
AUTOMATINIS KAVOS VIRIMO APARATAS
MC1604

NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

1. Kavos pupelių talpyklos dangtelis
2. Vandens talpyklos dangtelis
3. Vandens talpykla
4. Kavos tirščių skyrelis
5. Skysčių surinkimo padėklas
6. Skysčių surinkimo padėklo grotelės
7. Maltos kavos talpyklos dangtelis
8. Pupelių malimo rupumo valdiklis
9. Kavos pupelių talpykla
10. Pieno putų plaktuvas
11. Pieno bėgimo snapelis
12. Kavos bėgimo kaklelis
13. Maitinimo laidas

VALDYMO PULTAS

1. Įjungimo mygtukas
2. Cappuccino kava
3. Espresso kava
4. Juoda kava
5. Ekranėlis
6. Nustatymai
7. Kavos stiprumo valdymas
8. Dviguba porcija

Saugumo taisyklės
Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  žr.  prietaiso  etiketę,  esančią  kavos
aparato  apačioje,  arba  techninių  duomenų  lentelę  naudojimo
instrukcijose.
Saugumo perspėjimai

 Nelieskite įkaitusių prietaiso detalių, kad nenusidegintumėte.
 Neleiskite, kad ant prietaiso korpuso, laido ar kištuko patektų vandens, nes rizikuojate nusideginti ar kitaip susižeisti. Gali

nukrėsti elektra.
 Vaikai (ne jaunesni  nei 8 metų), sutrikusių fizinių,  jutiminių ir  psichinių gebėjimų asmenys, taip pat žmonės, kuriems
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trūksta reikiamų žinių ar įgūdžių, neturėtų naudoti prietaiso, nebent jie buvo tinkamai apmokyti arba yra prižiūrimi už jų
saugumą atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Vaikai neturėtų
valyti  ir  taisyti  prietaiso,  nebent  jie  yra  vyresni  nei  8  metų  ir  prižiūrimi  suaugusiųjų.  Laikykite  prietaisą  ir  jo  laidą
jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

 Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, įgalioto techninio aptarnavimo centro atstovams ar
kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

 Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, nepamirškite ištraukti prietaiso kištuko iš rozetės. Prieš išrinkdami ir valydami
prietaisą, leiskite jam atvėsti. 

 Naudokite  tik  gamintojo  rekomenduojamas  atsargines  prietaiso  dalis,  kitaip  gali  kilti  gaisras  ar  nukrėsti  elektra.
Rizikuojate susižeisti.

 Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
 Nepalikite prietaiso laido kyboti ant stalo ar spintelės krašto. Priešingu atveju rizikuojate susižeisti.
 Laikykite prietaisą ant tvirto ir stabilaus paviršiaus. Laikykite prietaisą toliau nuo šilumos šaltinių (pvz. elektrinių ar dujinių

viryklių, indukcinių kaitlenčių ir pan.).
 Pasibaigus valymo ciklui, paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.
 Pasirinkus espresso, juodos kavos ir karšto vandens ruošimo funkcijas, įkaitęs vanduo bėgs iš kavos ir karšto vandens

išleidimo snapelių. Nelieskite šių prietaiso detalių, kad nenusidegintumėte.
Perspėjimai

 Niekada  savarankiškai  neišrinkite  ir  netaisykite  prietaiso.  Prietaisui  sugedus,  leiskite  jį  pataisyti  įgalioto  klientų
aptarnavimo centro ekspertams.

Dėmesio, draudžiama!
Naudotojas pats gali  tik valyti kavos virimo aparatą. Prietaisui  sugedus,  kreipkitės į  įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo
specialistai pataisytų prietaisą.

 Nemerkite prietaiso į vandenį. Nelaikykite prietaiso greta vandens talpyklų ar tekančio vandens srovės.
 Niekada  savarankiškai  neišrinkite  prietaiso.  Jeigu  prietaisą  reikia  taisyti,  kreipkitės  į  įgaliotą  techninio  aptarnavimo

centrą.
 Junkite prietaisą tik į tinkamos įtampos rozetę, kitaip prietaisas gali perdegti.
 Pilkite į prietaisą tik švarų kambario temperatūros vandenį.  Nepilkite į prietaisą šilto ar karšto vandens,  pieno ir kitų

skysčių.
 Nenešiokite  ir  nejudinkite  veikiančio  kavos  virimo  aparato.  Norėdami  pernešti  prietaisą,  pirmiausia  paspauskite

išjungimo mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Iš įkaitusio prietaiso gali skirtis šiluma. Palikite bent 3 cm tarpus tarp prietaiso šonų ir aplinkinių daiktų bei 15 cm tarpą

tarp prietaiso  viršaus  ir  aplinkinių  daiktų.  Nelaikykite  prietaiso  siaurose vietose.  Prietaiso  matmenis  rasite  techninių
duomenų lentelėje.

 Prietaisui valyti naudokite tik nedidelės koncentracijos valiklį, kitaip gali prasidėti prietaiso paviršių korozija ar nukrėsti
elektra. 

 Valant prietaisą šlapiu skudurėliu, gali nukrėsti elektros srovė.
 Nevalykite ant prietaiso atsiradusių dėmių aštriais įrankiais ar kempinėlėmis šiurkščiais paviršiais, nes galite apgadinti

prietaiso apdailą.
 Nepilkite kakavos, užpilamos kavos ar kitokių miltelių į kavos pupelių talpyklą ir maltos kavos skyrelį, nes kitaip prietaisas

gali sugesti.
 Nedėkite į prietaisą kakavos pupelių ar įvairiais priedais dengtų kavos pupelių, nes kitaip prietaisas gali sugesti.
 Naudokite  tik  skrudintas  kavos  pupeles.  Prietaisas  nepritaikytas  kitokiems  produktams  (ryžiams,  sojų  pupelėms,

šokoladui,  riešutams,  cukrui,  prieskoniams  ir  pan.)  apdoroti.  Naudodami  ne  kavos  pupeles,  rizikuojate  apgadinti
prietaisą.

 Neplaukite kavos pupelių ar maltos kavos talpyklų vandeniu, nes galite apgadinti prietaisą.
 Nenaudokite prietaiso žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, nes naudojamas vanduo gali užšalti. Tokiu atveju gali įvykti

prietaiso gedimas.
 Nelaikykite prietaiso atvirame ore, kur lyja lietus ar krinta sniegas, taip pat ten, kur prietaisas galėtų apšarmoti, nes gali 

įvykti prietaiso gedimas.
GEDIMUI ĮVYKUS DĖL VIENOS IŠ AUKŠČIAU PAMINĖTŲ PRIEŽASČIŲ, NEGALIOS PRIETAISO GARANTIJA.

