
KAVOS VIRIMO APARATAS MC4696
NAUDOTOJO VADOVAS

220-240 V, 50 Hz, 1230-1470 W
Prieš pradėdami naudo  prietaisą, a džiai perskaitykite šį naudotojo vadovą

ir išsaugokite jį.

SVARBŪS SAUGUMO PERSPĖJIMAI
Naudodamiesi elektriniais prietaisais,  visuomet laikykitės svarbiausių saugumo
taisyklių, nes k taip sumažinsite gaisro, sužeidimų ir/ar elektros šoko grėsmę:

1. Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
2. Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojamos elektros srovės įtampa sutampa

su elektros srovės, ekiamos Jūsų namuose, įtampa.
3. Nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius, nes gali nukrės  elektra, rizikuojate sukel  gaisrą.
4. Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, visuomet ištraukite jo kištuką iš mai nimo lizdo. Prieš išrinkdami ir surinkdami

prietaisą arba jį valydami, visuomet leiskite prietaisui visiškai atvės .
5. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedo arba buvo apgadintas, taip pat jeigu prietaisas ar jo laidas yra pažeis . Leiskite,

kad prietaisą apžiūrėtų ir/ar pataisytų ar miausio klientų techninio aptarnavimo centro atstovai.
6. Naudodami kitokius nei gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus, galite sukel  gaisrą. Rizikuojate susižeis , gali

nukrės  elektros srovė.
7. Norėdami išjung  prietaisą, visais prietaiso mygtukais nustatykite OFF padė  ir ištraukite kištuką iš mai nimo lizdo.
8. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Lieskite k rankenėles ir mygtukus.
9. Nenaudokite atvirame ore ir pagal komercinę paskir .
10. Neleiskite, kad laidas liestųsi prie įkaitusių paviršių ir kybotų ant stalo ar spintelės krašto.
11. Naudokite prietaisą k ant kietų, lygių paviršių, kad už krintumėte nkamą oro cirkuliaciją po prietaisu.
12. Prieš įjungdami prietaisą, visuomet įsi kinkite, kad prietaiso vandens talpykla, uždengta dangteliu,  nkamai įstatyta į

prietaisą. Pripilkite į talpyklą vandens iki arba virš minimalaus leidžiamo lygio žymos.
13. Virdami kavą,  neišimkite  kavos piltuvėlio-laikiklio.  Prieš atskirdami piltuvėlį  nuo prietaiso,  įsi kinkite,  kad dega visos

indikatoriaus  lemputės,  ir  k  tada  tęskite  kavos ruošimą.  Išimdami  piltuvėlį,  būkite  labai  atsargūs,  nes  metalinės  jo
detalės  gali  bū  įkaitusios.  Laikykite  piltuvėlį  už  rankenėlės  ir,  norėdami  išpil  rščius,  naudokite  piltuvėlio  laikiklio
gnybtą. Būkite labai atsargūs, kai judinate prietaisą, kuriame yra karštų skysčių.

14. Išimkite vandens talpyklą k prieš tai išjungę prietaisą.
15. Nelaikykite prietaiso ant arba netoli karštos dujinės ar elektrinės viryklės. Nelaikykite prietaiso įkaitusioje orkaitėje.
16. Naudokite prietaisą k pagal paskir .
17. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
18. Išsaugokite šias instrukcijas.
19. Vyresni nei 8 metų vaikai, žmonės, kurių pro niai, fiziniai ar ju miniai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentė

dėl pa r es naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudo s gali k prižiūrimi už jų
saugumą atsakingo asmens ir/arba prieš tai nkamai apmoky . Šie asmenys turėtų gerai supras  naudojan s prietaisu
kylančias  grėsmes.  Neleiskite  vaikams žais  su  prietaisu.  Vyresni  nei  8  metų vaikai  gali  valy  ir  taisy  prietaisą  k
prižiūrimi suaugusiųjų. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

20. Prietaisas skirtas naudo  namuose ir vietose, kur galėtų bū  panašiai pritaikomas, pvz.: parduotuvėse, biuruose ir kitose
darbui  pritaikytose  vietose,  kur  įrengtos  darbuotojų  virtuvėlės;  ūkiniuose  pastatuose;  viešbučių,  motelių  ir  panašių
apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnau ; „Bed and Breakfast“ po apgyvendinimo įstaigose.

