
RANKINIS KAVOS APARATAS MASTER COFFEE
MC5403

NAUDOTOJO VADOVAS

A džiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, prieš naudodami prietaisą, ir jas išsaugokite.

Svarbi saugumo informacija
Kai naudojate elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, įskaitant aprašytas šioje skiltyje.

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Įsi kinkite, kad prietaiso įtampa, nurodyta e ketėje, sutampa su patalpoje ekiamos elektros srovės įtampa.
3. Prietaisas turi įžemintą kištuką. Įsi kinkite, kad Jūsų namuose esančios sieninės rozetės yra nkamai įžemintos.
4. Norėdami apsisaugo  nuo gaisro, elektros šoko grėsmės ir sužeidimų, nemerkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar

kitus skysčius.
5. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš valydami prietaisą ir kai jo nenaudojate. Prieš nuimdami ir prijungdami detales

arba prieš prietaisą valydami, leiskite jam visiškai atvės .
6. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas jo laidas ar kištukas, taip pat jeigu pastebėjote gedimą, jeigu prietaisas buvo

numestas ar kitaip apgadintas. Tokiu atveju nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo
specialistai prietaisą apžiūrėtų, pataisytų ir/ar sureguliuotų elektrinius ar mechaninius komponentus.

7. Naudokite  k  gamintojo  rekomenduojamus  priedus,  kitaip  rizikuojate  sukel  gaisrą,  susižeis  ar  sužeis  kitus,  gali
nukrės  elektra.

8. Padėkite prietaisą ant plokščio paviršiaus ar stalo. Neleiskite mai nimo laidui kybo  ant stalo ar spintelės krašto. 
9. Neleiskite mai nimo laidui lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių.
10. Nelaikykite prietaiso ant įkaitusių paviršių ar greta atviros liepsnos, kad jo neapgadintumėte.
11. Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, traukite, laikydami už rozetės, bet ne laido.
12. Naudokite prietaisą k pagal nurodytą paskir . Laikykite jį sausose vietose.
13. Būkite labai atsargūs, kai prietaisas yra naudojamas netoli vaikų.
14. Saugokitės, kad nenusidegintumėte garais.
15. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių, k rankenėles ir mygtukus.
16. Neleiskite prietaisui veik , neįpylus vandens.
17. Neišimkite metalinio kavos laikiklio, kai prietaisas ruošia kavą arba iš jo skiriasi garai.
18. Norėdami  įjung  prietaisui  elektros  ekimą,  įstatykite  kištuką  į  sieninę  rozetę.  Prieš  ištraukdami  kištuką  iš  rozetės,

įsi kinkite, kad visi prietaiso mygtukai yra išjung .
19. Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių ju minių, fizinių ir pro nių gebėjimų asmenys, taip pat žmonės, kuriems trūksta

reikiamos pa r es ar žinių,  neturėtų  naudo  prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi už juos atsakingų asmenų arba buvo
apmoky  nkamai ir saugiai naudo  prietaisą. Jie turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias naudojant prietaisą. Neleiskite
vaikams žais  su prietaisu. Prietaisą valy  ir tvarky  gali k vyresni kaip 8 metų ir suaugusiųjų prižiūrimi vaikai.

20. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
21. Laikykite ir naudokite prietaisą aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje.
22. Šis prietaisas yra skirtas naudo  namuose ir kitose panašiose vietose, pavyzdžiui:

 Darbuotojams skirtose virtuvėlėse, esančiose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 Ūkiuose pastatuose;
 Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo vietų svečiams aptarnau ;
 „Bed and breakfast“ po apgyvendinimo vietose.

23. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
24. Išsaugokite šias instrukcijas.
25. Jeigu ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, įjunkite prietaisą ir išleiskite garus 3 minutes, prieš padėdami prietaisą saugo .
26. Jeigu išeinant garams išjungsite prietaisą, dėl likusios šilumos iš prietaiso dar kurį laiką skirsis garai. Garų srovė nutrūks,

užsukus garų valdiklį.

