
AUTOMATINIS KAVOS APARATAS MASTER COFFEE
MC320CM, MC321W

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys:
1. Skysčių surinkimo padėklas.
2. Kavos išleidimo snapelis.
3. Vandens talpykla.
4. Kairiosios durelės.
5. Mai nimo laidas.
6. Valdymo ekranėlis.
7. Maltos kavos pylimo angos dangtelis.
8. Maltos kavos pylimo anga.
9. Kavos pupelių talpykla.
10. Dešiniosios durelės.
11. Kavos ruošimo blokas.
12. Kavos likučių talpykla.
13. Kavos malimo reguliavimo rankenėlė.
14. Garo vamzdelis.
15. Kavos pupelių talpyklos dangtelis.

Valdymo ekranėlisViršu nė eilė: iš kairės į dešinę:
1. g/ml.
2. Temperatūra.
3. Kavos milteliai.
4. Autoclean valymas.
5. Dvigubas espresso

Vidurinė eilė: iš kairės į dešinę:
1. Americano.
2. Espresso.
3. Karštas vanduo.
4. Garas.

Apa nė eilė: iš kairės į dešinę (įspėjimai):
1. Atdaros durelės.
2. Tuščia vandens talpykla.
3. Skysčių surinkimo padėklo klaida.
4. Kavos ruošimo bloko klaida.
5. Kavos likučių talpykla pilna.
6. Kavos pupelių talpykla tuščia.

Mygtukai
Viršu nė eilė: iš kairės į dešinę:

1. Americano / ei  aukštyn (padidin ).
2. Espresso.
3. Karštas vanduo / ei  žemyn (sumažin ).

Apa nė eilė: iš kairės į dešinę:
1. Garas / patvir nimas (enter).
2. Dvigubas espresso / įjungimas-išjungimas.
3. Meniu / išėjimas (EXIT) / malta kava.

Priedai:
1. Matavimo šaukštelis.
2. Valymo šepetėlis.
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Dėkojame, kad pasirinkote mūsų kavos virimo aparatą.
Sveikiname įsigijus naująjį automa nį kavos virimo aparatą.
Šios naudojimo instrukcijos supažindins Jus su prietaiso veikimo principais ir leis sėkmingai naudo s prietaisu, verdant skanią kavą
namuose ar biure.
A džiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį. 
Atkreipkite  dėmesį:  nebijokite  vadovau s  asmeniniu  skoniu.  Eksperimentuodami  greitai  suprasite,  kokie  prietaiso  nustatymai
reikalingi Jūsų mėgstamiausios rūšies kavai išvir . 

2. Įspėjimai:
1. Įsi kinkite, kad jūsų naudojamo el. lizdo įtampa sutampa su prietaiso įtampa.
2. Prietaisas skirtas namų arba komerciniam naudojimui.
3. Pastatykite prietaisą ant saugaus, lygaus, stabilaus paviršiaus, netoli nuo įžemintos el. lizdo jung es.
4. Palikite laisvą apie 20 cm tarpą nuo visų prietaiso šonų.
5. Niekada neįmerkite mai nimo laido, kištuko ar jokių nenuimamų prietaiso dalių į vandenį arba jokį kitą skys ,  nes gali

nukrės  elektra, galite sukel  gaisrą arba susižeis . Įsi kinkite, kad prieš naudojimą jūsų rankos yra sausos.
6. Venkite visų elektrinių prietaiso salių kontakto su vandeniu.
7. Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš el. lizdo. Prieš prijungdami ar nuimdami nuo

prietaiso detales ir jį valydami, leiskite prietaisui atvės .
8. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedo, taip pat jeigu prietaisas ar jo laidas yra pažeis .
9. Nesukite,  nevyniokite,  nelankstykite  prietaiso  mai nimo  laido.  Neleiskite  jam  kabo  per  stalo  kraštą.  Netraukite  ir

nekabinkite prietaiso už laido. Nelieskite laidu karštų paviršių. Saugokite nuo aštrių daiktų ir karščio šal nių.
10. Nenaudokite prietaiso lauke, taip pat ar  dujinės ar elektrinės viryklės, įkai ntos orkaitės ar atvirų liepsnų.