21. Nemerkite prietaiso į vandenį.

DĖMESIO, SLĖGIS!
Niekada neišimkite vandens talpyklos piltuvėlio–kavos laikiklio, kai prietaisas ruošia espresso ar cappuccino kavą arba plaka pieno
putą, nes galite nusidegin  karštu vandeniu ir garais, susižeis  arba apgadin  prietaisą. Jei norite paruoš  naują kavos puodelį,
prieš išimdami kavos laikiklį,  įsi kinkite, kad dega visos prietaiso indikatoriaus lemputės. Jei norite įpil  papildomai vandens ar
pieno,  įsi kinkite, kad dega visos prietaiso indikatoriaus lemputės, ir išjunkite prietaisą, paspausdami raudoną mygtuką,  esan
prietaiso šone (nustatykite „O“ padė ).

Įspėjimas:  patariame  kavos  aparatui  kavai  ruoš  nenaudo  vandens  iš  čiaupo,  nes  šis  vanduo  gali  žymiai
sus prin  prietaiso vidaus sistemos kalkėjimą.
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Įvadas
Espresso
Tai unikalus kavos ruošimo metodas, kurio metu karštas vanduo perleidžiamas per sumaltą kavą. Šis visoje Europoje populiarus
kavos ruošimo būdas garantuoja sodresnį kavos skonį palygin  su įpras ne užpilama kava. Dėl šio sodrumo espresso kavos
porcijos būna labai mažos (44-59 ml). Espresso pa ekiamas mažuose kavos puodeliuose („demitasse“).
Cappuccino
Gėrimas iš 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putos.
La e
Gėrimas iš maždaug 1/4 espresso ir 3/4 karšto pieno.

Prieš  pradėdami  naudo  prietaisą,  a džiai  perskaitykite  VISAS  naudojimo  instrukcijas  bei  jose  pateiktus  perspėjimus  ir
patarimus. Naudojant prietaisą, kai kurios jo dalys ir priedai gali labai įkais . Leiskite jiems atvės . Tinkamai prižiūrint prietaisą,
šis automa nis espresso, cappuccino ir la e kavos virimo aparatas ilgai Jums tarnaus ir neges. Išsaugokite šias instrukcijas, kad
galėtumėte ateityje pasikonsultuo , valydami ir prižiūrėdami prietaisą.

SVARBIOS SAUGUMO TAISYKLĖS
Naudodami prietaisą, visuomet laikykitės šioje skiltyje aprašytų saugumo taisyklių:

1. Prieš  nuimdami  prietaiso  priedus  ir  detales,  visuomet  įsi kinkite,  kad  ON/OFF  mygtuku  nustatyta  „O“  padė s.
Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Naudodami prietaisą, neišimkite kavos piltuvėlio.
3. Išimdami piltuvėlį, būkite labai atsargūs, nes metalinės jo detalės gali bū  įkaitusios. Filtro viršu nėje dalyje gali bū

šiek ek karšto vandens. Laikykite piltuvėlį k už rankenėlės. Norėdami išpil  rščius, naudokite piltuvėlio laikiklio
gnybtą.

4. Jeigu iš prietaiso nebėga kava, tai reiškia, kad užsikimšo filtras. Išjunkite prietaisą ir palikite jį atvės . Prietaisas galėjo
užsikimš  dėl to, kad buvo naudojama pernelyg smulkiai sumalta kava. Žr. „Trikdžių šalinimas“.

5. Valydami  pieno  plaktuvo  vamzdelį,  padėkite  po  vamzdeliu  didelį  puodelį.  Pripilkite  į  pieno  talpyklą  vandens  ir

prijunkite talpyklą prie prietaiso. Valdikliu nustatykite „Clean“ – valymo – padė  ( ). Tada vieną kartą paspauskite
CLEAN mygtuką. Leiskite, kad vamzdeliu vanduo bėgtų maždaug  30 sekundžių,  tada dar kartą paspauskite CLEAN
mygtuką, kad nutrauktumėte darbą.

