
MasterCoffee

AUTOMATINIS KAVOS APARATAS 

MC70SCF, MC71BCF, MC72CCF
NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumo perspėjimai
1. A džiai perskaitykite naudotojo vadovą ir jį išsaugokite.

2. Laikykite prietaisą ant tvirto paviršiaus, sausoje, gerai vėdinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3. Prieš naudodami prietaisą, peržiūrėkite prietaiso naudojamos elektros srovės parametrus ir junkite prietaiso kištuką į jam

nkamą elektros lizdą.

4. Nenaudokite prietaiso, neįpylę į jį pakankamai vandens.

 Pildydami vandens talpyklą, išimkite ją iš aparato, kad vanduo negalėtų patek  į prietaiso vidinius mechanizmus. Gedimams,

įvykusiems dėl šios priežas es, netaikomos garan jos sąlygos.

5. Išmeskite plas kinius ir putplasčio pakuotės elementus taip, kad negalėtų susižeis  vaikai.

6. Laikykite prietaisą toliau nuo šilumą generuojančių prietaisų, kad nepažeistumėte prietaiso paviršiaus.

7. Įprasta prietaiso naudojimo ir laikymo temperatūra - 0℃～+45℃. Šal s gali pakenk  prietaisui.

8. Pilkite į vandens talpyklą kambario temperatūros vandenį. Karštas vanduo gali pakenk  prietaisui.

9. Valykite prietaisą sausa šluoste.

10. Nekeiskite  techninių  prietaiso  parametrų,  nes  galite  smarkiai  susižeis .  Tokiu  atveju  gamintojas  už  padarytą  žalą

neatsako.

11. Išimkite kavos ruošimo bloką ir valykite prietaisą, k prieš tai jį išjungę.

12. Sugedus elektrinėms prietaiso detalėms ar įvykus kitam gedimui, nuneškite prietaisą profesionaliam taisymui į įgaliotą

klientų aptarnavimo centrą.

13. Vaikai ir sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės prietaisu naudo s gali k prižiūrimi už juos atsakingo

asmens.

14. Neleiskite  vandeniui  patek  į  vidines  prietaiso  dalis.  Nelieskite  elektrinių  prietaiso  detalių,  nes  gali  įvyk  trumpasis

jungimas.

15. Jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, išjunkite jį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

16. Jei turite klausimų apie prietaiso naudojimą, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą nurodytais telefonais.

17. Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) gali naudo s prietaisu, jeigu jie prieš tai buvo nkamai apmoky , gerai supranta grėsmes,

galinčias kil  prietaisą naudojant, ir yra prižiūrimi už juos atsakingo asmens. Vaikams draudžiama valy  ir taisy  prietaisą,

nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams

nepasiekiamoje vietoje.

18. Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo nepatyrimo ar reikiamų

žinių stokos, prietaisu naudo s gali  k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami grėsmes, galinčias kil  prietaisą

naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

19. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu.

20. Prietaisas skirtas naudo  namuose ir kitose vietose, kur gali bū  panašiai pritaikomas, pavyzdžiui:

 Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;

 Ūkinės paskir es pastatuose;

 Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų klientams aptarnau ;

 Nakvynės ir pusryčių namuose „Bed & Breakfast”.

21. Nenardinkite prietaiso į vandenį, kad jį išvalytumėte.

22. Nedėkite naudojamo prietaiso į spintelę.

23. DĖMESIO: nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius yra suskilinėjęs. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy

ir taisy  prietaiso.

2. Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
1. Įsi kinkite,  kad  kavos  ruošimo  blokas  yra  užsifiksavęs,  o  rščių  surinkimo  talpykla  ir  skysčių  padėklas  –  nkamose

padėtyse.

2. Įpilkite į talpyklą švaraus vandens.

3. Pirmą kartą naudodami prietaisą, įberkite šiek ek daugiau kaip 30 g kavos pupelių į pupelių indelį.
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 DĖMESIO: berkite į pupelių talpyklą k pupeles. Nepilkite vandens, maltos kavos ar pupelių, susimaišiusių su kitomis kietomis

medžiagomis, nes galite apgadin  kavamalę.

