 

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti 
popierines ir plastikines pakuotės dalis. 

 
DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. 
 

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas 
naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo 
įmone dėl papildomos informacijos. 
 

APTARNAVIMO CENTRAS 
 

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu 
techninės priežiūros centru. 
 
Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo. 
 

SĄLYGOS IR GARANTIJA 
 

Cloer užtikrina ribot ą gamintojo garantiją. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis 
instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. 
Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer 
nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija 
neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų. 
 
Garantinis periodas yra 2 metai, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis 
periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo. 
 
Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir 
telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.  
 
Garantiją patvirtina originalus pirkimo kvitas , kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos 
adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo. 
 
Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl: 

- Netinkamo naudojimo. 
- Natūralaus susidėvėjimo. 
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t). 
- Netinkamų priedų naudojimo. 
- Netinkamo nukalkinimo. 

 
 