Naudojimo paskirtis
Skaniausią kavą pagaminsite, jeigu į vandens talpyklą pilsite maždaug 25°C temperatūros vandenį.
Naudokite  prietaisą  kavai  ir  karštam  vandeniui  ruošti.  Nenaudokite  prietaiso  ne  pagal  paskirtį.  Prietaisą  naudojant  ne  pagal
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paskirtį,  gamintojas  neatsako  už  prietaisui  ir  naudotojui  padarytą  žalą.  Atidžiai  perskaitykite  naudojimo  instrukcijas,  kad
žinotumėte, kaip saugiai naudoti prietaisą.
Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. 

Saugumo patarimai
Šioje skiltyje pateikti patarimai padės apsisaugoti nuo elektros šoko grėsmės.

 Nenaudokite kavos virimo aparato, jeigu prietaisas yra sugedęs arba jeigu pažeistas jo laidas.
 Prietaisui sugedus, pajutus degėsių kvapą ar iš prietaiso ėmus veržtis garams, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės ir

kreipkitės į techninio aptarnavimo centro specialistus.
 Prietaisui ar jo laidui esant apgadintiems, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
 Laikykite kavos aparatą ir jo laidą toliau nuo šilumos šaltinių.
 Prietaisui valyti nenaudokite aštrių įrankių.
 Savarankiškai netaisykite prietaiso. Naudokite kavos aparatą tik pagal instrukcijose pateiktas taisykles. Priešingu atveju

rizikuojate susižeisti.
 Laikykite kavos aparatą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir padėkite taip, kad aplinkiniai neužkliūtų už

laido ir negalėtų jo apgadinti. 
 Naudokite tik originalias gamintojo atsargines dalis, kitaip galite apgadinti prietaisą.

Naudojimo principai
Perskaitę šį naudotojo vadovą, susipažinsite su prietaiso veikimo principais  ir  sužinosite,  kaip tinkamai naudoti šį  kavos virimo
aparatą.
Skiltis „Pirmą kartą naudojant prietaisą“ skirta žmonėms, pirmą kartą naudojantiems šį kavos virimo aparatą. Jame žingsnis po
žingsnio pateikiama visų pagrindinių kavos ruošimo veiksmų atlikimo tvarka.
Skiltis „Trikdžių šalinimas“ paaiškins, ką daryti, iškilus nesklandumams.

Naudojami simboliai
Nesilaikant  naudojimo  instrukcijų  nurodymų,  gali  nukrėsti
elektros srovė. Pavojų gyvybei keliančios situacijos.
Nesilaikant  naudojimo  instrukcijų  nurodymų,  gali  sugesti
prietaisas. Rizikuojate susižeisti.
Nesilaikant naudojimo instrukcijų nurodymų, galite nusideginti
ar nusiplikyti.
Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.

Prietaisas ir jo detalės turėtų būti pakartotinai panaudojamos.

Pirmą kartą naudojant prietaisą
Šioje skiltyje pateikta informacija supažindins Jus su pagrindinėmis prietaiso funkcijomis, pirmą kartą naudojant prietaisą.

Jungimas į rozetę

 Laikykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus toliau nuo vandens.
 Laikykite prietaisą toliau nuo šilumos šaltinių.
 Junkite prietaisą tik į tinkamos įtampos rozetę.
 Laikykite prietaisą ten, kur aplinkiniai negalėtų už jo užkliūti ar jo nuversti.

Vandens talpyklos pildymas

 Pilkite į vandens talpyklą tik švarų, kambario temperatūros vandenį. Nepilkite į talpyklą kitų skysčių (pvz. šilto vandens,
karšto vandens ar pieno), nes galite apgadinti kavos aparatą. 

 Skaniausią kavą paruošite, pildami į prietaisą maždaug  25°C temperatūros vandenį. Naudojant itin šaltą vandenį,  gali
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suprastėti kavos skonis.
 Skaniausią kavą paruošite ir ilgiau išliksite sveiki, jeigu vandenį talpykloje keisite kiekvieną dieną.
 Nepilkite vandens virš MAX žymos.

Kavos pupelių įbėrimas

 Nenaudokite įvairiais priedais (pvz. cukrumi) dengtų kavos pupelių. 
 Naudokite  tik  skrudintas  kavos  pupeles.  Prietaisas  nepritaikytas  kitokiems  produktams

(ryžiams, sojų pupelėms, šokoladui, riešutams, cukrui, prieskoniams ir pan.) apdoroti.
 Nedėkite  kietų  daiktų  į  kavos  pupelių  talpyklą,  nes  galite  apgadinti  kavos  malimo

mechanizmą.

 Kavos  pupelių  talpyklos  dangtelis  leidžia  ilgiau  išlaikyti  puikų  kavos  pupelių  skonį.
Nepameskite šio dangtelio.

 Nepilkite skysčių į kavos pupelių talpyklą.

Malimo rupumo reguliavimas

 Rinkdamiesi malimo rupumą, atsižvelkite į kavos pupelių rūšį.
 Reguliuokite  rupumo  valdymo  ratuką,  veikiant  malimo  mechanizmui.  Priešingu

atveju galite apgadinti kavos malūnėlį.
 Jeigu naudojate tamsios spalvos kavos pupeles, rinkitės stambų malimą.
 Jeigu naudojate šviesios spalvos kavos pupeles, rinkitės smulkų malimą.
 Jeigu ruošiant kavą kava bėga labai lėtai arba visai nebėga, rinkitės stambų malimą.
 Jeigu  kava  išbėga  labai  greitai  ir  yra  šviesios  spalvos,  rinkitės  smulkaus  malimo

parinktį. 
 Pakeitus malimo nustatymus, pokyčius pamatysite tik paruošę du ar daugiau kavos puodelių.

Įjungimas

 Kadangi prietaisas buvo testuojamas gamykloje, jame gali būti šiek tiek maltos kavos. Šis prietaisas yra visiškai naujas.
 Pirmą  kartą  naudojant  prietaisą,  aparatas  atliks  automatinius  testavimo  ir  valymo

veiksmus.  Tokiu  būdu  užtikrinamas  nepriekaištingas  prietaiso  veikimas.  Šių  veiksmų
neįmanoma praleisti.

 Kaskart  įjungus  prietaisą,  prietaisas  automatiškai  įkais  ir  išsivalys.  Šių  veiksmų
neįmanoma sustabdyti. Prietaisas bus paruoštas naudojimui tik atlikus šiuos veiksmus.