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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Sudedamosios dalys

A. Vandens talpyklos dang s
B. Vandens talpykla
C. Garų valdiklis
D. Viršu nis dangtelis
E. Ekranėlis
F. Valdymo  panelė  (1:  1  kavos

puodelio  nustatymas;  2:  2
kavos puodelių nustatymas; 3 –
įjungimas;  4  –  rankinio  kavos
ruošimo  mygtukas;  5  –  garų
mygtukas)

G. Matavimo šaukštelis
H. Plieninis filtras
I. Metalinis kavos laikiklis
J. Laikiklio rankenėlė
K. Plūdinis ju klis
L. Išimama puodelio lentynėlė
M. Skysčių surinkimo padėklo galvutė
N. Garų vamzdelio rankenėlė
O. Garų vamzdelis
P. Putų galvutė

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
Norėdami už krin  nepriekaiš ngą kavos skonį, perplaukite prietaisą šiltu vandeniu, kaip aprašyta šioje skiltyje.

1. Atverkite vandens talpyklos dang  ir įpilkite vandens žemiau MAX ribos. Tada užverkite talpyklos dang .
Atkreipkite dėmesį: prietaisas turi išimamą vandens talpyklą, kad galėtumėte lengvai ją valy . Galėsite pirmiausia pripil  į išimtą
talpyklą vandens ir tuomet ją įstaty  į vietą.

2. Įstatykite plieninį kavos filtrą į metalinį laikiklį, nedėdami kavos. Įsi kinkite, kad laikiklis išsilygiuoja su prietaiso grioveliais.
Įstatykite laikiklį, pridėdami jį greta užrašo INSERT, ir užtvir nkite, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę iki LOCK padė es.

3. Padėkite indelį ant kavos puodelių laikiklio. Įsi kinkite, kad garų valdiklis yra OFF padėtyje.
4. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Paspauskite įjungimo mygtuką. Įsižiebs balta įjungimo indikatoriaus lemputė. Pradės

žybsė  valdymo  panelės  mygtukai  (1  kavos  puodelis,  2  kavos  puodeliai,  rankinis  kavos  ruošimo  nustatymas  ir  garų
mygtukas).  Prietaisas  pradės  kais .  Pastoviai  degant  visoms indikatoriaus  lemputėms,  žinosite,  kad  prietaisas  visiškai
įkaito.

Atkreipkite dėmesį: jeigu prietaisas nėra pakankamai įkaitęs, paspaudus 1 arba 2 kavos puodelių mygtukus arba rankinio kavos
ruošimo mygtuką, siurblys neveiks. Jeigu norite ruoš  garus, paspauskite garų mygtuką.

5. Paspauskite  rankinio  kavos  ruošimo  mygtuką.  Prietaisas  pumpuos  vandenį  maždaug  30  s.  Išpilkite  indelyje  surinktą
vandenį ir gerai jį perplaukite. Galėsite naudo  prietaisą kavai ruoš .

Atkreipkite dėmesį: pirmą kartą pumpuojant vandenį, gali girdė s specifinis garsas. Tai visiškai normalu ir reiškia, kad pasišalina
viduje esan s oras. Praėjus maždaug 20 s, šis garsas turėtų išnyk . 

Prietaiso įkai nimas
Norint paruoš  skanią espresso kavą, rekomenduojame įkai n  prietaisą, prieš gaminant kavą. Įkai nkite metalinį laikiklį, plieninį
filtrą ir kavos puodelį, kad kavos skoniui neturėtų įtakos šaltos prietaiso dalys.

1. Išimkite vandens talpyklą. Atverkite vandens talpyklos dang  ir įpilkite vandens žemiau MAX ribos. Tada atgal įstatykite
talpyklą.

2. Įstatykite plieninį kavos filtrą į metalinį laikiklį. Įsi kinkite, kad laikiklis išsilygiuoja su prietaiso grioveliais. Įstatykite laikiklį,
pridėdami jį greta užrašo INSERT, ir užtvir nkite, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę iki LOCK padė es.

3. Padėkite espresso puodelį ant puodelio laikiklio.
4. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Įsi kinkite, kad garų valdiklis yra OFF padėtyje.
5. Paspauskite įjungimo mygtuką. Įsižiebs balta įjungimo indikatoriaus lemputė. Pradės žybsė  valdymo panelės mygtukai (1

kavos puodelis, 2 kavos puodeliai, rankinio kavos ruošimo mygtukas). Prietaisas pradės kais . Pastoviai degant visoms
indikatoriaus lemputėms, žinosite, kad prietaisas visiškai įkaito. Paspauskite rankinio kavos ruošimo mygtuką. Prietaisas
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pradės  pumpuo  vandenį.  Vandeniui  praėjus  bėg  iš  prietaiso,  dar  kartą  paspauskite  mygtuką,  kad  nutrauktumėte
vandens pumpavimą. Taip už krinsite, kad vanduo patektų iš talpyklos į šildytuvą.

