


Sudedamosios dalys

Reguliavimo rankenėlė
Daugiau putų
Mažiau putų

1. Skysčių surinkimo padėklas
2. Kavos snapelis
3. Pieno putų plakiklis
4. Vandens talpykla
5. Kairinės durelės
6. Maitinimo laidas
7. Valdymo skydelis
8. Piltuvo dangtelis
9. Maltos kavos piltuvas
10. Kavos pupelių talpykla
11. Dešininės durelės
12. Virimo elementas
13. Kavos pupelių liekanų dėžutė
14. Maliklio reguliavimo jungiklis
15. Pieno putų plakiklio reguliuotojas

Valdymo skydelis

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudodamiesi elektroniniais prietaisais turite laikytis pagrindinių saugos instrukcijų:
1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenėlėmis.
3. Norėdami išvengti užsidegimo, elektros srovės iškrovos ar kitų sužalojimų, neleiskite vandeniui ar

kitiems skysčiams patekti ant maitinimo laido, kištuko ar prietaiso.
4. Atidžiai stebėkite prietaiso veikimą jeigu jį naudojate šalia vaikų.
5. Išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio jo nenaudojant arba prieš jį valant. Leiskite prietaisui atvėsti

prieš išimant ar sudedant atgal jo sudedamąsias dalis.
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6. Nenaudokite prietaiso jeigu jo maitinimo laidas, kištukas arba pats prietaisas yra pažeisti. Nuneškite
prietaisą į artimiausią aptarnavimo centrą, kad jį peržiūrėtų ir sutvarkytų.

7. Norėdami išvengti užsidegimo, elektros srovės iškrovos ar kitų sužalojimų nenaudokite jokių priedų,
kurie nėra rekomenduojami prietaiso gamintojo.

8. Naudokite prietaisą tik patalpose.
9. Neleiskite maitinimo laidui liestis prie karštų paviršių.
10. Nelaikykite prietaiso šalia karštų dujų, elektrinio degiklio arba įkaitusios orkaitės.
11. Visada pirmiausia įkiškite kištuką į prietaisą, o tada į maitinimo šaltinį. Norėdami ištraukti laidą iš

maitinimo šaltinio, pirmiausia išjunkite prietaisą.
12. Naudokite prietaisą tik pagal jo paskirtį.
13. Išsaugokite šias instrukcijas.

ATSARGIAI

Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ar nedideliuose biuruose. Bet koks prietaiso tvarkymas ar valymas turi
būti atliekamas autorizuotame aptarnavimo centre. Norėdami išvengti užsidegimo, elektros srovės iškrovos ar
kitų  sužalojimų,  nemirkykite  prietaiso  vandenyje.  Norėdami  išvengti  elektros  srovės  iškrovos  neardykite
prietaiso.  Prietaise  nėra  dalių,  kurias  gali  sutvarkyti  vartotojas.  Tvarkyti  šį  prietaisą  privalo  apmokyti
specialistai.

1. Įsitikinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų maitinimo šaltinio įtampą.
2. Niekada nepilkite šilto arba karšto vandens į vandens talpyklą. Naudokite tik šaltą vandenį.
3. Prietaisui veikiant laikykite rankas ir maitinimo laidą kuo toliau nuo prietaiso įkaistančių dalių.
4. Valydami  prietaisą  nenaudokite  šveitimo  miltelių,  stiprių  valiklių.  Naudokite  tik  švelnią  drėgną

šluostę ir vandenį.
5. Rekomenduojame naudoti filtruotą arba buteliuose parduodamą vandenį. Šį prietaisą nukalkinkite kas

2-3 mėnesius.
6. Nenaudokite karamelizuotų arba aromatizuotų kavos pupelių.

MAITINIMO LAIDO INSTRUKCIJOS

A. Su  prietaisu  gausite  trumpą  maitinimo  laidą  (arba  nuimamą  maitinimo  laidą),  kad  išvengtumėte
užkliūvimų už laido ir laido susipainiojimų.

B. Galite naudoti ilgą maitinimo laidą arba prailginimo laidą.
C. Jeigu naudojate ilgą maitinimo laidą arba prailginimo laidą:

1.Nuimamo ir prailginimo laido elektros srovės įvertinimas turi būti didesnis arba toks pat kaip
prietaiso.