 Prietaisui valantis, iš kavos bėgimo snapelio į skysčių surinkimo padėklą gali ištekėti šiek tiek karšto vandens. Nelieskite
išbėgusio karšto vandens.

 Prieš paspausdami įjungimo mygtuką ( ), įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas į rozetę.
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Išjungimas

 Kaskart išjungus prietaisą, prietaisas automatiškai išsivalys. Prietaiso valymo neįmanoma
sustabdyti  ar  nutraukti.  Tokiu  būdu  išvalomi  kavos  bėgimo  vamzdeliai  ir  pašalinami
maltos kavos likučiai.

 Prietaisui valantis, iš kavos bėgimo snapelio į skysčių surinkimo padėklą gali ištekėti šiek
tiek karšto vandens. Nelieskite karšto vandens, nes galite nusiplikyti. 

 Paspaudus išjungimo mygtuką ( ), prasidės automatinis prietaiso valymas. Tada prietaisas automatiškai išsijungs.

Gėrimų ruošimas

 Šioje  skiltyje  sužinosite,  kaip  paruošti  įvairias  kavos  rūšis.  Atidžiai  perskaitykite  šias
instrukcijas, kad sužinotumėte, kaip paruošti puikaus skonio gėrimus.
Įkaitintas vanduo yra aukštos temperatūros. Nelieskite jo, kad nenusidegintumėte.

Prieš ruošdami kavą, įsitikinkite, kad ekranėlyje matomas užrašas READY.
 Nenaudokite stipriai skrudintų kavos pupelių.
 Laikykite pupeles sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
 Naudokite tik švarų kambario temperatūros vandenį. Kava bus skaniausia, jei naudosite

maždaug 25°C temperatūros vandenį.
 Skaniausią kavą paruošite, jeigu kasdien keisite vandenį prietaiso vandens talpykloje.

 Kava bus skanesnė, jeigu, prieš ruošdami kavą, pašildysite puodelį.
 Pareguliuokite kavos snapelio aukštį priklausomai nuo puodelio aukščio, kad kava neišsitaškytų.
 Kavos snapelio aukštis yra reguliuojamas (80-115 mm).

Kavos ruošimas
Naudodami  liečiamus  mygtukus,  galėsite  paruošti  įvairių  rūšių  kavą.  Pirmiausia  palaukite,  kol
ekranėlyje pamatysite užrašą READY.
Šioje skiltyje paaiškinsime, kaip paruošti cappuccino, juodą kavą ir latte.
Prieš ruošdami kavą,  pašildykite puodelį.  Norėdami nutraukti  kavos ruošimą, du kartus  paspauskite
kavos mygtuką.
Ruošdami visas tris kavos rūšis, nepamirškite rankenėle nustatyti padėtį, pavaizduotą paveikslėlyje.

Cappuccino ruošimas
Palaukite,  kol  ekranėlyje  pasirodys
užrašas  READY.  Palieskite  cappuccino
mygtuką,  kad  pradėtumėte  ruošti
cappuccino kavą.
Pradės  veikti  malimo  mechanizmas.
Galite  pareguliuoti  kavos  pupelių  kiekį
kairiu ir dešiniu mygtukais. 
Automatiškai  nustatytas  kavos  pupelių
kiekis: .
Prietaisui sumalus pupeles, pupelių kiekio
mygtukais nustatyti nebepavyks.
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Įkaitęs  prietaisas  pradės  kaitinti  pieną.
Galite nustatyti pieno ruošimo laiką kairiu
ir  dešiniu  mygtukais.  Paspauskite
cappuccino  simbolį,  kad  nutrauktumėte
pieno putos ruošimą.
Ruošdami kavą, galite pareguliuoti kavos
kiekį,  paspausdami  kairį  ir  dešinį
mygtukus.  Paspauskite  cappuccino
simbolį,  kad  nutrauktumėte  kavos
ruošimą.
Ekranėlyje  pasirodžius  pranešimui,
pavaizduotam kairėje,  žinosite,  kad kava
paruošta.

Juodos kavos ruošimas
Palaukite,  kol  ekranėlyje  pasirodys
užrašas READY. Palieskite kavos mygtuką,
kad pradėtumėte ruošti juodą kavą.
Pradės  veikti  malimo  mechanizmas.
Galite  pareguliuoti  kavos  pupelių  kiekį
kairiu ir dešiniu mygtukais. 
Automatiškai  nustatytas  kavos  pupelių
kiekis: .
Prietaisui sumalus pupeles, pupelių kiekio
mygtukais nustatyti nebepavyks.

Ruošdami kavą, galite pareguliuoti kavos
kiekį,  paspausdami  kairį  ir  dešinį
mygtukus.
Paspauskite  juodos  kavos  simbolį,  kad
nutrauktumėte kavos ruošimą.

Ekranėlyje  pasirodžius  pranešimui,
pavaizduotam kairėje,  žinosite,  kad kava
paruošta.

Latte kavos ruošimas

Palaukite,  kol  ekranėlyje  pasirodys
užrašas  READY.  Tada  paspauskite
SETTING  (nustatymų)  mygtuką,  kad
patektumėte į kitą meniu.
Spauskite dešinį mygtuką,  kol ekranėlyje
išvysite užrašą „COFFEE LATTE“.
Paspauskite  SETTING  mygtuką,  kad
pradėtumėte ruošti latte kavą.
Pradės  veikti  malimo  mechanizmas.
Galite  pareguliuoti  kavos  pupelių  kiekį
kairiu ir dešiniu mygtukais. 
Automatiškai  nustatytas  kavos  pupelių
kiekis: .
Prietaisui sumalus pupeles, pupelių kiekio
mygtukais nustatyti nebepavyks.

Įkaitęs  prietaisas  pradės  kaitinti  pieną.
Galite nustatyti pieno ruošimo laiką kairiu
ir  dešiniu  mygtukais.  Paspauskite
cappuccino  simbolį,  kad  nutrauktumėte
pieno putos ruošimą.
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Paruošę  pieną,  atvėsinkite  jį  20
sekundžių. 

Ruošdami kavą, galite pareguliuoti kavos
kiekį,  paspausdami  kairį  ir  dešinį
mygtukus. Paspauskite SETTING mygtuką,
kad nutrauktumėte kavos ruošimą.
Ekranėlyje  pasirodžius  pranešimui,
pavaizduotam kairėje,  žinosite,  kad kava
paruošta.

