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PEILIUKAIS MALANTI KAVAMALĖ CLO7579
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudojimo schema
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Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote „Cloer“ kavamalę! Nuo šiol galėsite mėgautis šviežiai maltų kavos pupelių kava.

Tikimės, kad liksite patenkinti savo naujuoju prietaisu.

Jūsų „Cloer“

Bendrosios saugumo taisyklės
→ Šis prietaisas skirtas TIK asmeniniam naudojimui namuose ir vietose, kur gali būti panašiai pritaikomas:

o Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;

o Ūkinės paskirties pastatuose;

o Viešbučių, motelių ir pan. įstaigų svečiams aptarnauti;

o „Bed and breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.

→ Leiskite „Cloer“ prietaisus taisyti „Cloer“ klientų aptarnavimo centro personalui arba „Cloer“ įgaliotiems specialistams.

Netinkamai pataisyti prietaisai gali sukelti grėsmę naudotojo sveikatai. Prietaisą taisant kitiems asmenims nei minėti,

prietaiso garantija negalioja.

→ Prietaisą junkite tik į įprastas namuose esančias rozetes. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, įsitinkite, kad ant prietaiso

nurodyta palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.

→ Prietaisas turi laidą su „Y“ tipo kištuku. Jei pažeistas kavamalės laidas, leiskite jį pakeisti „Cloer“ firmos techninio

aptarnavimo personalui ar „Cloer“ įgaliotam specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai.

→ Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:

o pastebėję gedimą;

o ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso;

o prieš prietaisą valydami.

→ Norėdami ištraukti laidą iš rozetės, traukite ne už paties laido, bet už kištuko.

→ Per daug neištempkite prietaiso laido, kad kavamalė neapvirstų.

→ Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo aštrių kampų ir briaunų.

→ Nekelkite kavamalės už laido. Saugokite laidą nuo liepsnos ir karščio (elektrinės viryklės arba atviros ugnies).

→ Maži vaikai nesupranta grėsmių, galinčių kilti netinkamai naudojantis elektriniais prietaisais. Nepalikite vaikų be priežiūros

ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.

→ Sutrikusių fizinių, jutiminių bei protinių gebėjimų žmonės (taip pat ir vaikai) bei asmenys, kuriems trūksta žinių ir/ar

patirties naudojantis panašiais prietaisais, kavamale naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ar prieš

tai tinkamai apmokyti.

→ Saugokite prietaisą nuo drėgmės (lietaus, tyškančio vandens).

→ Baigę naudotis kavamale ir prieš ją valydami, leiskite prietaisui atvėsti.

→ Naudodamiesi kavamale, kartu nenaudokite išorinio laikmačio ar nuotolinio valdymo sistemos.

Paruošimas naudoti
• Nuimkite nuo prietaiso visus pakuotės elementus ir lipdukus, bet ne etiketę.

• Pastatykite kavamalę su filtru ant sauso, neslidaus ir lygaus pagrindo.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
• Prieš pirmąkart naudodami kavamalę, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles.

• Nuvalykite prietaisą drėgnu skudurėliu. DĖMESIO! Kavamalės peiliukai labai aštrūs. Galite susižeisti!

Saugaus naudojimo taisyklės
• Kavamalė skirta tik kavos pupelėms malti. Nenaudokite prietaiso kitiems produktams (kitų rūšių pupelėms, riešutams ir

kt.) malti.

• Kavamalėje telpa 50 g kavos pupelių. DĖMESIO! Nepilkite kavos pupelių virš nurodytos leistinos ribos.

• Niekuomet nemerkite kavamalės į vandenį ar kitus skysčius.

Naudojimas
• Nuimkite dangtelį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

• Į talpyklą supilkite kavos pupeles (iki 50 g).

• Atgal uždėkite dangtelį ir jį pasukdami uždarykite talpyklą.
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• Dėmesio: kavamalėje įrengtas saugos mechanizmas užtikrins, kad kavamalę naudotumėte tik su užsuktu dangteliu.

• Iki galo išvyniokite laidą ir įkiškite kištuką į rozetę.

• Kava bus malama, kai laikysite didelį korpuse esantį mygtuką paspaustą.