SVARBU: prietaisui užsidegus, naudokite CO2 gesintuvą. Nenaudokite vandens arba sausų miltelinių gesintuvų.
11. Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 0°C temperatūroje.
12. Niekada nepilkite į prietaisą karšto vandens. Naudokite k šaltą vandenį.
13. Naudojimo metu nelieskite įkaitusių prietaiso dalių. Po naudojimo leiskite atvės .
14. Nenukreipkite karšto garo ar karšto vandens iš vamzdelio į save ar kitus žmones arba gyvūnus, kad nenusidegintumėte.

DĖMESIO:  prietaisas naudojimo metu gali  labai įkais .  Naudokite pirš nes ir  kitą rankų apsaugą,  kad išvengtumėte  
nudegimų. Po naudojimo prietaisas bus karštas, leiskite jam atvės .

15. Naudojimo metu neišimkite skysčių surinkimo padėklo, nes ištekėjęs karštas vanduo gali pažeis  prietaisą. Padėkite tuščią
puodelį po kavos išleidimo snapeliu, kai prietaisas įjungiamas/išjungiamas.

16. Nemėginkite naudo  prietaiso tuščio. Įsi kinkite, kad talpykloje yra pakankamai vandens.
17. Prietaiso veikimo sutrikimo atveju ištraukite mai nimo laido kištuką iš el. nklo ir leiskite pilnai atvės  prieš imdamiesi

veiksmų arba kreipdamiesi į servisą.
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite karamelizuotos arba šaldytos kavos pupelių. Šis prietaisas yra skirtas naudo  k su šviežiomis 
kavos pupelėmis arba malta kava.

18. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų. Nebandykite prietaiso ardy , keis  ar taisy  patys. Gedimo atveju kreipkitės į
servisą.

19. Atjunkite prietaisą iš el. nklo po naudojimo ir prieš kiekvieną valymą. Leiskite pilnai atvės  prieš vykdydami jo priežiūrą.
20. Visuomet pirmiausia įjunkite prietaiso kištuką į el.  nklo lizdą ir k tuomet įjunkite prietaisą. Po naudojimo visuomet

pirmiausia išjunkite prietaisą ir k tuomet ištraukite kištuką.
21. Prietaisas neskirtas naudo s vaikams iki  8 m. amžiaus.  Vaikai  nuo 8 m. amžiaus gali  naudo s prietaisu k  prižiūrimi

suaugusiųjų. Neleiskite vaikams žais  su prietaisu ar jo valy .
22. Prietaisu gali naudo s asmenys su fizine, psichine ar ju mine negalia arba neturintys reikiamų žinių k tuo atveju, jei jie

yra prižiūrimi išmanančio žmogaus, suprantamai instruktuo  apie saugų naudojimą bei supažindin  su galimais pavojais.
DĖMESIO: prietaisas yra visiškai naujas ir gamykloje praėjęs kokybės kontrolę. Po jos prietaisas buvo kruopščiai išvalytas, 
tačiau jame vis dar gali bū  vandens lašelių ar kavos likučių. Tai yra normalu ir nereiškia, kad prietaisas buvo naudotas.

3. Prieš naudojimą:
1. Išpakuokite prietaisą ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
2. Išimkite vandens talpyklą, ją perskalaukite ir pripildykite švaraus šviežio vandens.

PATARIMAS:  patariame kavos aparatui kavai ruoš  nenaudo  vandens iš čiaupo, nes šis vanduo gali  žymiai sus prin  prietaiso
vidaus sistemos kalkėjimą.
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3. Pripildykite kavos pupelių talpyklą kavos pupelėmis.
4. Įkiškite mai nimo laido kištuką į el. nklo lizdą.
5. Paspauskite įjungimo mygtuką.
6. Palaukite, kol prietaisas užkais.
7. Dabar prietaisas paruoštas naudojimui.