2. Jeigu prietaisas yra su įžeminimu, tai ir maitinimo laidas turi būti 3 vielų ir su įžeminimu.
3. Laikykite ilgą laidą taip, kad išvengtumėte užkliūvimų.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite instrukcijų vadovą prieš pirmą kartą naudojant prietaisą ir jį išsisaugokite.
Neleiskite  vandeniui  patekti  ant  prietaiso elektrininių dalių, nes gali  įvykti  elektros srovės  iškrova. Galite
nusideginti  karštais garais ar  karštu vandeniu.  Stenkitės niekada nenukreipti  karšto  vandens srovės į šalia
stovinčius asmenis.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Šis  prietaisas  skirtas  naudoti  namuose  ar  nedideliuose  biuruose.  Nekeiskite  ar  nemodifikuokite  prietaiso
sudedamųjų dalių,  kurios  nėra tinkamos šiam prietaisui.  Nenaudokite  prietaiso  ne pagal  jo paskirtį.  Šiuo
prietaisu negali naudotis vaikai ir asmenys su fizine, psichine ar sensorine negalia arba tie, kuriems trūksta
žinių ir  patirties juo naudotis. Tokie asmenys turi būti apmokyti  kaip saugiai ir taisyklingai  naudotis šiuo
prietaisu.
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MAITINIMO LAIDAS

Junkite prietaisą tik į tinkamą maitinimo šaltinį. Maitinimo šaltinis į kurį gali būti įjungtas prietaisas turi būti:
- Atitinkantis prietaiso kištuko tipą;
- Atitinkantis reikalavimus aprašytus ant prietaiso etiketės;
- Prijungtas prie tinkamos įžeminimo sistemos;

Niekada nenaudokite prietaiso jeigu maitinimo laidas yra pažeistas. Jeigu laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti
arba sutvarkyti autorizuotas aptarnavimo centras.
Nelaikykite  laido  ant  paviršių  kampų,  aštrių  kampų,  karštų  paviršių,  laikykite  kuo  toliau  nuo  riebios
konsistencijos skysčių.
Neneškite ir netempkite prietaiso laikydami už maitinimo laido.
Maitinimo laidą  iš  maitinimo šaltinio  traukite  laikydami už  kištuko,  nelieskite  laido  šlapiomis  rankomis.
Neleiskite maitinimo laidui laisvai kabėti už stalų arba lentynų.

ŽMONIŲ APSAUGAI

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai nežino apie elektroninių prietaisų sukeliamas rizikas. Nepalikite
prietaiso sudedamųjų dalių vaikams pasiekiamoje vietoje.

NUSIDEGINIMO PAVOJUS

Nekreipkite karštų garų arba vandens srovės į save ar aplinkinius, nes galite nusideginti.

PRIETAISUI TINKAMA VEIKIMO IR PRIEŽIŪROS VIETA

Patogiam ir saugiam prietaiso naudojimui rekomenduojame:
Pasirinkti saugų ir lygų paviršių, kur nebus pavojaus apversti prietaiso ir susižaloti;

- Pasirinkite gerai apšviestą, švarią ir arti maitinimo šaltinio vietą;
- Nieko nelaikykite arčiau prietaiso negu 20 cm;
- Įjungiant ir išjungiant prietaisą patariame laikyti puodelį po snapeliu.

Nelaikykite prietaiso vietose, kuriose temperatūra yra žemiau 0°C. Šaltis gali pažeisti  prietaisą. Naudokite
prietaisą tik patalpose.

PRIETAISO VALYMAS IR LAIKYMAS

Prietaisas ilgiau tarnaus jei jį dažnai valysite ir tinkamai prižiūrėsite. Naudojantis šiuo prietaisu gali atsirasti
ant prietaiso paviršiaus ir po juo maltos kavos, vandens, pieno likučių. Todėl rekomenduojame periodiškai
valyti visas matomas prietaiso vietas ir paviršių esantį po prietaisu.
Jeigu prietaisu nesinaudojate, patartina jį išvalyti:

- Vanduo užsilikęs vandens talpykloje arba sistemoje keletą dienų negali būti naudojamas.
- Jeigu prietaisu nesinaudosite ilgesnį laiką, išpilkite vandenį taip kaip parašyta karšto vandens išpilimo

skyriuje.

Išjunkite prietaisą. Tada ištraukite prietaisą iš maitinimo šaltinio. Leiskite prietaisui atvėsti.
Nemirkykite prietaiso vandenyje! Laikykite jį sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite prietaisą
nuo dulkių ir kitų nešvarumų. Nemodifikuokite dalių esančių prietaiso viduje.

