
AUTOMATINIS KAVOS VIRIMO APARATAS

MC717B, MC717S
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų kavos virimo aparatą.

Sveikiname įsigijus naująjį automatinį kavos virimo aparatą.

Šios   naudojimo   instrukcijos   supažindins   Jus   su  prietaiso   veikimo  principais   ir   leis   sėkmingai

naudotis prietaisu, verdant skanią kavą namuose ar biure.

Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį. 

Atkreipkite dėmesį:  nebijokite  vadovautis  asmeniniu  skoniu.  Eksperimentuodami greitai   suprasite,  kokie prietaiso nustatymai

reikalingi Jūsų mėgstamiausios rūšies kavai išvirti. 

Svarbios saugumo taisyklės
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių:

1. Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

2. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Lieskite tik rankenėles ir mygtukus.

3. Nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius, nes gali nukrėsti elektra, galite sukelti gaisrą arba

susižeisti.

4. Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prieš prijungdami ar nuimdami nuo

prietaiso detales ir jį valydami, leiskite prietaisui atvėsti.

5. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedo, taip pat jeigu prietaisas ar jo laidas yra pažeisti. Leiskite, kad prietaisą apžiūrėtų

ir/ar pataisytų artimiausio klientų techninio aptarnavimo centro atstovai.

6. Naudodami kitokius nei gamintojo rekomenduojamus ir parduodamus prietaiso priedus, galite sukelti gaisrą, susižeisti,

gali nukrėsti elektros srovė.

7. Nenaudokite atvirame ore.

8. Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalo ar spintelės krašto ir liestųsi prie įkaitusių paviršių.

9. Nelaikykite prietaiso ant ar netoli dujinės arba elektrinės viryklės. Nedėkite prietaiso į įkaitintą orkaitę.

10. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite „OFF“ padėtį ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

11. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

12. Venkite judančių prietaiso detalių.

13. Nenuimkite prietaiso dangtelio, kai prietaisas veikia.

14. Nuėmę kavos ruošimo bloką prietaisui verdant kavą, galite nusideginti.

15. Nepalikite prietaiso be priežiūros, jeigu prietaisą naudoja vaikai arba jeigu naudojate aparatą netoli jų.

16. Maitinimo laidas:

1) Trumpas   prietaiso  maitinimo   laidas   padės   sumažinti   sužeidimų   riziką,   nes   laidas   nesusipainios   ir   už   jo

neužkliūsite.

2) Taip pat galima naudoti ir ilgesnius nuimamus laidus arba ilgintuvus, jeigu laikomasi saugumo perspėjimų.

3) Jei naudojate ilgą prijungiamą laidą arba ilgintuvą:

a. Naudojamo  laido arba  ilgintuvo  elektros  srovės   techniniai  duomenys  turėtų būti  ne  mažesni  nei

prietaiso srovės duomenys.

b. Jeigu prietaisas įžemintas, naudojamas ilginamasis laidas taip pat turėtų būti įžemintas.

c. Neleiskite laidui kyboti ant stalo ar spintelės stalviršio krašto, kad vaikai negalėtų netyčia jo patraukti

ir už jo užkliūti.

17. Jeigu prijungiamas laidas trumpesnis nei 2 m, naudokite 3G 0,75 mm2 laidą. Kitais atvejais naudokite 3G 1,0 mm2 laidą.

18. Nemerkite prietaiso į vandenį.

19. Visuomet  išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo prieš  jį  surinkdami,  išrinkdami ir  valydami.  Nepalikite  į  rozetę įjungto

prietaiso be priežiūros.

 Vyresni nei 8 metų vaikai gali naudotis prietaisu, prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens ir/arba prieš tai tinkamai

apmokyti. Jie turėtų gerai suprasti naudojantis prietaisu kylančias grėsmes.