Reguliuojami nustatymai
Galite nustatyti 5 skirtingus prietaiso parametrus:

 Nustatykite kavos pupelių kiekį, ekranėlyje pasirodžius pranešimui READY.
 Nustatykite kavos pupelių kiekį malimo metu.
 Nustatykite ruošiamos kavos kiekį, ruošdami kavą.
 Nustatykite pieno putos ruošimo trukmę, ruošdami cappuccino.
 Nustatykite kavos stiprumą ir kiekį, ruošdami espresso.
 Galite nustatyti garų ruošimo trukmę.

Išsamesnės instrukcijos
Galite nustatyti naudojamų pupelių ir paruoštos kavos kiekį prieš ruošdami gėrimą ar jau pradėję jį ruošti. Šie nustatymai nebus
išsaugomi kaip automatiniai.

Ekranėlyje  pasirodžius  užrašui  READY,
paspauskite  kavos  stiprumo  nustatymo
mygtuką ir pasirinkite vieną iš trijų galimybių:

,   arba . Šie nustatymai taikomi
tik  kitam  kavos  puodeliui  ir  nebus
išsaugojami.
Maldami kavos pupeles, paspauskite dešinį ar
kairį  valdymo  mygtuką,  kad  nustatytumėte
kavos  stiprumą.  Automatiškai  nustatytas

vidutinis kavos stiprumas ( ). Paspauskite
kairį mygtuką, kad gamintumėte silpną kavą (

).  Paspauskite  dešinį  mygtuką,  kad

ruoštumėte stiprią kavą ( ).
Ruošdami  juodą  kavą,  galite  nustatyti  kavos
kiekį,  spausdami  kairį  ir  dešinį  valdymo
mygtukus.  Spauskite  dešinį  mygtuką,  kad
padidintumėte kavos kiekį, kairį mygtuką, kad
jį sumažintumėte.
Ruošdami  cappuccino,  galite  nustatyti  pieno
putos  ruošimo  laiką.  Spauskite  dešinį
mygtuką,  kad  padidintumėte  putos  ruošimo
trukmę, kairį mygtuką, kad ją sumažintumėte.
Ruošdami  espresso,  galite  nustatyti  kavos
stiprumą  ir  kiekį.  Spauskite  dešinį  mygtuką,
kad  padidintumėte  skaitines  reikšmes,  kairį
mygtuką, kad jas sumažintumėte.
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Taip  pat  galite  naudoti  karštų garų  funkciją.
Kairiu  ir  dešiniu  mygtukais  reguliuokite  garų
generavimo  trukmę.  Spauskite  dešinį
mygtuką, kad pailgintumėte garų generavimą,
kairį mygtuką, kad jį sutrumpintumėte.

Kavos ruošimas, naudojant maltą kavą
Rinkitės šią funkciją, jeigu norite paruošti kavos gėrimus, naudodami maltą kavą.

 Nepilkite į maltos kavos skyrelį kitokių produktų (pvz. kakavos ar užpilamos kavos). Rizikuojate apgadinti
prietaisą.

 Nepilkite maltos kavos į kavos pupelių talpyklą, nes galite apgadinti prietaisą.
 Neplaukite maltos kavos talpyklos vandeniu, nes patekęs vanduo į girnas gali jas sugadinti. 
 Ruošdami espresso, naudokite tik gerai sumaltą kavą.
 Nenaudokite daugiau nei 7-14 g maltos kavos. Naudojant didesnius kavos kiekius, gali būti apgadintas prietaisas. 
 Jeigu naudojate maltą kavą, prietaisas nemals kavos pupelių. Visi kiti veiksmai bus atliekami taip pat, kaip ir įprastai 

ruošiant espresso, cappuccino ar juodą kavą. Šioje skiltyje aprašomas kavos ruošimo procesas, gaminant espresso kavą.

Ekranėlyje  pasirodžius  užrašui  READY,  paspauskite  SETTING  mygtuką,  kad
patektumėte į prietaiso nustatymų meniu.

Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite reikiamą funkciją.

Ekranėlyje pasirodžius užrašui „USE POWDER“, paspauskite SETTING mygtuką, kad
galėtumėte pasirinkti ruošiamos kavos tipą.

Supilkite maltą kavą ir pasirinkite reikiamo kavos režimo ikonėlę priklausomai nuo
ruošiamos kavos tipo (juoda kava, espresso arba cappuccino).

Dvigubos kavos porcijos ruošimas
Su šiuo prietaisu galėsite ruošti dvigubus kavos (espresso ir americano) puodelius.
Dvigubai didesni kavos puodeliai ruošiami tokiu pačiu būdu, kaip ir įprasti, tačiau reikės atskirai pasirinkti ruošiamos kavos 
rūšį.

Ekranėlyje pasirodžius užrašui READY, paspauskite dvigubo puodelio mygtuką, kad
pasirinktumėte dvigubą kavos porciją.

Pasirinkite pageidaujamą gėrimą (juodą kavą arba espresso).

Automatiškai nustatytas didelis kavos stiprumas ( ). Galite jį reguliuoti.

Pieno plaktuvo naudojimas

Naudokite pieno plaktuvą pieno putai ir karštam pienui ruošti.
Iš pieno plaktuvo snapelio gali veržtis karšti garai, todėl būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte. 

Ekranėlyje  pasirodžius  užrašui  READY,  pasukite  pieno  plaktuvo  rankenėlę.
Pasirinkite pieno putos arba karšto pieno režimą. Paspauskite SETTING mygtuką.
Kairiu  ir  dešiniu  mygtukais  nustatykite  STEAM  parinktį,  kad  prietaisas  pradėtų
generuoti garus.
Jeigu prietaisas nėra pakankamai įkaitęs, kad būtų generuojami garai, pradės veikti
boileris. Paspausdami SETTING mygtuką, nutrauksite kaitinimo procesą.
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Paspauskite SETTING mygtuką, kad paruoštumėte gėrimą.

Ruošdami gėrimą, galite reguliuoti  generuojamų garų kiekį,  paspausdami kairį  ir
dešinį  funkcinius  mygtukus.  Galite  nutraukti  darbą,  paspausdami  SETTING
mygtuką.
Ekranėlyje pasirodžius užrašui READY, galėsite tęsti kavos gaminimą.

Programų nustatymas
Šiame skyrelyje sužinosite, kaip nustatyti įvairias naudojimo programas.

Įsitikinkite, kad prietaiso ekranėlyje matomas užrašas READY. Paspauskite SETTING mygtuką, tada kairiu ir dešiniu mygtukais
nustatykite MENU režimą. Galėsite pasirinkti meniu nustatymus.