Atkreipkite dėmesį: tam, kad prietaisas visuomet puikiai veiktų, valykite jį kaskart baigę naudo  prietaisą.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
Šioje skiltyje aprašomas prietaiso valymas ir paruošimas naudo , pirmą kartą naudojant prietaisą.
Žr. skil  „Sudedamosios dalys“, kad daugiau sužinotumėte apie prietaisą sudarančias dalis.

1. Įsi kinkite,  kad prietaisas yra išjungtas, I/O mygtuku, esančiu prietaiso šone, nustatydami „O“ padė . Įsi kinkite,  kad
prietaiso kištukas neįjungtas į rozetę.

2. Pašalinkite nuo prietaiso pakuotės lipdukus ir e ketes.
3. Išimkite ir perplaukite vandens talpyklą, pieno indelį, kavos piltuvėlį, abu filtrus ir matavimo šaukštelį. Plaukite vandeniu,

naudodami nedidelį kiekį silpnos valymo priemonės. Gerai perplaukite visas valytas detales švariu vandeniu ir sudėkite
jas atgal į prietaisą.

4. Prieš prijungdami ar nuimdami kavos piltuvėlį ir filtrą, žr. skil  „kavos laikiklio prijungimas“.
5. Norėdami išvaly  vidines  prietaiso  dalis,  atlikite  veiksmus,  aprašytus  skiltyje  „Cappuccino kavos ruošimas“,  bet  į abi

talpyklas įpylę vandens ir nenaudodami kavos. Nemerkite prietaiso į vandenį ir nelieskite jo vidinių dalių.

Dėmesio, svarbu: įkai nkite prietaisą!
Norėdami paruoš  prietaisą naudojimui, atlikite 90 sekundžių trukmės garų paruošimo ciklą, vadovaudamiesi žemiau esančiais
nurodymais:

 Įpilkite į vandens talpyklą vandens, bet ne aukščiau MAX žymos.
 Pripilkite į pieno talpyklą pieno, bet ne aukščiau MAX žymos.
 Pasirinkę vieną iš kavos filtrų, prijunkite jį prie kavos piltuvėlio. Prijunkite piltuvėlį prie prietaiso, įsi kindami, kad jis gerai

užsifiksavo. Padėkite po juo puodelį. Įsi kinkite, kad pieno plaktuvo vamzdelio galiukas yra puodelio viduje.
 Įstatykite prietaiso kištuką į nkamą mai nimo lizdą.
 I/O mygtuku nustatykite „I“ padė .
 Pradės žybsė  visos valdymo pulto indikatorių lemputės. Prietaisas ims kais .
 Prietaisui įkaitus, visos valdymo pulto indikatorių lempučių švieselės degs visą laiką. Galite pradė  naudo  prietaisą!
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Tinkamo puodelio dydžio parinkimas
Prieš ruošdami gėrimus, įsi kinkite, kad pasirinkote nkamo dydžio puodelį. Vadovaukitės žemiau esančia lentele.

TINKAMO PUODELIO DYDŽIO PARINKIMAS
GĖRIMAS REKOMENDUOJAMAS DYDIS

Espresso Vienguba porcija ( ) 40 ml

Dviguba porcija ( )
80 ml

Cappuccino Vienguba porcija ( ) 180 ml

Dviguba porcija ( )
300 ml

La e
Vienguba porcija ( )

350 ml

Dviguba porcija ( )
450 ml

Atkreipkite dėmesį: bendras gėrimo kiekis gali skir s priklausomai nuo naudojamo pieno rūšies.

Tinkamos kavos parinkimas
Kava
Rekomenduojame naudo  šviežiai  maltą, espreso skrudinimo kavą. Ruošdami espreso,  naudokite prancūzišką ar itališką  maltą
kavą. Sumalta kava, net ir laikoma sandariame indelyje ir vėsioje, tamsioje vietoje, išlaiko savo kvapą ir skonį k 7 – 8 dienas.
Nelaikykite  kavos  šaldiklyje  ar  šaldytuve.  Malkite  pupeles  k  prieš  pat  ruošdami  kavą.  Kavos  pupelės,  laikomos  sandarioje
talpykloje, išlaikys savo skonį ir kvapą iki 4 savaičių.