Įtampa / dažnis 220-240  V  (kintamoji  srovė),

50/60 Hz

Nominali galia 1200-1500 W

Vandens talpyklos dydis 1800 ml Pupelių talpyklos dydis 250 g

Siurblio slėgis 19  Bar  (itališkas  ULKA

siurblys)

Grynasis svoris 13 kg

1. Vidinis kavos pupelių talpyklos dangtelis

2. Kavos pupelių talpykla

3. Pieno putos reguliatorius

4. Malimo rupumo reguliatorius

5. Puodelio šildytuvas

6. LCD spalvotas liečiamas ekranėlis

7. Cappuccino / La e bėgimo anga

8. Espresso bėgimo anga

9. Perteklinio skysčio padėklas su pagrindu puodeliui

10. Maltos kavos talpyklos dangtelis

11. Išorinis kavos pupelių talpyklos dangtelis

12. Maltos kavos talpykla

13. Vandens talpykla su dangteliu

14. Šoninės durelės

15. Kavos rščių talpykla

16. Kavos ruošimo blokas

 SVARBŪS PATARIMAI:

Pieno putos reguliatorius (3):

1. Pasukus valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, pieno puta bus rštesnė ir plonesnė. Per daug smarkiai pasukus valdiklį pagal

laikrodžio rodyklę, bus ruošiamas k karštas pienas, o ne puta. Tokiu atveju pasukite valdiklį atgal prieš laikrodžio rodyklę,

kad ruoštumėte įprastą pieno putą.

2. Pasukus valdiklį  prieš laikrodžio rodyklę, pieno puta bus storesnė ir puresnė. Per daug smarkiai pasukus valdiklį  prieš

laikrodžio rodyklę, pienas nebėgs. Tokiu atveju pasukite valdiklį atgal pagal laikrodžio rodyklę, kad ruoštumėte įprastą

pieno putą.

Malimo rupumo reguliatorius (4):

Reguliuokite malimo rupumą, veikiant kavos malūnėliui. Jeigu pasuksite valdiklį prieš laikrodžio rodyklę, pupelės bus sumalamos

smulkiau, kava bus s presnė. Jei pasuksite valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, pupelės bus sumalamos stambiau, kava bus silpnesnė.

Cappuccino / La e bėgimo anga (7):

Išimkite pieno putos ruošimo sistemą ir perplaukite švariu vandeniu, kad pašalintumėte pieno likučius ir už krintumėte higieną.

Perteklinio skysčio padėklas su pagrindu puodeliui (9):

Į padėklą subėgus daug skysčio ir pakilus raudonai plūdei, ištuš nkite vandens talpyklą.

Maltos kavos talpykla (12):

Įberkite ne daugiau kaip 1 šaukštelį (10 g) maltos kavos kiekvienam espresso kavos puodeliui, kurį norite paruoš . Jeigu kavos yra

daugiau kaip 1 šaukštelis, gali pradė  ges  kavos ruošimo blokas.

Kavos rščių talpykla (15):

Ekranėlyje pamatę užrašą „Kavos rščių talpykla pilna“ („Waste container full“), ištuš nkite talpyklą.

Kavos ruošimo blokas (16):

Nea darykite durelių ir nejudinkite kavos ruošimo bloko, kol ruošiate kavą. Jei ekranėlyje matote užrašą „Neįdėtas kavos ruošimo

blokas“ („Brewing unit missing“), išimkite kavos ruošimo bloką ir dar kartą jį įstatykite taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

3. Prietaiso funkcijos
3.1 Kavos aparato įjungimas

1. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Įsižiebs liečiamas ekranėlis. Prietaisas automa škai pereis į pareng es režimą.

2. Palieskite ekranėlį pirštu. Prietaisas įsijungs ir  pradės testavimo, įkai nimo bei išsivalymo procesus, tada grįš į pradinį

ekraną.