 Vyresni nei 8 metų vaikai gali valyti ir taisyti prietaisą tik prižiūrimi suaugusiųjų.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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 Žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant

panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo

asmens ir/arba prieš tai tinkamai apmokyti. Šie asmenys turėtų gerai suprasti naudojantis prietaisu kylančias grėsmes.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:

o Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbui pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;

o Ūkiniuose pastatuose;

o Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;

o „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.

DĖMESIO:

 Pažeistą prietaisą ar maitinimo laidą taisyti turėtų tik gamintojas arba įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistai.

 Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš rozetės. Prieš tęsdami prietaiso naudojimą, įsitikinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.

 Nemerkite prietaiso į vandenį.

Perbraukto šiukšlių dėžės simbolio reikšmė

  Nemeskite  elektrinių  prietaisų  kartu   su  buitinėmis  atliekomis.   Išmeskite  atitarnavusį  elektrinį  prietaisą   tam skirtame

buitinės technikos surinkimo punkte.

Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Išmetant elektrinius prietaisus sąvartynuose, iš prietaisų ištekėjusios pavojingos medžiagos atsidurs gruntiniame vandenyje ir taip

pateks į mitybos grandines, kur jos gali turėti neigiamą poveikį Jūsų sveikatai ir gerovei.

 

Saugus prietaiso naudojimas
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Niekada nenaudokite 

pažeisto maitinimo laido.

Laikykite laidą toliau nuo 

ugnies ir įkaitusių paviršių.

Niekada nesuspauskite 

maitinimo laido.

Saugokite prietaisą nuo 

atviros liepsnos ir aukštos 

temperatūros.

Nemerkite prietaiso į vandenį 

ar kitus skysčius.

Neleiskite vaikams žaisti su 

prietaisu.



Sudedamosios dalys

1. Kavos pupelių talpa

2. Puodelių šildymo plokštė

3. Liečiamas ekranėlis

4. Vandens talpa

5. Pieno   plakimo   antgalis

(kapučinatorius)

6. Maitinimo laidas

7. Skysčių surinkimo padėklas

8. Malimo rupumo valdiklis

9. Anga maltai kavai

10. Anga dangtelis

11. Kavos ruošimo mechanizmas

12. Durelės

13. Kavos tirščių padas

14. Kavos tirščių surinkimo talpykla

15. Kavos   /   karšto   vandens   bėgimo

kaklelis

VALDYMO PULTAS
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Nelieskite prietaiso detalių, iš 

kurių teka karštas vanduo arba

veržiasi įkaitę garai.

Rankomis nelieskite 

puodelių šildymo plokštės.

Esant reikalui, naudokite 

CO2 gesintuvus.

Junkite prietaisą į 

kintamosios srovės 

rozetę. 

Laikykite prietaisą ant lygaus ir

švaraus paviršiaus. Palikite 

bent 100 mm tarp prietaiso ir 

sienų.

Rekomenduojame prieš 

verdant kavą pašildyti 

puodelius.



1. Du puodeliai

2. Vienas puodelis

3. Karštas vanduo

4. Pieno plakimas

5. Cappuccino kava

6. Latte kava

7. Karštas pienas

8. Maltos kavos mygtukas

9. ON / OFF mygtukas

10. Meniu

11. Laikmatis

Surinkimas ir paruošimas naudoti

1. Įstatykite   skysčių  surinkimo

padėklą.

2. Ištraukite   maitinimo   laidą,

matavimo   šaukštelį   ir   pieno

plaktuvą. 

Prietaisą naudojant pirmą kartą

1. Išimkite   vandens   talpyklą   ir   pripildykite   ¾

talpyklos šviežiu vandeniu. 

2. Suberkite kavos pupeles į pupelių talpyklą.
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3. Įstatykite prietaiso kištuką į kintamosios srovės rozetę ir paspauskite įjungimo mygtuką.

4. Paspauskite

ekranėlį.

5. Laukite. Laukite. 

6. Prietaisas

paruoštas

naudoti.