Malimas
Tai – labai svarbi espresso kavos ruošimo dalis, ypač jeigu patys malate kavos pupeles, ir reikalauja pa r es. Malkite kavą  ne per
smulkiai. Tinkamai sumaltos kavos konsistencija turėtų bū  panaši į druskos. 
Jeigu kava sumalta pernelyg smulkiai,  vanduo slėginiame aparate neperkoš kavos. Pernelyg smulkiai  kava sumalta,  jeigu kava,
patrinta tarp pirštų, primena miltus.
Jeigu kava sumalta pernelyg stambiai, vanduo per kavą perbėgs pernelyg greitai, taigi nukentės kavos skonis. 
Norėdami visuomet tolygiai sumal  kavos pupeles, naudokite aukštos kokybės kavamalę su girnomis.

Paruošimas naudo
Vandens talpyklos pildymas

A. Pripilkite į vandens talpyklą vandens. Galite tam naudo  matavimo s klinę arba išim  talpyklą iš prietaiso ir pripildy  ją,
pakišdami po tekančio vandens srove. Jeigu buvote išėmę talpyklą iš prietaiso ir vėl ją prijungėte, įsi kinkite, kad gerai ją
pritvir note. Pripilkite į vandens talpyklą pageidaujamą vandens kiekį. Nepilkite vandens virš MAX žymos, esančios ant
talpyklos. Nepilkite į talpyklą šilto ar karšto vandens.

B. Uždenkite vandens talpyklą dangteliu ir prijunkite talpyklą atgal prie prietaiso. Įsi kinkite, kad
gerai ją pritvir note.

Pieno indelio pildymas
Jeigu  ke nate  ruoš  cappuccino  ar  la e  kavą,  išimkite  pieno  talpyklą  iš  prietaiso.  Atverkite  indelio
dangtelį  ir įpilkite į indelį  reikiamą šalto pieno kiekį.  Neperženkite MAX žymos, esančios ant talpyklos.
Galiausiai prijunkite pieno indelį atgal prie prietaiso ir įsi kinkite, kad jis gerai užsifiksavo.
Atkreipkite dėmesį: galite naudo  bet kurią pageidaujamą pieno rūšį, pvz. nenugriebtą pieną, nugriebtą pieną, organišką ar sojų
pieną. 

Filtro pasirinkimas
Pasirinkite filtrą, vadovaudamiesi žemiau pateiktomis rekomendacijomis.

A. Jeigu naudojate maltą kavą, vienai kavos porcijai naudokite mažesnį (viengubą) espresso filtrą.

B. Dvigubai porcijai arba dviem puodeliams kavos naudokite didesnį (dvigubą) espresso filtrą.
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Kavos įpylimas
Prijunkite pasirinktą filtrą prie kavos laikiklio-piltuvėlio taip, kaip aprašyta šioje skiltyje. 
Jei naudojate maltą kavą:

A. Įpilkite į filtrą šviežiai ir smulkiai sumaltos espresso kavos. Nepripilkite kavos per daug.
B. Naudodami matavimo šaukštelio grūstuvėlio galą, tolygiai suslėkite maltą kavą.
C. Pašalinkite perteklinę kavą nuo laikiklio krašto, kad kavos piltuvėlis gerai prisitvir ntų prie kavos ruošimo galvutės.

Kavos laikiklio prijungimas
A. Laikydami kavos piltuvėlį po kavos ruošimo galvute, prijunkite piltuvėlį, atgal pastumdami piltuvėlio laikiklio gnybtą.

B. Prijunkite kavos laikiklį taip, kad jo rankenėlė atsidurtų greta atvertos spynelės simbolio ( ), esančio ant prietaiso, ir
lptų į piltuvėliui skirtą įlaidą.

C. Tada lėtai pasukite kavos piltuvėlį  į  dešinę taip, kad laikiklio gnybtas atsidurtų greta užvertos spynelės simbolio ( ),
esančio ant prietaiso.

Puodelio (puodelių) padėjimas
A. Jeigu naudojate mažą kavos puodelį espresso kavai ruoš , ištraukite puodelio aukščio reguliavimo padėklą.
B. Jeigu  naudojate  didesnį  puodelį  cappuccino  kavai  ruoš ,  palikite  puodelio  aukščio  reguliavimo  padėklą  neištrauktą

prietaiso skyrelio viduje.
C. Taip pat palikite puodelio aukščio reguliavimo padėklą neištrauktą, jeigu ruošiate la e kavą.