Nenaudokite prietaiso, jam vykdant testavimą, kaistant ir valan s.
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Pareng es režimas

Prietaiso testavimas

Įkai nimas

Prietaiso valymasis

3.2 Pagrindinių funkcijų ekranas

3.3 Espresso / juoda kava / cappuccino / la e / karštas pienas / karštas vanduo

Pagrindinių funkcijų ekranėlis leidžia pasirink  espresso, juodą kavą, cappuccino, la e, karštą pieną ar karštą vandenį, paspaudus

liečiamo ekranėlio ikonėles.

Ruošdami espresso ar juodą kavą, galite bet kada paspaus  ikonėlę , kad nutrauktumėte darbą.

Ruošdami pieno putą, galite bet kada paspaus  ikonėlę , kad nutrauktumėte darbą. Kavos aparatas toliau ruoš espresso kavą.

 Baigus ruoš  kavą, kavos ruošimo blokas automa škai grįš į pradinę padė . Tada galėsite tęs  kavos ruošimą.

Pieno putos ruošimo procesas Espresso ruošimo procesas

Kava paruošta!
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3.4 Maltos kavos ruošimo funkcija

1. Paspauskite ikonėlę . Ekranėlyje pamatysite 4 kavos ruošimo funkcijas: espresso, juoda kava, cappuccino ir la e.

2. Naudodami kavos šaukštelio priedą, parduodamą kartu su prietaisu, įberkite vieną šaukštelį  maltos kavos kiekvienam

kavos puodeliui, kurį ruošiate.

3. Paspauskite reikiamos funkcijos ikonėlę. Kavos aparatas ruoš espresso / juodą kavą / cappuccino / la e.

Jei atliksite aukščiau aprašytus veiksmus, į prietaisą neįdėję kavos, iš kavos snapelio bėgs k karštas vanduo. Tokiu būdu išvalomas

kavos  ruošimo blokas  ir  vidiniai  kavos  ruošimo  vamzdeliai.  Be  to,  įjungus  prietaisą,  automa škai  prasidės  aparato  išsivalymo

procesas.

3.5 Malimo rupumo reguliatorius

Reguliuokite  malimo rupumo valdiklį,  veikiant  kavos  malūnėliui.  Pasukdami  valdiklį  prieš  laikrodžio  rodyklę,  sumalsite  pupeles

smulkiau, kava bus sodresnio skonio. Jei pasuksite valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, sumalsite pupeles stambiau, kava bus silpnesnė.

 Parinkus naują malimo rupumą, efektą pajusite po trečio kavos puodelio.

3.6 Maltos kavos kiekio reguliavimas

Nueikite  į  „Mėgstamiausiųjų“  („Favourite“)  nustatymo  ekranėlį.  Kavos  pupelės  simbolis  žymi  maltos  kavos  kiekį  nuo  7-11  g

puodelyje.  Paspauskite  „-“  simbolį,  kad  sumažintumėte  maltos  kavos  kiekį,  arba  „+“,  kad  padidintumėte  kavos  kiekį,  kaip

pavaizduota paveikslėliuose.

3.7 Pieno putos reguliatorius

1. Pasukus valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, pieno puta bus rštesnė ir plonesnė.

2. Pasukus valdiklį prieš laikrodžio rodyklę, pieno puta bus storesnė ir puresnė.

1. Per daug smarkiai pasukus valdiklį  pagal laikrodžio rodyklę, bus ruošiamas k karštas pienas, o ne puta. Tokiu atveju

pasukite valdiklį atgal prieš laikrodžio rodyklę, kad ruoštumėte įprastą pieno putą.
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2. Per  daug smarkiai  pasukus  valdiklį  prieš  laikrodžio  rodyklę,  pienas  nebėgs.  Tokiu  atveju  pasukite  valdiklį  atgal  pagal

laikrodžio rodyklę, kad ruoštumėte įprastą pieno putą.

4. Nustatymų meniu

Paspauskite ikonėlę  pagrindiniame ekrane, kad patektumėte į nustatymų meniu.

4.1 Kavos temperatūra

Paspaudus ikonėlę  , ekranėlyje galėsite pasirink  temperatūrą (žema, vidu nė arba aukšta). Pasirinkę reikiamą temperatūrą,

paspauskite „OK“, kad patvir ntumėte pasirinkimą.