• Dėmesio: prietaisas skirtas naudoti ne ilgiau nei 30 sekundžių iš eilės. Jei prietaisas naudojamas per ilgai, įsijungs

apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas, ir prietaisas automatiškai išsijungs. Tokiu atveju prieš vėl naudodami prietaisą

leiskite jam atvėsti 10-20 minučių.

• Pasiekus trokštamą kavos rupumo lygį, atleiskite mygtuką. Kiek kavos sumalta, galėsite stebėti pro permatomą dangtelį.

• Atsukite dangtelį ir išberkite sumaltą kavą.

• Kad prietaisas neperkaistų, prieš vėl naudodami kavamalę palaukite bent 1 minutę.

Valymas
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

• Kaskart baigę naudoti prietaisą, išvalykite kavos pupelių talpyklą.

• Valykite išorinę prietaiso dalį ir kavos pupelių talpyklą drėgnu skudurėliu, o dangtelį – sausu.

• Niekuomet nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

• Neplaukite malimo peiliukų vandeniu.

• Valymui nenaudokite ėdžių, agresyvių valiklių, purškiamų valymo priemonių ar kietų kempinių.

• Valykite pirštų žymes ir kitokius nešvarumus nerūdijančiam plienui skirtomis valymo priemonėmis. DĖMESIO!

Naudokite šias priemones tik išoriniams prietaiso paviršiams valyti. Nenaudokite valiklio vidinių paviršių,

besiliečiančių su maistu, valymui.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas
Prietaiso transportavimui skirta pakuotė pagaminta iš lengvai perdirbamų medžiagų. Tikimės, kad tinkamai išrūšiuosite pakuotei

panaudotą kartoną/popierių bei plastiką.

DĖMESIO! Draudžiama elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Net ir pasenusiuose elektriniuose prietaisuose yra perdirbimui tinkamų detalių. Atitarnavusiu prietaisu atsikratykite tam skirtose

perdirbimo įmonėse ar buitinės technikos surinkimo punktuose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimo centras
Sugedus Jūsų „Cloer“ buitinei technikai, kreipkitės į prekybos agentą ar „Cloer“ klientų aptarnavimo centrą.

„Cloer“ elektriniai prietaisai gaminami laikantis Europos Sąjungos nurodymų ir saugumo normatyvų.

Garantijos galiojimo sąlygos
• „Cloer“ suteikia šiam prietaisui gamintojo ribotos atsakomybės garantiją su sąlyga, kad prietaisas naudojamas tik

asmeninėms reikmėms. Prietaiso taisymas atliekamas pataisant ar pakeičiant prastai veikiančias detales. Pakeistos dalys

automatiškai tampa „Cloer“ firmos nuosavybe. Papildomi pareiškimai, ypač dėl žalos atlyginimo, netenkinami. Ši garantija

nekeičia ir nepažeidžia pirkėjo prekių įsigijimo teisių, nustatytų pirkimo šalyje.

• Ši garantija pirkėjui suteikiama per mažmenininką. Norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės tiesiai į prekybos agentą.

• Jei kyla klausimų, susijusių su „Cloer“ produkcija, kreipkitės į „Cloer“ buitinės technikos importuotoją savo šalyje.

• Kad galiotų prekės garantija, privalote pateikti pirkimo čekio originalą su pirkimo data ir prekę pardavusios įmonės adresu.

Nepateikus pirkimo čekio, taisymas bus atliktas pirkėjo išlaidomis, pirkėjo iš anksto neatsiklausus.

Garantija nepadengia taisymo išlaidų šiais atvejais:

• jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas;

• kai prietaisas normaliai susidėvi intensyviai naudojant;

• įvykus gedimams dėl išorinių poveikių (pvz. netinkamo transportavimo, kratymo, didelio karščio, rūgščių ir t.t.);

• nepakankamai dažnai valant nuosėdas*;

• naudojant netinkamus priedus.

* tik elektriniams virduliams / kavavirėms / arbatinukams.
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Garantija negalioja, jei:

• prietaisas naudojamas komercinėms reikmėms;

• prietaisas išrenkamas ar keičiamas be aptarnavimo centro žinios;

• prietaisą taiso ne klientų aptarnavimo centro įgalioti asmenys.

Garantija taip pat negalioja keičiamoms detalėms, kurios sudyla prietaisą naudojant.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