DĖMESIO: ruošdami cappuccino ar la e, pareguliuokite  pieno plaktuvo rankenėlę taip, kad pieno plakimo vamzdelis  atsidurtų
naudojamame puodelyje.

Prietaiso įjungimas
A. Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra įjungtas į rozetę.
B. I/O mygtuku pasirinkite „I“ padė .
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C. Pradės žybsė  valdymo pulto indikatoriaus lemputės. Prietaisas ims kais .
D. Prietaisui įkaitus, visos valdymo pulto indikatoriaus lemputės pradės deg  visą laiką. 
E. Prietaisas paruoštas naudo .

Funkcijos pasirinkimas
Espresso kavos ruošimas

A. Vieną kartą paspauskite ESPRESSO mygtuką. Įsižiebs    indikatoriaus lemputė. Prietaisas pradės ruoš  vieną kavos
puodelį (viengubą kavos dozę).

B. Paspauskite ESPRESSO mygtuką du kartus.  Įsižiebs   indikatoriaus lemputė. Prietaisas pradės ruoš  dvigubą kavos
porciją.

C. Paspauskite ESPRESSO mygtuką ir  palaikykite jį paspaustą 3 sekundes, kad pasirinktumėte kavos ruošimo nustatymus
rankiniu būdu. Pasirinkę nustatymus, dar kartą paspauskite ESPRESSO mygtuką. Prietaisas pradės ruoš  espresso kavą
pagal  Jūsų pasirinktus  nustatymus.  Paruošus  kavą,  prietaisas  išsijungs  automa škai.  Įsižiebusi  indikatoriaus  lemputė
reiškia, kad ciklas baigtas. Mėgaukitės skania espresso kava!

Atkreipkite  dėmesį:  jeigu  norite,  kad  prietaisas  pagamintų  mažiau  kavos,  nei  automa škai  nustatyta,  paspauskite  funkcinį
mygtuką, kad nutrauktumėte kavos ruošimo procesą, prietaisui pagaminus pakankamai kavos.

Cappuccino kavos ruošimas

A. Vieną  kartą  paspauskite  CAPPUCCINO mygtuką.  Įsižiebs    indikatoriaus  lemputė.  Prietaisas  pradės  ruoš  mažą
cappuccino puodelį, vadovaudamasis gamykloje parinktais nustatymais. Jeigu norite pakeis  putos plakimo laiką, galite
paspaus  CAPPUCCINO  mygtuką  ir  palaiky  jį  paspaustą  maždaug  5  sekundes,  kad  pereitumėte  į  plakimo  laiko
nustatymo režimą. Nustatę reikiamą dydį, atleiskite mygtuką. Prietaisas tęs darbą ir paruoš mažą cappuccino puodelį,
remdamasis Jūsų parinktais nustatymais.

Atkreipkite dėmesį: galimas putos plakimo laikas, ruošiant mažą cappuccino puodelį, - vidu niškai tarp 5 s ir 40 s.

B. Paspauskite  CAPPUCCINO  mygtuką  du  kartus.  Įsižiebs   indikatoriaus  lemputė.  Prietaisas  pradės  ruoš  dvigubą
cappuccino kavos porciją, vadovaudamasis gamykloje parinktais nustatymais. Jeigu norite pakeis  putos plakimo laiką,
galite paspaus  CAPPUCCINO mygtuką ir palaiky  jį paspaustą maždaug 5 sekundes, kad pereitumėte į plakimo laiko
nustatymo režimą. Nustatę reikiamą dydį, atleiskite mygtuką. Prietaisas tęs darbą ir paruoš didelį cappuccino puodelį,
remdamasis Jūsų parinktais nustatymais.

Atkreipkite dėmesį: galimas putos plakimo laikas, ruošiant didelį cappuccino puodelį, - vidu niškai tarp 5 s ir 70 s.