Prietaiso priežiūros nustatymai
Žr. instrukcijas apie kavos ruošimo detalių perplovimą ir nuosėdų šalinimą.

Gėrimų nustatymai
 Šioje skiltyje sužinosite, kaip reguliuoti gėrimų nustatymus. Galite nustatyti kavos stiprumą,

kavos kiekį, karšto vandens kiekį ir garų ruošimo laiką.
 Pasirinkti parametrai bus laikomi automatiškai parenkamais prietaiso nustatymais.
1. Cappuccino nustatymai
2. Espresso nustatymai
3. Juodos kavos nustatymai
4. Garų generavimo nustatymai
5. Latte nustatymai

Gėrimų parametrų nustatymas
Galėsite nustatyti įvairių gėrimų stiprumą ir kiekį.
Reguliuojamos savybės:

 Cappuccino: kavos stiprumas, kiekis, pieno putos ruošimo trukmė;
 Espresso: stiprumas ir kiekis;
 Juoda kava: stiprumas ir kiekis;
 Garai: garų generavimo trukmė;
 Latte: kavos stiprumas, kiekis, pieno putos ruošimo trukmė.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama išsamesnė informacija apie įvairių gėrimų parametrų nustatymo galimybes.

Gėrimas Stiprumas Tūris ir kt. parametrai
Cappuccino Silpna kava: 

Vidutinio stiprumo kava: 

Stipri kava: 

Kavos tūris: 25 – 240 ml
Pieno ruošimo trukmė: 3 – 120 s

Espresso Kavos tūris: 25 – 120 ml
Juoda kava Kavos tūris: 25 – 240 ml
Latte Kavos tūris: 25 – 240 ml

Pieno ruošimo trukmė: 3 – 120 s
Garai --- Garų generavimo trukmė: 3 – 120 s

Temperatūros nustatymai
Galėsite nustatyti pageidaujamą kavos gėrimų temperatūrą.
Nuėję į nustatymų (SETTING) meniu, pasirinkite TEMPERATURE. Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite pageidaujamą
kavos temperatūrą. Paspauskite SETTING mygtuką, kad patvirtintumėte. Nustatymai išsaugoti. Galite pasirinkti vidutinę ir aukštą
temperatūrą.

Išankstinis užpylimas (pre-brew)
Ruošdami kavą, galite nustatyti PRE-BREW režimą.
Nustatymų (SETTING) meniu pasirinkite PRE-BREW režimą. Nustatykite pageidaujamus parametrus kairiu ir dešiniu funkciniais 
mygtukais. Paspauskite SETTING mygtuką, kad išsaugotumėte.
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Automatinis išsijungimas
 Prietaisas įprastai išsijungs praėjus 2 valandoms nuo paskutinio prietaiso naudojimo.
 Galite nustatyti automatinio išsijungimo trukmę ir patys. Galimos parinktys – nuo 5 minučių iki 10 val.

Patekę  į  programų  nustatymo  meniu,  pasirinkite  AUTO-OFF.  Kairiu  ir  dešiniu  mygtukais  pasirinkite  pageidaujamą
automatinio išsijungimo laiką. Paspauskite SETTING mygtuką. Nustatymai patvirtinti.

Gamyklos nustatymų atkūrimas
Ši funkcija leidžia atkurti visus gamyklinius kavos ruošimo nustatymus. Automatiškai neatkuriami tik kalbos nustatymai. Taip pat iš 
naujo nenustatomi ir informaciniai nustatymai.

Patekę į programų nustatymo meniu, pasirinkite RESET. Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais nustatykite RESET. 
Paspauskite SETTING mygtuką. Nustatymai patvirtinti.

Informaciniai nustatymai

Ši  funkcija  leis  pamatyti  visų  paruoštų  gėrimų  kiekį,  paruoštų  kiekvienos  rūšies  gėrimų  kiekį  bei  prietaiso  priežiūros
statistiką.

1. Bendras paruoštų gėrimų skaičius.
2. Paruoštų cappuccino puodelių skaičius.
3. Paruoštų espresso puodelių skaičius.
4. Paruoštų juodos kavos puodelių skaičius.
5. Paruoštų latte puodelių skaičius.
6. Karštų garų ruošimo kartų skaičius.
7. Kavos puodeliai, paruošti naudojant maltą kavą.
8. Prietaiso perplovimų skaičius.
9. Nuosėdų valymo procedūrų skaičius.
10. Kavos ruošimo detalių perplovimų skaičius.
11. Pieno ruošimo detalių perplovimų skaičius.
12. Vandens filtro prijungimo ir keitimo statistika.

Pirmą kartą naudodami prietaisą, galite matyti kavos puodelių, paruoštų gamykloje prietaisą testuojant, statistiką.

Kalbos nustatymai
 Galite nustatyti prietaiso kalbą.
 Patekę  į  programų  nustatymo  meniu,  pasirinkite  CHOOSE  LANGUAGE.  Kairiu  ir  dešiniu  mygtukais  nustatykite

pageidaujamą kalbą. Paspauskite SETTING mygtuką. Nustatymai patvirtinti.

Išėjimas iš programinių nustatymų meniu
Pasirinkę visus programinius nustatymus, pasirinkite EXIT. Paspauskite SETTING mygtuką, kad išeitumėte iš programinių nustatymų
meniu. Prietaiso ekranėlyje vėl pamatysite užrašą READY.

Prietaiso valymas ir priežiūra
Šioje skiltyje sužinosite, kaip valyti ir prižiūrėti prietaisą.

Tinkamai kasdien prižiūrėdami prietaisą, ne tik užtikrinsite puikų kavos skonį, bet ir pailginsite prietaiso tarnavimo trukmę.

Prietaiso vidinių detalių valymas
 Šioje skiltyje sužinosite, kaip valyti ir prižiūrėti kavos virimo aparatą.

 Prieš  gamindami  kavą,  paspauskite  valymo mygtuką.  Tokiu būdu pašildysite  kavos ruošimo detales  ir  vidinius
prietaiso vamzdelius bei užtikrinsite geresnį kavos skonį. 

 Valymo režimas nustatomas iš READY meniu.
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Ekranėlyje matydami užrašą READY, paspauskite SETTING mygtuką.

Ekranėlyje  pasirodžius  užrašui  CLEAN,  paspauskite  SETTING  mygtuką,  kad
pradėtumėte  prietaiso  valymą.  Bus  valomas  kavos  išbėgimo  snapelis  ir  vidinės
kavos ruošimo detalės.
Valymo procesų neįmanoma nutraukti.