4. Naudojimas:
 Patariama padė  tuščią puodelį po kavos išleidimo snapeliu, kai prietaisas įjungiamas/išjungiamas.

 Rekomenduojama naudo  pilstomą vandenį, kad pasiektumėte op malaus skonio kavą.

Skir ngų kavos gėrimų ruošimas
Americano

1. Nustatykite reikiamą kavos išleidimo snapelio aukš .
2. Paspauskite Americano kavos mygtuką, kad pradėtumėte ruoš  kavą.
3. Naudokite „aukštyn“ ir „žemyn“ mygtukus, jei norite pakeis  naudojamą kavos pupelių kiekį.
4. Norėdami sustabdy  kavos ruošimą ir prisipil  mažiau kavos, paspauskite išėjimo (EXIT) mygtuką, kad nutrauktumėte

ruošimo procesą.

Espresso
1. Nustatykite reikiamą kavos išleidimo snapelio aukš .
2. Paspauskite Espresso kavos mygtuką, kad pradėtumėte ruoš  kavą.
3. Naudokite „aukštyn“ ir „žemyn“ mygtukus, jei norite pakeis  naudojamą kavos pupelių kiekį.
4. Norėdami sustabdy  kavos ruošimą ir prisipil  mažiau kavos, paspauskite išėjimo (EXIT) mygtuką, kad nutrauktumėte

ruošimo procesą.

Karštas vanduo
1. Nustatykite reikiamą kavos išleidimo snapelio aukš .
2. Paspauskite karšto vandens mygtuką, kad pradėtumėte ruoš  vandenį.
3. Pripylus jums užtenkamą reikiamą kiekį vandens, paspauskite išėjimo (EXIT) mygtuką.
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Maltos kavos naudojimas
1.  Paspauskite maltos kavos mygtuką.
2. Pridėkite maltos kavos į prietaisą.
3. Pasirinkite norimo ruoš  kavos gėrimo pą.

Kitos prietaiso funkcijos
Kavos malimo reguliavimo rankenėlė

 Nepilkite malimui jau maltos kavos ar jokių kitų produktų, išskyrus kavos pupeles.
 Niekada nenaudokite šaldytų ar karamelizuotų kavos pupelių. Rekomenduojama naudo  k šviežias kavos pupeles.
 Kavos malimo rankenėlė yra vidinėje kavos pupelių talpyklos dalyje. Ji gali bū  reguliuojama k kavos malimo proceso

metu.
Reguliavimas:

 Lėtas  kavos  ištekėjimas  reiškia,  kad  kava  sumalama  per  smulkiai.  Paspauskite  ir  pasukite  kavos  malimo  reguliavimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad pasirinktumėte stambesnį malimą.

 Greitas  ir  lengvas  kavos  ištekėjimas  reiškia,  kad  kava  sumalama  per  stambiai.  Paspauskite  ir  pasukite  kavos  malimo
reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad pasirinktumėte smulkesnį malimą.

PASTABA: priklausomai nuo prietaiso modelio galimos 5 arba 6 kavos malimo rupumo parinktys.

Meniu
Prietaisui  esant  budėjimo režime paspauskite ir  palaikykite  MENIU mygtuką 3 s.,  kad aktyvuotumėte prietaiso meniu.  Pirmoji
meniu yra nukalkinimo, tuomet vėl paspauskite, kad pasirinktumėte kitą meniu.
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Nukalkinimas
1. Supilkite nukalkinimo priemonę į vandens talpyklą.
2. Pripildykite talpyklą vandeniu.
3. Paspauskite ir palaikykite meniu mygtuką 3 s., kol ekranėlyje atsiras nukalkinimo ikonėlė. Tuomet paspauskite patvir nimo

(enter) mygtuką.
4. Nukalkinimo priemonė bus išleidžiama intervalais.
5. Prietaisas baigs nukalkinimą, kai bus išnaudotas visas vanduo talpykloje.
6. Praskalaukite talpyklą ir pripildykite ją šviežio vandens.
7. Prietaisas pradės prasiplovimo ciklą.