SUTRIKIMAI

Sugedus prietaisui arba pastebėjus, kad jis neveikia taip kaip turėtų, iškart ištraukite jį iš maitinimo šaltinio.
Nebandykite naudoti prietaiso jam sugedus.
Norint daugiau informacijos skaitykite trikdžių šalinimo ir priežiūros skyrius.
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PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

Užsidegus prietaisui, naudokite anglies dioksido (Co2) gesintuvus. Nenaudokite vandens arba sausų miltelių
gesintuvų.

PRELIMINARUS NAUDOJIMAS

NIEKADA nenuimkite skysčių surinkimo padėklo prietaisui veikiant. Palaukite porą minučių įjungus arba
išjungus prietaisą, nes prasidės automatinis valymas (perskaitykite automatinis valymas skyrių).
Užpildykite vandens talpyklą šaltu vandeniu. Karštas vanduo ar bet koks kitas skystis gali pažeisti vandens
talpyklą arba prietaisą. Nenaudokite prietaiso tuščia vandens talpykla. Įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra
pakankamai vandens.
Dėkite tik kavos pupeles į kavos pupelių talpyklą. Malta kava, tirpi kava ar bet kokie kiti daiktai gali pažeisti
prietaisą.

REGULIUOJAMOS KAVOS GIRNOS

Dėmesio! Girnų reguliavimo ratuko formos rankenėlė, kuri yra kavos pupelių talpykloje turi būti sukama tiktai
girnoms veikiant. Dėkite tik kavos pupeles į kavos pupelių talpyklą. Nepilkite maltos kavos arba tirpios kavos
į talpyklą.

KAVOS VIRIMAS NAUDOJANT MALTĄ KAVĄ

Dėmesio:  Pilkite tik maltą kavą vieną kavos šaukštelį  (ne daugiau kaip 10 g) į jiems skirtą  skyrių.  Kitos
medžiagos arba daiktai gali smarkiai pažeisti prietaisą. Tokiu atveju garantinis aptarnavimas nepadengs patirtų
išlaidų.

KARŠTO VANDENS IŠPYLIMAS

Dėmesio!  Pradedant naudoti  prietaisą,  iš  jo  gali  išbėgti  trumpos vandens čiurkšlelės:  pavojus  nusideginti.
Prietaisas gali pasiekti aukštą temperatūrą: nelieskite prietaiso plikomis rankomis.

VALYMAS

Nemirkykite prietaiso vandenyje. Neplaukite jokių prietaiso dalių indaplovėje. Prietaiso valymui nenaudokite
aštrių valymo priemonių arba stiprių valiklių. Valant prietaisą naudokite švelnią, drėgną šluostę.
Nedžiovinkite prietaiso dalių naudojant mikrobangų krosnelę arba orkaitę.

VIRIMO DALIES VALYMAS

Įdėkite valymo tabletę į maltos kavos skyrių ir paspauskite „americano“. Tai išvalys vidines virimo dalies
dalis.
Pakartokite šį procesą dar kartą be valymo tabletės ir kavos pupelių, kad įsitikinti jog išvalėte sistemą.
Dėmesio:  virimo  dalis  neturi  kalkių  pašalinimo  funkcijos.  Naudokite  kalkių  pašalinimo  tirpalą  ir  sekite
žingsnius aprašytus kalkių šalinimo skyriuje.

KALKIŲ ŠALINIMAS

Jeigu nevalysite  kalkių,  po kiek laiko jūsų prietaisas  suges  ir  šiuo atveju garantija  nepadengs išlaidų dėl
atsiradusių pažeidimų.
Dėmesio! Niekada negerkite kalkių pašalinimo tirpalo arba bet kokių produktų pagamintų su prietaisu iki kol
ciklas bus atliktas iki galo. Niekada nenaudokite acto kaip kalkių pašalinimo priemonės.
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Išpakuokite prietaisą;
2. Išimkite vandens talpyklą. Pripilkite vandens;
3. Pripilkite kavos pupelių;
4. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo šaltinį;
5. Įjunkite prietaisą paspaudę jungiklį esantį ant prietaiso galinėje dalyje;
6. Paspauskite „power“ ikoną. Paspauskite du kartus jeigu ekranas neužsidega;
7. Leiskite prietaisui sušilti;
8. Prietaisas paruoštas naudojimui ir stovės laukimo rėžime.

KAVA „AMERICANO“ 

1. Nureguliuokite kavos snapelio aukštį.
2. Norėdami „Americano“ kavos paspauskite  „Americano“ ikoną. Norėdami dviejų kavų paspauskite

„X2“ ikoną kada ji rodoma. Prietaisas pradės gaminti antrą kavą, baigus gaminti pirmąją.