Atkreipkite dėmesį: išjungus prietaisą, rankiniu būdu nustatytas putos plakimo laikas bus išsaugotas tol, kol ištrinsite išsaugotus
nustatymus. Norėdami tai padary , paspauskite CAPPUCCINO mygtuką ir įjunkite prietaisą.  Penkis kartus vienu metu sužybsės

 ir  indikatoriaus lemputės. Po to prietaisas automa škai pereis prie gamykloje parinktų nustatymų. 
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La e kavos ruošimas

A. Vieną kartą paspauskite LATTE mygtuką. Įsižiebs   indikatoriaus lemputė. Prietaisas

pradės ruoš  mažą la e puodelį, vadovaudamasis gamykloje parinktais nustatymais.
Jeigu norite pakeis  putos plakimo laiką, galite paspaus  LATTE mygtuką ir palaiky  jį
paspaustą maždaug 5 sekundes, kad pereitumėte į plakimo laiko nustatymo režimą.
Nustatę reikiamą dydį, atleiskite mygtuką. Prietaisas tęs darbą ir paruoš mažą la e
puodelį, remdamasis Jūsų parinktais nustatymais.

Atkreipkite dėmesį:  galimas putos plakimo laikas,  ruošiant  mažą la e puodelį,  - vidu niškai
tarp 5 s ir 70 s.

B. Paspauskite  LATTE  mygtuką  du  kartus.  Įsižiebs  

indikatoriaus  lemputė.  Prietaisas  pradės  ruoš  dvigubą
la e kavos porciją, vadovaudamasis gamykloje parinktais

nustatymais.  Jeigu  norite  pakeis  putos plakimo laiką,  galite paspaus  LATTE mygtuką ir
palaiky  jį  paspaustą  maždaug  5  sekundes,  kad pereitumėte  į  plakimo  laiko  nustatymo
režimą. Nustatę reikiamą dydį, atleiskite mygtuką. Prietaisas tęs darbą ir paruoš didelį la e
puodelį, remdamasis Jūsų parinktais nustatymais.

Atkreipkite dėmesį: galimas putos plakimo laikas, ruošiant didelį la e puodelį, - vidu niškai tarp 5 s ir 90 s.

Atkreipkite dėmesį: išjungus prietaisą, rankiniu būdu nustatytas putos plakimo laikas bus išsaugotas tol, kol ištrinsite išsaugotus

nustatymus. Norėdami tai padary , paspauskite LATTE mygtuką ir įjunkite prietaisą. Penkis kartus vienu metu sužybsės  ir 
indikatoriaus lemputės. Po to prietaisas automa škai pereis prie gamykloje parinktų nustatymų. 
Atkreipkite  dėmesį:  jeigu  norite  iš  karto  ištrin  visus  rankiniu  būdu  parinktus  pieno  putos  plakimo  nustatymus,  pirmiausia

paspauskite CLEAN mygtuką ir tada įjunkite prietaisą.  Penkis kartus vienu metu sužybsės   ir   ,   ir   indikatoriaus
lemputės. Po to prietaisas automa škai pereis prie gamykloje parinktų nustatymų.

Pieno putos ruošimas
Naudodamiesi prietaisu, taip pat galėsite paruoš  pieno putą.
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaustą CAPPUCCINO mygtuką, jeigu norite į gėrimą įpil
papildomai putų arba paruoš  pieną ki ems gėrimams, pvz. karštam šokoladui, macchiato kavai,
arbatai su pienu ir pan. Baigę darbą, dar kartą paspauskite CAPPUCCINO mygtuką.

Baigus ruoš  gėrimus su pienu
Baigę ruoš  gėrimus su pienu, laikykite prietaiso pieno talpyklą šaldytuve, kad galėtumėte pieną
panaudo  kitą kartą, arba išpilkite talpykloje likusį pieną.

Vandens šildymas
Norėdami pašildy  vandenį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaustą LATTE mygtuką.

Valymas
Pieno indelio ir pieno plakimo vamzdelio valymas
Nors pieno indelį su pienu ir galima laiky  šaldytuve, svarbu nepamirš  reguliariai išvaly  indelį ir pieno plaktuvo vamzdelį, kad
šios detalės neužsikimštų ir jose nesikauptų nešvarumai. Norėdami išvaly  pieno indelį, atlikite šiuos veiksmus:

7



1. Išimkite pieno talpyklą iš prietaiso.
2. Nuimkite indelio dangtelį.
3. Išpilkite pieno likučius. Plaukite pieno talpyklą ir jos dangtelį  šiltu, muilinu vandeniu. Perplaukite švariu vandeniu ir

gerai  išdžiovinkite.  Nenaudokite  s prių  valiklių  ir  švei mo šepečių,  nes  pažeisite  išorinę  prietaiso  detalių  apdailą.
Pieno indelį taip pat galima plau  ir indaplovės viršu niame skyriuje. Neplaukite pieno indelio dangtelio indaplovėje.