Temperatūros nustatymas
Temperatūros meniu rinkitės mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“, kad padidintumėte ar sumažintumėte ruošiamos kavos temperatūrą.

Automa nis išjungimas
Šioje meniu rinkitės mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“, kad nustatytumėte laiką, kurį norite, kad prietaisas būtų veikimo režime prieš
persijungdamas į budėjimo režimą. Pasirinkimas 0,5 val. žingsniu (0,5 val., 1 val., 1,5 val. … iki 24 val.).

Prietaiso informacija
Pasku nė meniu parodys prietaiso informaciją – pagaminimo datą ir serijinį numerį.

5. Valymas ir priežiūra:
 Prieš valydami ištraukite mai nimo laido kištuką iš el. nklo lizdo.
 Neįmerkite prietaiso ar jokių jo dalių į vandenį ar bet kokį skys .
 Prietaiso išorinio korpuso valymui naudokite minkštą, lengvai sudrėkintą šluostę, nusausinkite.
 Ne nkama prietaiso priežiūra ir nevalymas gali lem  trumpesnį prietaiso tarnavimo laiką.
 Patariama prietaisą  nukalkin  kas  2–3  mėn.,  taip  pat  priklausomai  nuo  naudojamo vandens  kietumo  bei  naudojimo

dažnumo.
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 Niekada valymui nenaudokite s prių ploviklių, skiediklių, valiklių, abrazyvinių priemonių ar miltelių, metalinių gremžtukų.
 Laikykite prietaisą saugioje, sausoje ir švarioje vietoje, jeigu jis nebus naudojamas ilgesnį laiką.
 Valykite visas matomas detales ir prietaiso apačią, kad pašalintumėte visus likučius.
 Prieš  padėdami  prietaisą  ilgesniam laikymui  ir  saugojimui  nenaudojant,  jį  kruopščiai  išvalykite  ir  ištuš nkite  vandens

talpyklą.

Kavos ruošimo bloko valymas
1. A darykite dešiniąsias dureles.
2. Išimkite kavos likučių talpyklą.
3. Išimkite kavos ruošimo bloką ir perskalaukite jį po tekančiu šiltu vandeniu.
4. Vėl įstatykite kavos ruošimo bloką atgal, kol išgirsite spragtelėjimą, reiškian , kad blokas įstatytas nkamai.

6. Galimų trikdžių sprendimas
Įspėjamieji pranešimai ir sprendimai:

1. Pripildykite vandens talpyklą vandeniu.

2. Pripildykite kavos pupelių talpyklą pupelėmis.

3. Neįstatytas skysčių surinkimo padėklas. Įstatykite jį reikiamoje pozicijoje.

4. Kavos likučių talpykla nėra įstatyta arba pilna. Ištuš nkite ją ir įstatykite reikiamoje pozicijoje.

5. Kavos ruošimo blokas nėra įstatytas. Įstatykite jį reikiamoje pozicijoje.
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6. Dešiniosios durelės yra a darytos. Uždarykite.

7. Vandens talpyklos klaida. Įstatykite vandens talpyklą reikiamoje pozicijoje.

8. Prietaisas įsijunginėja, palaukite.

DĖMESIO: dėl bet kokių kitų prietaiso veiklos sutrikimų kreipkitės į servisą. Nemėginkite prietaiso taisy  patys.

7. Specifikacijos:
 Modelis: Master Coffee MC320CM, MC321W.
 Tipas: automa nis kavos aparatas.
 Galia: 950–1100 W (kava) / 700–760 (garas).
 Įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz.

8. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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