KAVA „ESPRESSO“ 

1. Nureguliuokite kavos snapelio aukštį.
2. Norėdami „ESPRESSO“ kavos paspauskite „ESPRESSO“ ikoną. Norėdami dviejų kavų paspauskite

„X2“ ikoną kada ji rodoma. Prietaisas pradės gaminti antrą kavą, baigus gaminti pirmąją.
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KAVA „CAPPUCCINO“ 

1. Įstatykite pieno putų plakiklį  (kapučinatorių) į prietaisą.
2. Įdėkite pieno žarnelę į pieną.
3. Paspauskite „CAPPUCCINO“ ikoną ir prietaisas pradės gaminti „CAPPUCCINO“ kavą. Norėdami

dviejų kavų paspauskite „X2“ ikoną kada  ji  rodoma. Prietaisas pradės gaminti antrą  kavą, baigus
gaminti pirmąją.

4. Norėdami mažiau pieno negu nustatėte tiesiog paspauskite „CANCEL“ ikoną ir prietaisas sustos pilti
pieną.

KAVA „LATTE“

1. Įstatykite pieno putų plakiklį (kapučinatorių)  į prietaisą.
2. Įdėkite pieno žarnelę į pieną.
3. Paspauskite  „LATTE“  ikoną  ir  prietaisas  pradės  gaminti  „LATTE“  kavą.  Norėdami  dviejų  kavų

paspauskite „X2“ ikoną kada ji rodoma. Prietaisas pradės gaminti antrą kavą, baigus gaminti pirmąją.
4. Norėdami mažiau pieno negu nustatėte tiesiog paspauskite „CANCEL“ ikoną ir prietaisas sustos pilti

pieną.
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KARŠTAS PIENAS / PIENO PUTOS

1. Įstatykite pieno putų plakiklį Kapučinatorių) į prietaisą.
2. Įdėkite pieno žarnelę į pieną.
3. Paspauskite „MILK“ ikoną ir prietaisas pradės pilti pieną į jūsų puodelį.
4. Pasiekus norimą pieno kiekį, paspauskite „CANCEL“ ikoną, kad sustabdyti pieno bėgimą.

KARŠTAS VANDUO

1. Pastatykite puodelį žemiau snapelio.
2. Paspauskite „HOT WATER“ ikoną ir prietaisas pradės pilti karštą vandenį.
3. Pasiekus norimą vandens kiekį, paspauskite „CANCEL“ ikoną, kad sustabdyti vandens bėgimą.
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MALTOS AR TIRPIOS KAVOS NAUDOJIMAS

1. Paspauskite „POWDER“ ikoną.
2. Įdėkite 1  samtelį maltos…………………….
3. Pasirinkite norimą kavą.

PIENO PUTŲ REGULIAVIMAS

Atidarykite dešiniąsias dureles ir pamatysite pieno putų reguliatorių.
Pieno putų kokybė priklausys nuo naudojamo pieno ir jo temperatūros.
Norėdami padidinti pieno putų kiekį, pasukite reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami sumažinti pieno putų kiekį, pasukite reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę.
Po naudojimo visada išvalykite pieno putų plakiklio sistemą.

Nureguliuokite ratuko formos rankenėlę
Daugiau putų
Mažiau putų
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VIRIMO DALIES VALYMAS

1. Atidarykite dešiniąsias dureles.
2. Nuimkite kavos pupelių liekanų dėžutę.
3. Išimkite virimo dalį ir praskalaukite ją po šiltu vandeniu.
4. Įdėkite virimo dalį atgal į prietaisą ir užfiksuokite jį vietoje.

MODIFIKAVIMO IR PRIEŽIŪROS MENIU

Eikite į meniu ir paspauskite „COFFEE PARAMETER SETTING“

Kavos parametrų nustatymas

A. „Americano“ kavos nustymas: Prietaisas pradės pilti kavą ir tada karštą vandenį.
Galite nureguliuoti kavos kiekį, temperatūrą, kavos pupelių gramus ir karšto vandens kiekį. Kada pasirinkote
savo norimus nustatymus paspauskite  , kad išsaugoti šiuos nustatymus.

B. „Espresso“ kavos nustatymas: Galite nureguliuoti kavos kiekį, temperatūrą, kavos pupelių gramus, žemą
arba  aukštą  slėgį  (žemas  ir  aukštas  slėgiai  yra  pompavimo  funkcijos).  Norėdami  kavos  su  putele
rekomenduojame  naudoti  aukštą  slėgį.  Kada  pasirinkote  savo  norimus  nustatymus  paspauskite   ,  kad
išsaugoti šiuos nustatymus.
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C. „Cappuccino“ nustatymas: Galite nureguliuoti  kavos kiekį, temperatūrą, kavos pupelių gramus ir pieno
plakiklio  veikimo  laiką.  Kada  pasirinkote  savo  norimus  nustatymus  paspauskite   ,  kad  išsaugoti  šiuos
nustatymus.