6. Pradėjus deg  kavos ruošimo mygtukui, žinosite, kad pradinis prietaiso įkai nimas yra baigtas.

Espresso kavos ruošimas
1. Išimkite kavos laikiklį,  pasukdami jį  pagal  laikrodžio rodyklę.  Įdėkite  maltą kavą į  plieninį  filtrą,  naudodami  matavimo

šaukštelį. Šaukštas maltos kavos a ks maždaug puodelį espresso kavos. Suspauskite maltą kavą grūstuvėliu.
2. Įstatykite  plieninį  filtrą  į  metalinį  laikiklį.  Įsi kinkite,  kad  laikiklis  išsilygiuoja  su  prietaiso  grioveliais.  Įstatykite  laikiklį,

pridėdami jį greta užrašo INSERT, ir užtvir nkite, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę iki LOCK padė es.
3. Padėkite puodelį ant puodelio laikiklio.
4. Prietaisui  įkaitus,  paspauskite  1  arba  2  kavos  puodelių  mygtuką.  Prietaisas  pradės  ruoš  kavą.  1  kavos  puodelio

paruošimas užtruks 15 sekundžių, o 2 – 25 sekundes. Jeigu norite nustaty  paruošiamos kavos kiekį rankiniu būdu, vieną
kartą paspauskite rankinio nustatymo mygtuką. Prietaisui paruošus pageidaujamą kavos kiekį,  dar kartą paspauskite šį
mygtuką.  Pasirinkus  šią  funkciją,  prietaisas  ilgiausiai  ruoš  kavą  90  s.  Prietaisas  automa škai  išsijungs,  jeigu  bus
nenaudojamas 90 s.

5. Turėtų pradė  deg  a nkamas kavos ruošimo mygtukas. Jeigu jis nedega, palaukite, kol jis vėl įsižiebs. Pradės tekė
kava.

6. Paspauskite kavos mygtuką, paruošus pageidaujamą kavos kiekį arba pradėjus bėg  silpnesnei kavai. Jeigu užgeso kavos
indikatoriaus lemputė, palaukite, kol ji vėl įsižiebs ir galėsite tęs  darbą.

7. Paspauskite ir  palaikykite  1 kavos puodelio  mygtuką 3 sekundes.  Pradės žybsė  1 kavos puodelio  mygtuko lemputė.
Pateksite į nustatymų meniu.  Dar kartą paspauskite 1 kavos puodelio mygtuką, kad pradėtumėte ruoš  kavą. Praėjus
pageidaujamam laikui,  paspauskite 1 kavos puodelio mygtuką, kad prietaisas įsimintų nustatymą. Galėsite pasirink  1
kavos puodelio ruošimo laiką iki 45 s. Nustačius 1 kavos puodelio ruošimo laiką, 2 kavos puodelių ruošimo laikas bus
parenkamas automa škai, padvigubinant nustatytą 1 kavos puodelio ruošimo laiką. Taip pat galėsite nustaty  2 puodelių
ruošimo laiką iki 90 s. Jeigu nustatysite 2 puodelių ruošimo laiką, 1 puodelio ruošimo laikas bus automa škai nustatomas
kaip pusė nustatyto 2 puodelių ruošimo laiko.

DĖMESIO: nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros, nes gali reikė  parink  jo nustatymus rankiniu būdu.
8. Baigę ruoš  kavą, išimkite metalinį laikiklį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite kavos likučius.
9. Palikite laikiklį atvės , tada perplaukite kavos filtrą tekančiu vandeniu.

Cappuccino ir pieno putų ruošimas
Galėsite paruoš  puodelį cappuccino kavos, užpildami espresso puodelį plaktu pienu.

1. Pirmiausia paruoškite espresso kavą taip, kaip aprašyta skiltyje „Espresso kavos ruošimas“. Pasirinkite pakankamai didelį
puodelį, kad lptų ir pienas. Įsi kinkite, kad nustatyta OFF garų valdiklio padė s.

2. Paspauskite garų ruošimo mygtuką.  Užges kavos mygtuko indikatoriaus lemputė.  Palaukite,  kol  įsižiebs  garų mygtuko
indikatoriaus lemputė.

Atkreipkite dėmesį: naudojant prietaisą, garų indikatoriaus lemputė tai įsižiebs, tai vėl užges. Tai reiškia, kad palaikoma reikiama
temperatūra. 