4. Padėkite po plaktuvo vamzdeliu didelį tuščią puodelį.

5. Valdikliu  pasirinkite  CLEAN padė  ( ),  tada  vieną  kartą  paspauskite  CLEAN mygtuką.  Iš  putų vamzdelio  pradės
verž s garai. Leiskite prietaisui veik  keletą sekundžių ir dar kartą paspauskite CLEAN mygtuką, kad nutrauktumėte
darbą.

6. Išpilkite pieno talpykloje likusį vandenį ir įdėkite talpyklą atgal į prietaisą. 

Kavos virimo galvutės, kavos laikiklio ir filtrų valymas
1. Paspausdami prietaiso šone esan  ON/OFF mygtuką, nustatykite „O“ padė . Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
2. Kai kurios metalinės prietaiso dalys gali bū  labai įkaitusios. Nelieskite jų rankomis, kol jos neatvėso.
3. Atsukdami išimkite kavos piltuvėlį ir išpilkite panaudotą kavą. Plaukite kavos laikiklį ir filtrus šiltu, muilinu vandeniu.

Gerai perplaukite švariu vandeniu. Neplaukite kavos laikiklio ir filtrų indaplovėje. 
4. Nuvalykite  apa nę  kavos virimo galvutės  dalį  drėgnu  skudurėliu  arba  popieriniu  rankšluosčiu,  kad pašalintumėte

kavos likučius.
5. Prijunkite laikiklį be filtro atgal prie kavos ruošimo galvutės.
6. Padėkite po kavos laikikliu didelį tuščią puodelį.
7. Paspauskite  ESPRESSO  mygtuką.  Leiskite  prietaisui  išsivaly ,  naudojant  vandenį,  kol  prietaisas  pats  automa škai

išsijungs.
Vandens talpyklos valymas
Išimkite  vandens talpyklą  ir  išpilkite  joje  likusį  vandenį  į  kriauklę,  apversdami  talpyklą  aukštyn  kojomis.  Rekomenduojame
ištuš n  vandens  talpyklą  kaskart  baigus  naudo  prietaisą.  Plaukite  vandens talpyklą  muilinu  vandeniu.  Gerai  perplaukite
talpyklą švariu vandeniu ir nusausinkite. Neplaukite vandens talpyklos indaplovėje.

Likusių detalių valymas
1. Nuvalykite prietaiso korpusą švelniu sudrėkintu skudurėliu.  Nenaudokite s prių valiklių ar švei mo šepečių, nes jie

gali subraižy  prietaiso paviršių apdailą.
2. Nelaikykite  nenaudojamo kavos  piltuvėlio  prijungto  prie kavos ruošimo galvutės,  nes galite  pakenk  sandarinimo

žiedeliui, esančiam tarp kavos ruošimo galvutės ir piltuvėlio.
DĖMESIO: nemerkite prietaiso į vandenį. 

Nuosėdų šalinimas
Prietaise susikaupusios nuosėdos gali turė  neigiamą įtaką prietaiso veikimui. Pastebėję, kad paruoš  espresso kavai prireikia
daugiau  laiko  arba  kad  iš  prietaiso  veržiasi  labai  daug  garų,  išvalykite  susidariusias  nuosėdas.  Valykite  taip  pat  ir  baltas
nuosėdas, susikaupusias ant kavos ruošimo galvutės.
Nuosėdų šalinimo dažnumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo. Žemiau esan  lentelė padės Jums pasirink  nkamą
valymo dažnumą.