4.2 Nuosėdų šalinimas

Paspauskite ikonėlę , kad pradėtumėte nuosėdų šalinimą, arba paspauskite , kad nutrauktumėte nuosėdų valymą

bet kuriuo proceso metu.

1  žingsnis.  Įpilkite  į  vandens  talpyklą  valymo  priemonės  ir

pripildykite  talpyklą  vandens.  Paspauskite  „OK“,  kad

pradėtumėte  šalin  nuosėdas.  Siurblys  veiks  30  sekundžių  ir

padarys 3 minučių pertrauką. Po 11 tokių ciklų nuosėdų šalinimo

procesas bus baigtas.

2 žingsnis.  Išpilkite  vandens  talpyklos  turinį  ir  įpilkite  švaraus

vandens.  Paspauskite  „OK“.  Kavos  aparatas  pradės  valy

vidinius  vamzdžius.  Siurbliui  išpumpavus  1000  ml  vandens,

valymo procesas bus baigtas. Įsijungs pradinis prietaiso ekranas.

4.3 Vandens kietumas

Paspaudus ikonėlę , ekranėlyje pamatysite vandens kietumo parink s:

Kavos aparatas primins Jums, kad reikia pašalin  kalkių nuosėdas, priklausomai nuo pasirinkto vandens kietumo:

1. 1 lygis: priminimas apie nuosėdų valymą, suvartojus 150 l vandens;

2. 2 lygis: priminimas apie nuosėdų valymą, suvartojus 120 l vandens;
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3. 3 lygis: priminimas apie nuosėdų valymą, suvartojus 90 l vandens;

4. 4 lygis: priminimas apie nuosėdų valymą, suvartojus 60 l vandens.

 Taip pat galėsite paspaus  , jei, gavę perspėjamąjį pranešimą, norite a dė  nuosėdų valymą. Vėliau įjungus prietaisą, bus

primenama apie nuosėdų valymą tol, kol naudotojas išvalys nuosėdas.

4.4 Personalizuotų pasirinkimų nustatymas, prieš ruošiant kavą

Paspauskite nustatymų ikonėlę . Ekranėlyje pamatysite paveikslėlyje pavaizduotą nustatymų langą. 

Paspaudus  personalizuotų  pasirinkimų  ikonėlę  ,  ekranėlyje  pamatysite  langą  su  personalizuotų  kavos  skonių  nustatymo

galimybe.

A. Paspaudus  ikonėlę  ,  ekranėlyje  matysite  espresso  tūrio  nustatymo funkciją.  Spauskite  „+“  ir  „-“  mygtukus,  kad

nustatytumėte pageidaujamą espresso kiekį. Paspauskite „OK“, kad patvir ntumėte pasirinkimą.

B. Paspaudus ikonėlę , ekranėlyje matysite juodos kavos tūrio nustatymo funkciją. Spauskite „+“ ir „-“ mygtukus, kad

nustatytumėte pageidaujamą kavos kiekį. Paspauskite „OK“, kad patvir ntumėte pasirinkimą.

C. Paspaudus  ikonėlę  ,  ekranėlyje  matysite  cappuccino  nustatymo  funkciją.  Spauskite  „+“  ir  „-“  mygtukus,  kad

nustatytumėte  pageidaujamą  espresso  kiekį  ir  pieno  putos  ruošimo  trukmę.  Paspauskite  „OK“,  kad  patvir ntumėte

pasirinkimus.
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D. Paspaudus ikonėlę , ekranėlyje matysite la e  nustatymo funkciją. Spauskite „+“ ir „-“ mygtukus, kad nustatytumėte

pageidaujamą espresso kiekį, pieno putos dalį bei pieno putos ruošimo trukmę. Paspauskite „OK“, kad patvir ntumėte

pasirinkimus.

E. Paspauskite  ikonėlę  .  Spauskite  „+“  ir  „-“  mygtukus,  kad  nustatytumėte  pageidaujamą  karšto  vandens  kiekį.

Paspauskite „OK“, kad patvir ntumėte pasirinkimą.

F. Paspauskite ikonėlę . Spauskite „+“ ir „-“ mygtukus, kad nustatytumėte pageidaujamą karšto pieno kiekį. Paspauskite

„OK“, kad patvir ntumėte pasirinkimą.