Prietaisas automatiškai grįš į parengties režimą (READY), pasibaigus valymui.

Kavos ruošimo detalių valymas
 Ilgą laiką naudojant prietaisą, jame gali pradėti kauptis kavos likučiai. Pašalinkite kavos likučius, užtikrindami nuodugnų

prietaiso mechanizmų išvalymą.
 Jeigu reikės išvalyti kavos ruošimo detales, ekranėlyje pamatysite užrašą „NEED BREW CLEAN“. Šis perspėjimas yra tik

patariamojo pobūdžio. Prietaisas vis tiek sėkmingai atliks visas savo funkcijas.
 Kavos ruošimo detales išvalysite per maždaug 10 minučių.

Jeigu  ilgesnį  laiką  naudojote  prietaisą  ir  jį  reikia  išvalyti,  ekranėlyje  pasirodys
užrašas  „NEED BREW CLEAN“.  Paspauskite  SETTING mygtuką,  kad pradėtumėte
prietaiso kavos ruošimo mechanizmų valymą.

Kairiu  ir  dešiniu  funkciniais  mygtukais  pasirinkite  MENU.  Paspauskite  SETTING
mygtuką, kad patektumėte į programinių nustatymų meniu.

Kairiu  ir  dešiniu  funkciniais  mygtukais  pasirinkite  MAINTENANCE  parinktį.
Paspauskite SETTING mygtuką, kad patektumėte į prietaiso priežiūros nustatymų
meniu.
Kairiu  ir  dešiniu  funkciniais  mygtukais  pasirinkite  „BREW  CLEAN“.  Paspauskite
SETTING mygtuką.

Kairiu  ir  dešiniu  funkciniais  mygtukais  pasirinkite  „BREW  CLEAN  CONFIRM“.
Paspauskite SETTING mygtuką, kad pradėtumėte valymą.

Ekranėlyje matysite užrašą „PRESS SETTING“. Paspauskite SETTING mygtuką, kad
prietaisas pradėtų valytis.

Valomos kavos ruošimo detalės.

Atverkite  maltos  kavos  talpyklos  dangtelį  ir  įdėkite  į  talpyklą  valymo  tabletę.
Užverkite maltos kavos talpyklos dangtelį ir paspauskite valymo mygtuką.

Valomos kavos ruošimo detalės.

Pasibaigus valymui, prietaisas automatiškai pereina į READY režimą.

Kalkių nuosėdų šalinimas
 Kasdien naudojant prietaisą, jame pradės kauptis kalkių nuosėdos. Nuosėdų kaupimosi greitis priklauso nuo naudojamo

vandens kietumo.

 Kalkių  šalinimo  priemonių  sudėtyje  yra  rūgštingų  medžiagų,  kurios  gali  dirginti  akis  ir  odą.  Todėl  visuomet
laikykitės saugumo perspėjimų, kuriuos rasite ant naudojamos priemonės pakuotės. Priemonei patekus ant akių ar odos,
tuoj pat nuplaukite ją švariu vandeniu. 

 Ištirpinkite kalkių šalinimo priemonę švariame vandenyje. Supilkite gautą tirpalą į vandens talpyklą. Įsitikinkite,
kad kalkių šalinimo priemonė yra visiškai ištirpusi, nes tik kaip užtikrinsite nepriekaištingą prietaiso švarą.
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 Kalkių valymas turėtų užtrukti apie 30 minučių.

 Valymą nutraukus  jam nepasibaigus,  gali  būti  apgadintas  kavos  virimo  aparatas.  Pradėję  nuosėdų
šalinimą, jo nenutraukite.

Prietaise  susikaupus  daug  kalkių,  ekranėlyje
pakaitomis bus rodomi užrašai NEEDS DESCALE ir
READY.  Paspauskite  SETTING  mygtuką,  kad
pradėtumėte kalkių šalinimą.

Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite
MENU.  Paspauskite  SETTING  mygtuką,  kad
patektumėte į programinių nustatymų meniu.

Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite
„MAINTENANCE“.  Paspauskite  SETTING
mygtuką, kad patektumėte į prietaiso priežiūros
nustatymų meniu.
Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite
DESCALE parinktį.

Paspauskite  SETTING  mygtuką,  kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Paspauskite SETTING mygtuką, kad pradėtumėte
nuosėdų šalinimą. Jis užtruks apie 30 minučių.

Gerai  ištirpinkite  nuosėdų  valymo  priemonės
maišelį švariame vandenyje. Tada supilkite gautą
tirpalą  į  vandens  talpyklą  ir  prijunkite  talpyklą
atgal prie prietaiso. 
Jeigu  nuosėdas  valote  pirmą  kartą,  padėkite
didesnio  nei  1  l  tūrio  indą  po  kavos  bėgimo
snapeliu.

Baigtas pirmas nuosėdų valymo etapas. Išimkite
vandens talpyklą ir ją išvalykite. Dar kartą įpilkite
į  ją  švaraus  vandens  ir  prijunkite  talpyklą  prie
prietaiso.
Paspauskite SETTING mygtuką, kad pradėtumėte
antrą nuosėdų šalinimo etapą. 

Norėdami  išvalyti  kalkių  valymo  priemonės
likučius  prietaiso  vamzdyne,  padėkite  didesnio
nei 1 l tūrio indą po kavos bėgimo snapeliu.
Ekranėlyje  pasirodžius  užrašui  READY,  žinosite,
kad  kalkių  valymas  baigtas.  Galite  tęsti  kavos
ruošimą.

Pieno ruošimo detalių valymas
 Ilgą laiką naudojant prietaisą, jame gali pradėti kauptis pieno likučiai. Išvalykite prietaisą.

Ekranėlyje pasirodžius užrašui READY, paspauskite SETTING.

Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite MENU. Paspauskite mygtuką, kad
patektumėte į nustatymų meniu.
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Kairiu  ir  dešiniu  funkciniais  mygtukais  pasirinkite  „MAINTENANCE“.  Paspauskite
mygtuką, kad pasirinktumėte prietaiso priežiūros režimą.

Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite „RINSE MILKUNIT“. Paspauskite
mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją.

Kairiu ir dešiniu funkciniais mygtukais pasirinkite CONFIRM. Paspauskite mygtuką,
kad pradėtumėte prietaiso detalių valymą.

Atskirkite  pieno vamzdelį  nuo pieno plakimo korpuso ir  įstatykite jį  į  angą tarp
skysčių surinkimo padėklo grotelių. Paspauskite SETTING mygtuką.

Valomos pieno ruošimo detalės.