3. Įpilkite į indelį  maždaug 100 ml pieno kiekvienam puodeliui cappuccino kavos, kurį  norite paruoš . Rekomenduojame
naudo  nenugriebtą šaldytuvo temperatūros pieną. Nenaudokite įkai nto pieno.

Atkreipkite dėmesį: rinkitės ne mažesnio kaip 70±5 mm skersmens indelį. Atkreipkite dėmesį, kad plakamo pieno tūris gali padidė
iki 2 kartų, taigi indelis turėtų bū  pakankamai aukštas.

4. Pamažu pasukite garų valdiklį prieš laikrodžio rodyklę. Iš putų galvutės pradės verž s garai.
Atkreipkite dėmesį: niekada greitai nesukite garų valdiklio, nes greitai susidarius dideliam kiekiui garų, padidės sprogimo rizika.

5. Įstatykite plakimo galvutę į pieną (maždaug 2 cm). Plakite pieną, judindami indelį aukštyn ir žemyn.
6. Paruošę pageidaujamą putų kiekį, garų valdikliu pasirinkite OFF padė .

Atkreipkite  dėmesį:  nuvalykite  garų  galvutę  sudrėkinta  kempine,  iškart  baigus  generuo  garus,  bet  saugokitės,  kad
nesusižeistumėte.

7. Supilkite išplaktą pieną į paruoštą espresso kavą. Cappuccino kava paruošta. Jei pageidaujate, galite įber  cukraus arba
apibarsty  kakava.

8. Paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką. Užges visos indikatoriaus lemputės.
9. Jeigu naudosite garų funkciją ilgiau kaip 180 s iš karto, pradės greitai  žybsė  garų mygtuko indikatorius. Tokiu atveju

paspauskite kavos mygtuką, kad prietaisas atvėstų. Prietaisui atvėsus, galėsite tęs  darbą.
Atkreipkite dėmesį: jeigu norite ruoš  kavą, iškart baigę naudo  garų funkciją, paspaudus kavos ruošimo mygtuką, pradės žybsė
jo indikatoriaus lemputė. Tokiu atveju garų valdikliu pasirinkite ON padė , kad prietaisas pumpuotų karštą vandenį ir atvėstų.  
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Automa nio išsijungimo funkcija
Jeigu prietaisas yra nenaudojamas 25 minutes, jis automa škai išsijungs.

Valymas ir priežiūra
1. Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir leiskite jam visiškai atvės .
2. Reguliariai  valykite  prietaiso  korpusą  sudrėkinta  kempine  ir  plaukite  vandens  talpyklą,  skysčių  surinkimo  padėklą  ir

puodelio laikymo lentynėlę. Išplovę šias detales, jas išdžiovinkite.
Atkreipkite dėmesį: valymui nenaudokite spirito ar rpiklių. Niekada nemerkite prietaiso korpuso į vandenį.

3. Išimkite  metalinį  laikiklį,  pasukdami  jį  pagal  laikrodžio  rodyklę.  Pašalinkite  kavos  likučius.  Perplaukite  jį  vandeniu  ir
plovikliu.

4. Perplaukite visus prietaiso priedus švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite.
5. Prietaisui atlikus  500 darbo ciklų (įskaitant kavos ruošimą, garų generavimą ir kitas funkcijas), visi jo indikatoriai greitai

sužybsės  5  kartus,  pasibaigus  prietaiso  įkai nimui.  Taip  bus  primenama  apie  nuosėdų  šalinimą.  Jeigu  nuosėdų
neišvalysite, prietaisas apie tai primins, kaskart naudojant prietaisą.  Įsijungus prietaiso pareng es režimui, vienu metu
paspauskite rankinio kavos ruošimo mygtuką ir 2 puodelių ruošimo mygtuką ir palaikykite 3 s. Dvi indikatoriaus lemputės
greitai sužybsės 3 kartus. Taip atšauksite nuosėdų valymo priminimą. Prietaiso darbo ciklų skaičius vėl bus skaičiuojamas
nuo 0. 

Nuosėdų valymas
1. Norint už krin  efektyvų prietaiso veikimą ir puikų kavos skonį, svarbu palaiky  vidinio prietaiso vamzdyno švarą. Valykite

kalkių nuosėdas kas 2-3 mėnesius.
2. Įpilkite vandens ir nuosėdų šalinimo priemonės į talpyklą iki MAX žymos. Vandens ir nuosėdų šalinimo priemonės santykis 

turėtų bū  4:1. Atsižvelkite į nuosėdų šalinimo priemonės gamintojo rekomendacijas. Taip pat galite naudo  citrinos 
rūgš  (vandens ir rūgš es santykis 100:3).