4.5 Kavos vamzdelio ir pieno putos sistemos valymas

Paspauskite ikonėlę  . Ekranėlyje pamatysite priminimą įmerk  pieno vamzdelį į švarų vandenį. Paspauskite „OK“. Prietaisas

valys pieno putos sistemą 20 sekundžių, tada perplaus vidinį kavos vamzdelį 80 ml vandens.

4.6 Energijos taupymo režimas

Paspauskite ikonėlę . Ekranėlyje pamatysite automa nį prietaiso išsijungimo laiką. Paspauskite „OK“, kad patvir ntumėte savo

pasirinkimą.

 Siekiant sutaupy  elektros energijos, prietaisas išsijungs automa škai, jo nenaudojant nustatytą laiką. Taip pat galite pasirink

„OFF“ padė , kad išjungtumėte automa nio išsijungimo funkciją. 
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4.7 Kalbos pasirinkimas

Norint palengvin  prietaiso naudojimą vartotojams iš įvairių šalių, galėsite pasirink  vieną iš 4 prietaiso kalbų.

Paspauskite  ikonėlę  .  Ekranėlyje  pamatysite  kalbų  pasirinkimo  langą.  Pasirinkite  reikiamą  kalbą  ir  spustelėkite  „OK“,  kad

patvir ntumėte savo pasirinkimą.

4.8 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Paspauskite ikonėlę  . Ekranėlyje pamatysite užklausą dėl gamyklinių nustatymų atkūrimo patvir nimo. Paspaudus „OK“, bus

atkur  gamykliniai nustatymai. Taip pat galite paspaus  , kad nutrauktumėte nustatymų atkūrimą.

4.9 Kavos puodelių skaičiuotuvas

Paspauskite ikonėlę . Ekranėlyje matysite bendrą aparato paruoštų espresso/juodos kavos ir cappuccino/la e puodelių skaičių.

5. Perspėjamieji simboliai
1. Vandens trūkumas. Įpilkite vandens į talpyklą.

2. Kavos pupelių trūkumas. Įberkite kavos pupelių į pupelių talpyklą.

3. Neįdėtas kavos virimo blokas. Tinkamai įdėkite kavos virimo bloką ir įsi kinkite, kad jis užsifiksavo.
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4. Neįdėtas kavos rščių skyrelis. Įsi kinkite, kad nkamai įstatytas kavos rščių skyrelis.

5. Neįdėtas skysčių surinkimo padėklas. Įsi kinkite, kad nkamai įstatytas skysčių surinkimo padėklas.

6. Prisipildė kavos rščių skyrelis. Ištuš nkite jį.

7. Atvertos durelės. Užverkite šonines dureles.

8. Užsikimšo  vamzdelis.  Išjunkite  prietaisą,  įsi kinkite,  kad  vandens  talpykla  yra  pilna,  tada  vėl  įjunkite  prietaisą.  Jei

problemos nepavyksta pašalin , kreipkitės profesionalios pagalbos į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Pagrindiniai parametrai

Elektros įtampa
220-240 V  (kintamoji  srovė),

50/60 Hz
Galia 1200-1500 W

Vandens talpyklos dydis 1700 ml Pupelių talpyklos dydis 250 g

Kavos tūris 30-250 ml Grynasis svoris 13 kg
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ULKA siurblys 19 Bar Nerūdijančio plieno vamzdelis √
Paruošimo  kavos  gaminimui

režimas
√

Nerūdijančio  plieno  puodelio

laikiklis
√

Aliuminio šildytuvas
√ Reguliuojamas  maltos  kavos

kiekis
√

Kavos malūnėlio reguliavimas √ Išimama vandens talpykla √

Kavos bėgimo anga
√ Reguliuojama kavos 

temperatūra
√

Nerūdijančio  plieno  kavos

malūnėlis 

√
Vandens kietumo nustatymas √

Espresso √ Informacija √
Americano √ Nuosėdų šalinimas √
Karštas vanduo √ Energijos taupymo režimas √

Dviguba kavos porcija
√ Gamyklinių nustatymų

atkūrimas
√
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