Po valymo bus automatiškai įjungiamas READY režimas.

 Naudokite garų purškimo funkciją, kad išvalytumėte vidines  pieno ruošimo mechanizmo detales,  neišrinkdami
pieno ruošimo bloko.

 Naudodami garų purškimo funkciją, saugokitės, kad nenusidegintumėte. Iš garų galvutės gali pradėti veržtis įkaitę garai.
1. Atsargiai nuimkite pieno ruošimo bloką.
2. Perplaukite kiekvieną detalę vandeniu.
3. Iš naujo surinkite pieno ruošimo bloką ir prijunkite jį prie kavos aparato.

Kavos tirščių talpyklos bei skysčių surinkimo padėklo valymas

 Nenaudokite cheminių tirpiklių, ėsdinančių valiklių ar spiritinių produktų, kad išvalytumėte skysčių surinkimo padėklą ar
pašalintumėte kavos tirščius.

 Neplaukite skysčių surinkimo padėklo ir kavos likučių stalčiuko indaplovėje.

 Nenaudokite  metalinių  įrankių  nešvarumams ar  kavos tirščiams valyti,  nes  galite  subraižyti  skysčių  surinkimo
padėklą ir kavos likučių talpyklą.

 Ekranėlyje  pasirodžius  pranešimui  apie  panaudotos  kavos  pašalinimą,  išmeskite
panaudotą kavą, kitaip galite apgadinti prietaisą. 

Paruošus 15 kavos puodelių, ekranėlyje automatiškai
pasirodys  užrašas  apie  kavos  tirščių  pašalinimą
„EMPTY GROUNDS“.
Ekranėlyje  pasirodžius  pranešimui  „INSTALL  TRAY“,
pašalinkite kavos likučius skysčių surinkimo padėkle ir
panaudotos kavos skyrelyje. 

Prijunkite  vandens  surinkimo  padėklą  atgal  prie
prietaiso. Ekranėlyje vėl matysite užrašą „READY“.

Prisipildžius  skysčių  surinkimo  talpyklai,  prietaiso
ekranėlyje  pamatysite  užrašą  „EMPTY  TRAY“.  Tokiu
atveju ištraukite skysčių surinkimo padėklą ir išpilkite
perteklinį vandenį.
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Atgal įstatykite skysčių surinkimo padėklą. Ekranėlyje
vėl bus rodomas „READY“ statusas.

 Kaskart  šalindami  kavos  tirščius  ir  nešvarų  vandenį  skysčių  surinkimo  padėkle,  pirmiausia  pašalinkite  tirščių
skyrelio ir padėklo turinį.

 Ištuštinę skysčių surinkimo padėklą, nusausinkite 2 plienines plokšteles skysčių padėklo gale ir prijunkite padėklą atgal
prie kavos virimo aparato.

Vandens talpyklos valymas

 Kaskart pilant vandenį į talpyklą, rekomenduojame pirmiausia gerai perplauti talpyklą tekančiu vandeniu.

 Reguliariai  valykite  vandens  talpyklą  (bent  1 kartą per  mėnesį).  Rekomenduojame naudoti  švelniai  veikiančią
valymo priemonę ir valyti talpyklą sušlapintu skudurėliu.

 Kadangi vandens talpykla pagaminta iš maistui pritaikytų medžiagų, ji gali  suskilinėti.  Būkite atsargūs,  talpyklą
kilnodami, ir neleiskite jai nukristi. Vandens talpyklai esant apgadintai, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Kavos pupelių talpyklos valymas

 Neplaukite kavos pupelių talpyklos vandeniu, nes galite apgadinti malimo mechanizmą.
 Pašalinkite perteklinius riebalus talpykloje sausu skudurėliu ar popieriniu rankšluosčiu. 

 Kadangi talpyklos dangtelis pagamintas iš maistui pritaikytų medžiagų, jis gali suskilinėti. Būkite atsargūs, dangtelį
kilnodami, ir neleiskite jam nukristi. Talpyklos dangteliui esant apgadintam, kreipkitės į
klientų aptarnavimo centrą.

Likusių prietaiso detalių valymas

 Prieš valydami vidines prietaiso dalis, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš
rozetės. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį, nes gali nukrėsti elektros srovė.

 Reguliariai tikrinkite, ar prietaiso viduje nėra susikaupusių kavos likučių. Pašalinkite juos,
naudodami šepetėlį.

 Valykite liečiamus prietaiso mygtukus sausu ir minkštu skudurėliu. Valdymo pultelis pagamintas iš stiklo, todėl
stenkitės jo netrankyti, kad, stiklui sudužus, nenukrėstų elektros srovė.

 Valykite  išorinius  prietaiso  paviršius  sausu  ir  minkštu  skudurėliu.  Nenaudokite
kietų  įrankių  kavos  likučiams  prietaiso  paviršiuje  valyti,  nes  galite  pažeisti  prietaiso
apdailą.
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Informaciniai pranešimai ekranėlyje

Šioje skiltyje sužinosite, ką daryti, ekranėlyje pasirodžius įvairiems įspėjamiesiems pranešimams.
Ekranėlio pranešimas Galima priežastis Sprendimas

Jeigu  prisipildė  skysčių  surinkimo
padėklas,  neveiks  gėrimų  ruošimo
funkcijos.

Ištraukite  skysčių  surinkimo  padėklą  ir
išpilkite  jame  susirinkusius  skysčius.
Atgal įstatykite padėklą.

Jeigu  prisipildė  kavos  tirščių  talpykla,
neveiks gėrimų ruošimo funkcijos.

Ištraukite  tirščių  surinkimo  skyrelį  ir  jį
ištuštinkite.  Įstatykite  skyrelį  atgal  į
vietą.

Vandens  talpykloje  pasibaigus
vandeniui,  neveiks  gėrimų  ruošimo
funkcijos.

Pripilkite į talpyklą vandens.

Jeigu  išnaudotos  visos  kavos  pupelės
talpykloje,  nepavyks  paruošti  kavos
gėrimų.

Įberkite pupelių į talpyklą ir paspauskite
bet kurį mygtuką.

Maltos  kavos  skyrelyje  nepakanka
kavos.

Kitą  kartą  ruošdami  kavą  iš  maltos
kavos  miltelių,  įberkite  visą  šaukštelį
kavos.

Netinkamai  prijungtas  skysčių
surinkimo padėklas. Neveiks visos kitos
prietaiso funkcijos.

Tinkamai  prijunkite  skysčių  surinkimo
padėklą.