D. „Latte“ nustatymas: Galite nureguliuoti kavos kiekį, temperatūrą, kavos pupelių gramus ir pieno plakiklio
veikimo laiką. Kada pasirinkote savo norimus nustatymus paspauskite  , kad išsaugoti šiuos nustatymus.

1. Valymas
Kalkių pašalinimas

A. Eikite į meniu, tada paspauskite „CLEAN“ ikoną.
B. Paspauskite „DESCALE“ ikoną, kad pradėti valymo procesą.
C. Pripilkite švaraus vandens į vandens talpyklą (įpylkite kalkių pašalinimo skystį į vandens talpyklą).
D. Norėdami pradėti valymą paspauskite „PLAY“ ikoną.
E. Pradedamas pilti kalkių pašalinimo tirpalas.
F. Prietaisas baigs valymą kai vandens talpykla bus tuščia.
G. Nuimkite vandens talpyklą ir pripildykite švariu vandeniu.
H. Prietaisas atliks skalavimo ciklą.
I. Prietaisui baigus skalavimo ciklą jis grįš į laukimo rėžimą.
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Skalavimas

A. Eikite į meniu.
B. Paspauskite „CLEAN“ ikoną.
C. Norėdami pradėti skalavimą, paspauskite „RINSE“ ikoną.
D. Prietaisui baigus skalavimą jis grįš į laukimo rėžimą.

Virimo dalies valymas
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1. Laukimo rėžimo laiko nustatymas

Galite pasirinkti 0.5 val, 1 val, 1.5 val... 24 val.
1. Garso ir tylumo nustatymas.

Norėdami išjungti ar įjungti garsą, paspauskite „SOUND“ ikoną.

2. Ekrano kontrastingumo nustatymas

Energijos taupymas: galite pasirinkti energijos taupymo rėžimą, pusiau energijos taupymo rėžimą ir standartinį
rėžimą. Po 60 sekundžių nenaudojimo ekranas patamsės pagal jūsų nustatymus.
Pilnas energijos taupymas = ekranas išsijungia, pusiau energijos taupymas = tamsus ekranas, standartinis =
ryškus ekranas

3. Kalbos nustatymas

4. Pažiūrėkite kiek pagaminote kavos puodelių
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Galite pamatyti kiek pagaminote visų rūšių kavos.

5. Kalibravimo nustatymas

Šia funkcija gali naudotis tik autorizuoti aptarnavimo serviso specialistai arba asmenys gavę instrukcijas iš
autorizuotos prekybos vietos arba su aptarnavimo specialisto priežiūra.

ĮSPĖJIMO ŽENKLAI

1. Pripildykite vandens talpyklą

2. Pripildykite kavos pupelių talpyklą

3. Neuždėtas arba blogai įdėtas skysčių surinkimo padėklas
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4. Neįdėta arba blogai įdėta kavos pupelių liekanų dėžutė

5. Neįdėta virimo dalis, įdėkite virimo dalį į prietaisą

6. Išvalykite kavos pupelių liekanų dėžutę

7. Uždarykite atviras dureles

8. Blogai įdėta vandens talpykla, įspauskite vandens talpyklą į vietą
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TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Daugelį  iš atsiradusių trigdžių galima pašalinti  atlikus kalkių šalinimą, bei atlikus visus valymo procesus.
Jeigu  kasdien  naudojate  pieno  putų  plakiklį,  tai  rekomenduojame  kasdien  atlikti  ir  pieno  putų  plakiklio
valymą.
Kalkių pašalinimą atlikite  kas mėnesį,  tai  apsaugos jūsų prietaisą nuo susikaupusių kalkių pažeidimų, bei
išvalys pieno žarnelės sistemą. 
Atlikus siūlomus trigdžių šalinimo variantus ir prietaisui nesusitvarkius, susisiekite su savo prekybos vieta
arba kreipkitės į autorizuotą aptarnavimo servisą.
Gamintojai  neprisiima  atsakomybės  sugedus  prietaisui,  jeigu  vartotojas  neatlikinėjo  valymo  procesų  ir
neprižiūrėjo prietaiso.
Jeigu prietaisas sugedęs, iškart ištraukite jį iš maitinimo šaltinio ir susisiekite su savo prekybos vieta arba
autorizuotu aptarnavimo centru, kad sutvarkytų prietaisą.
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