REKOMENDUOJAMAS VALYMO DAŽNUMAS
VANDENS RŪŠIS VALYMO DAŽNUMAS

Minkštas (filtruotas) vanduo Kas 80 kavos virimo ciklų
Kietas vanduo iš čiaupo Kas 40 kavos virimo ciklų

Norėdami pašalin  vidiniuose prietaiso mechanizmuose susikaupusias nuosėdas:
1. Pirmiausia pašalinkite vandens talpykloje susikaupusias nuosėdas.
2. ON/OFF mygtuku išjunkite prietaisą, pasirinkdami „O“ nustatymą. Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra išjungtas iš

rozetės. Įpilkite į talpyklą paruošto nukalkinimo rpalo virš minimalaus lygio žymos.
3. Prijunkite kavos laikiklį su filtru, į jį neįdėję kavos. Padėkite indelį, ąsotėlį ar puodelį ant skysčių surinkimo padėklo po

kavos laikikliu.
4. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
5. ON/OFF  mygtuku  pasirinkite  „I“  padė .  Palaukite,  kol  visos  valdymo  pultelio  indikatoriaus  lemputės  degs

nežybsėdamos,  tada  du  kartus  paspauskite  ESPRESSO  mygtuką.  Tirpalas  bus  perleidžiamas  per  vidines  prietaiso
detales. Šis procesas pasibaigs automa škai.

6. Padėkite ąsotėlį ar didelį puodelį (bent 325 ml tūrio) po vamzdeliu. Pripilkite į pieno indelį vandens ir prijunkite jį prie
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prietaiso. Valdikliu nustatykite CLEAN padė  ( ), tada vieną kartą paspauskite CLEAN mygtuką. Palaukite maždaug
30 sekundžių,  kol iš prietaiso per vamzdelį išbėgs šiek ek vandens,  ir dar kartą paspauskite CLEAN mygtuką, kad
nutrauktumėte darbą.

7. Jei reikia, pakartokite 1 – 7 veiksmus. Norėdami pašalin  rpalo likučius iš prietaiso, plaukite prietaiso detales k
vandeniu iš čiaupo.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Iš prietaiso nebėga vanduo.  Talpykloje nėra vandens.
 Kava sumalta pernelyg smulkiai.
 Filtre yra per daug kavos.
 Prietaisas  neįjungtas,  jo  kištukas

neįstatytas į rozetę.
 Kava filtre pernelyg suspausta.

 Įpilkite vandens.
 Naudokite vidu nio rupumo kavą.
 Dėkite į filtrą mažiau kavos.
 Įstatykite  prietaiso  kištuką  į  rozetę  ir

įjunkite prietaisą.
 Iš  naujo  įberkite  į  filtrą  kavos.  Labai

smarkiai jos nespauskite.
Kava  išbėga  per  laikiklio
kraštus.

 Laikiklis  neužsuktas  iki  užrakto
pozicijos.

 Kava susikaupė ant filtro kraštų.
 Filtre yra per daug kavos.

 Pasukite  kavos  laikiklį,  kad  jis  gerai
užsifiksuotų.

 Nuvalykite ant filtro kraštų esančią kavą.
 Pilkite į laikiklį mažiau kavos.

Nesusiformuoja  pieno  puta.
Pienas  nebėga  iš  plakimo
vamzdelio.

 Negeneruojami garai.
 Pienas nepakankamai šaltas.
 Užsikimšo plakimo vamzdelis.

 Įsi kinkite, kad talpykloje pakanka 
vandens.

 Prieš ruošdami cappuccino kavą, 
atvėsinkite pieną ir plakimo indelį.

 Vadovaudamiesi  instrukcijomis,  išvalykite
pieno talpyklą ir plaktuvo vamzdelį.

Kava išbėga pernelyg greitai.  Kava sumalta pernelyg stambiai.
 Filtre nepakanka kavos.

 Sumalkite kavą smulkiau.
 Įberkite kavos.

Paruošta kava yra labai silpna.  Naudojate  mažą  filtrą  dvigubai
espresso dozei pagamin .

 Naudojate pernelyg stambiai sumaltą
kavą.

 Ruošdami dvigubą kavos porciją, rinkitės
didesnį espresso filtrą.

 Sumalkite kavą smulkiau.

 Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse šį prietaisą draudžiama išmes  kartu su bui nėmis atliekomis.
Išmeskite  prietaisą  taip,  kad  būtų  galima  perdirb  ir  pakarto nai  panaudo  jį  sudarančias  medžiagas.  Tokiu  būdu  padėsite
sumažin  ne nkamo atliekų išme mo aplinkai ir žmonių sveikatai daromą žalą. Nuneškite  a tarnavusius elektrinius prietaisus į
tam skirtą bui nės technikos surinkimo punktą.

9

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
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