3. Įstatykite kavos laikiklį be kvos į prietaisą. Padėkite indelį skysčiams subėg . Įkai nkite prietaisą, kaip aprašyta skiltyje 
„Prietaiso įkai nimas“.

4. Paspauskite įjungimo mygtuką. Įsižiebs mygtuko lemputė. Paspauskite kavos ruošimo mygtuką. Garų valdiklis turėtų bū  
OFF padėtyje. Pradėjus bėg  vandeniui, paspauskite kavos mygtuką, kad nutrauktumėte pumpavimą. Palaukite keletą 
sekundžių. Prietaisas pradės kais .

5. Įsižiebus kavos mygtuko lemputei, žinosite, kad įkai nimas baigtas. Paspauskite kavos ruošimo mygtuką ir du puodelius 
kavos. Dar kartą paspauskite kavos mygtuką, kad nutrauktumėte pumpavimą.

6. Paspauskite garų mygtuką. Užges kavos mygtuko indikatorius. Palaukite, kol įsižiebs garų mygtuko indikatoriaus lemputė. 
2 min. ruoškite garus, pasukdami garų valdiklį. Tuomet pasirinkite OFF valdiklio padė , kad nutrauktumėte garų ruošimą. 
Paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką. Palikite nuosėdų šalinimo skys  prietaise bent 15 minučių.

7. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką ir palaukite, kol įsižiebs kavos ruošimo mygtukas. Tada paspauskite kavos 
mygtuką ir palaukite, kol ištekės visas nuosėdų šalinimo skys s.

8. Įpilkite į talpyklą vandens iki MAX žymos. Pakartokite 4-6 veiksmus 3 kartus ir išleiskite vandenį taip, kad jo neliktų 
talpykloje.

Trikdžių šalinimas
Problema Galima priežas s Sprendimas

Aprūdijo metalinės talpyklos dalys. Naudojate ne nkamą nuosėdų šalinimo
priemonę,  kuri  gali  apgadin  metalines
talpyklos dalis.

Naudokite  k  gamintojo
rekomenduojamas  nuosėdų  šalinimo
priemones.

Iš prietaiso apačios išteka vanduo. Skysčių  surinkimo  talpykloje  yra  per
daug vandens.

Išvalykite skysčių surinkimo padėklą.

Prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo
centrą.

Vanduo išteka per filtro kraštus. Ant filtro kraštų yra maltos kavos. Nuvalykite perteklinę kavą.
Espresso kavoje jaučiamas acto skonis. Pašalinus  kalkių  nuosėdas,  prietaisas

nebuvo nkamai išvalytas.
Keletą  kartų  išvalykite  prietaisą,  kaip
aprašyta  skiltyje  „Prieš  pirmą  kartą
naudojant prietaisą“.

Malta kava yra ilgai  laikoma karštoje ir
drėgnoje vietoje, taigi sugenda.

Naudokite  šviežiai  sumaltą  kavą  arba
laikykite  nenaudojamą  kavą  vėsioje,
sausoje  vietoje.  A darę  maltos  kavos
pakelį,  uždarykite  jį  kaip  įmanoma

4



sandariau ir laikykite šaldytuve, kad kava
ilgiau išliktų šviežia.

Prietaisas neveikia. Prietaiso kištukas nėra įjungtas į rozetę. Tinkamai įstatykite kištuką į rozetę. Jeigu
prietaisas  vis  ek  neveikia,  kreipkitės  į
įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad
jo specialistai prietaisą pataisytų.

Nepavyksta paruoš  pieno putų. Nedega garų indikatoriaus lemputė. Garai  bus  ruošiami,  k  įsižiebus  garų
indikatoriaus lemputei. 

Pasirinktas  per  didelis  arba  ne nkamos
formos pieno indelis.

Naudokite aukštą ir siaurą indelį.

Naudojate nugriebtą pieną. Naudokite  nenugriebtą  arba  pusiau
nugriebtą pieną.

Nemėginkite savarankiškai išrink  prietaiso. Jeigu nepavyksta pašalin  problemos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Aplinką tausojan s prietaiso išme mas

 Padėkite  saugo  gamtą. Laikykitės  vie nių  atliekų tvarkymo taisyklių.  Nuneškite  a tarnavusį  prietaisą  į  bui nių  prietaisų
perdirbimo centrą.
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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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