Prietaiso  vidiniuose  vamzdeliuose
nepakanka vandens. Neveiks visos kitos
prietaiso funkcijos.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad būtų
įjungiama  vandens  paskirstymo
funkcija.

Pernelyg aukšta prietaiso temperatūra.
Negalima prietaiso naudoti.

Išjunkite  prietaisą  iš  rozetės  ir  tęskite
naudojimą po 1 valandos.

Pernelyg  žema  prietaiso  temperatūra.
Negalima prietaiso naudoti.

Aplinkos  temperatūra  turėtų  būti
aukštesnė nei 10°C.

 Naudojate  stipraus
skrudinimo  pupeles  arba
smulkiai sumaltą kavą.

 Užsikimšo  kavos  ruošimo
mechanizmo filtras.

 Paspauskite bet kurį mygtuką,
kad  pradėtumėte  automatinį
prietaiso patikrinimo procesą.

 Nustatykite  stambesnio
malimo parinktį.

 Išvalykite  kavos  ruošimo
detales,  kaip  aprašyta
instrukcijose. 

Užstrigo vidinės prietaiso detalės. Paspauskite  bet  kurį  mygtuką,  kad
pradėtumėte  automatinį  prietaiso
patikrinimo procesą.

Trikdžių šalinimas
Šioje skiltyje sužinosite, ką daryti, įvykus dažniausiai pasitaikantiems gedimams.

Jeigu problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Problema Galima priežastis Sprendimas

Kavos temperatūra yra pernelyg žema. Nepašildėte kavos puodelio. Prieš  ruošdami  kavą,  perplaukite
puodelį karštu vandeniu.

Po  paskutinio  kavos  ruošimo  praėjo
keletas  minučių,  todėl  kavos  ruošimo
mechanizmas  ir  vidiniai  vamzdeliai
spėjo atvėsti.

Paruoškite dar keletą kavos puodelių.

Kava laša iš kavos bėgimo snapelio labai
lėtai.

Naudojate  pernelyg  smulkiai  sumaltą
kavą arba nustatėte pernelyg smulkaus
malimo režimą.

Nustatykite stambesnio malimo parinktį
arba naudokite stambiau sumaltą kavą.
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Užsiblokavo kavos ruošimo filtras. Pradėkite kavos ruošimo detalių valymo
ciklą.

Nepakankamai  aliejingos  kavos
pupelės.

Netinkamai parinktos kavos pupelės. Naudokite kitokias kavos pupeles.

Malant  pupeles,  girdimi  neįprasti
garsai.

Malimo  mechanizme  yra  pašalinių
daiktų.

Iš  naujo  paruoškite  kavą.  Jeigu
problema  pasikartoja,  kreipkitės  į
įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Ekranėlyje  visuomet  rodomas  užrašas
„EMPTY TRAY“.

Metaliniai  skysčių  surinkimo  padėklo
galiukai yra purvini arba šlapi.

Skudurėliu  nusausinkite  metalinius
padėklo galiukus.

Ekranėlyje  visuomet  rodomas  užrašas
„INSTALL TRAY“.

Neišvalyti  kavos  tirščiai  prietaiso
apačioje.

Pašalinkite kavos tirščius.

Ekranėlyje  visuomet  rodomas  užrašas
„FILL WATER TANK“, net ir tuomet, kai
talpykla pilna.

Užsiblokavo vandens lygio indikatorius. Išvalykite  vandens  talpyklą,
vadovaudamiesi  instrukcijų
nurodymais.

Ekranėlyje  visuomet  rodomas  užrašas
„FILL  BEANS“,  net  ir  tuomet,  kai
talpykla pilna.

Talpykla  pasidarė  labai  lipni  ir
riebaluota.

1. Išmaišykite  pupeles
talpykloje.

2. Išsiaiškinkite, kaip paskrudintos
pupelės.

3. Išvalykite  pupelių  talpyklą,
vadovaudamiesi  instrukcijų
nurodymais.

Ekranėlyje matomas klaidos pranešimas
(„Error“).

Prietaisas  sugedo.  Nutraukite  jo
naudojimą.

Išjunkite  prietaisui  elektros  tiekimą  ir
kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą.

Transportavimas ir perdirbimas
Transportavimas

 Išsaugokite prietaiso pakuotę, kad galėtumėte patogiau prietaisą transportuoti.

 Prieš transportuodami prietaisą, nepamirškite ištuštinti vandens talpyklos, kitaip rizikuojate apgadinti prietaisą.
 Ištuštinę vandens talpyklą, skudurėliu nusausinkite išorines ir vidines prietaiso dalis.

 Atlikus  automatizuotą  prietaiso  vamzdyno  valymą,  kitą kartą naudojant  prietaisą,  bus  atliekamas automatinis
paruošimas naudojimui, kaip ir naudojant prietaisą pirmą kartą (žr. instrukcijas).

 Atliekant automatizuotą prietaiso vamzdyno valymą, iš kavos snapelio veršis aukštos temperatūros garai. Būkite
atsargūs, kad nenusiplikytumėte.

Prietaisas yra paruoštas naudojimui („READY“).

16



Išimkite vandens talpyklą. Ekranėlyje pamatysite užrašą „FILL WATER TANK“.

Ilgai  palaikykite  paspaustą  SETTING  mygtuką,  kol  ekranėlyje  išvysite  užrašą
„EMPTY  UNIT“.  Prasidės  automatinis  prietaiso  vamzdyno  valymas.  Iš  kavos
snapelio veršis garai. Saugokitės, kad nenusiplikytumėte. 
Išvalius prietaiso vamzdyną, prietaisas automatiškai išsijungs. Ištraukite prietaiso
kištuką  iš  rozetės  ir  ištraukite  skysčių  surinkimo  padėklą.  Išpilkite  padėkle
susikaupusius skysčius.

Pakartotinis panaudojimas

Kai kurios vidinės prietaiso detalės gali būti perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos.
Tinkamai rūšiuodami ir perdirbdami atliekas, padedate saugoti gamtą.

Techniniai duomenys
Srovės įtampa ir dažnis 220 - 240 V (kintamoji srovė), 50-60 Hz
Galia 1400 W
Slėgis 19 bar
Vandens talpyklos talpa 1,8 l
Kavos pupelių talpyklos talpa 250 g
Kavos tirščių talpyklos talpa 15 kavos puodelių tirščių
Maltos kavos talpyklos talpa 7 - 14 g
Reguliuojamo kavos pylimo snapelio aukštis 80 - 115 mm
Laido ilgis 1,2 m
Bendras svoris 11,5 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 450 mm × 302 mm × 370 mm
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