Laukite. 

7. Padėkite puodelį po kavos kakleliu. 8. Pareguliuokite kavos kaklelio aukštį.

9. Prietaisas paruoštas naudoti.

Liečiamo ekranėlio naudojimas

1. Palieskite ekranėlį. 2. Prietaisas įsijungia. 3. Prietaiso įjungimas / 

išjungimas.
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4. Pieno putos plakimas. 5. Karštas vanduo. 6. Viengubas / dvigubas kavos

puodelis.

7. Cappuccino. 8. Latte. 9. Karštas pienas.

10. Meniu. 11. Ruošimas iš maltos kavos.

Paspaudę MENIU, galėsite pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų parinkčių:

1. Meniu. 2. Nustatykite

prietaiso kalbą.

3. Laiko nustatymas. 4. Nukalkinimas

5. Vandens kietumo 

nustatymas.

6. Garso signalų 

nustatymas.

7. Informacija apie 

prietaisą.

8. Gamyklos 

nustatymai.

Meniu nustatymus parinkite pastumdami slankiklį aukštyn arba žemyn.

Palieskite

Palieskite baltą stulpelį šone, kad paslinktumėte 
meniu žemyn.

Palieskite baltą stulpelį šone, kad paslinktumėte 
meniu aukštyn.
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Kalbos nustatymas

Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite OK, kad išsaugotumėte nustatymus.

Palieskite

Paspauskite ant užrašo „English“, kad nustatytumėte 
kitą kalbą.

Paspauskite OK, kad patvirtintumėte savo 
pasirinkimą.

Laiko nustatymas

Palieskite Palieskite

Paspauskite užrašą „Clock
setting“ (laikrodžio

nustatymas).

Paspauskite užrašą „Time
setting“ (laiko nustatymas).

Nustatykite datą ir laiką, tada
patvirtinkite savo pasirinkimą,

paspausdami OK.

 Palieskite
Pasirinkę ON, nustatykite

laiką ir savaitės dieną, tada
spustelėkite OK. Prietaisas

įsijungs
automatiškai.Pasirinkite OFF

ir spustelėkite OK. Tokiu
atveju prietaisas

automatiškai nebeįsijungs.

Palieskite Palieskite

Paspauskite „Unit Auto on“

(automatinis prietaiso

įsijungimas).

Vandens kietumo nustatymas

Pasirinkite vandens kietumo lygį ir paspauskite OK, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. 

Paspauski
te OK
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Garso nustatymas

Pasirinkite garsinių signalų nustatymus ir paspauskite OK, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Paspauski
te OK

Prietaiso duomenys

Ekranėlyje rodomas paruoštų puodelių skaičius ir data. 

Paspauski
te OK

Gamykliniai nustatymai

Paspauskite OK, kad būtų atkurti gamykloje parinkti nustatymai.

Paspauski
te OK

Perspėjimai ir priminimai

Trūksta vandens.

Šis   ekranėlyje   pasirodęs

simbolis   reiškia,   kad

talpoje nėra vandens arba

kad   talpykla   netinkamai

įstatyta. 

Iš   naujo   įpilkite   švaraus

vandens   ir   įsitikinkite,  kad

talpykla tinkamai įstatyta.

Pilna   kavos   tirščių

surinkimo talpa.

Šis   ekranėlyje   pasirodęs

simbolis   reiškia,   kad

prisipildė   kavos   tirščių

talpykla. 

Išimkite   talpyklą   ir   ją

ištuštinkite.

Trūksta pupelių.

Šis   ekranėlyje   pasirodęs

užrašas reiškia, kad reikia į

talpyklą   įberti   kavos

pupelių.

Neįstatytas   kavos   virimo

mechanizmas.

Netinkamai įstatytas kavos

virimo mechanizmas.

Įsitikinkite,   kad   kavos

virimo   mechanizmas   yra

tinkamai įstatytas.
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Užverkite dureles.

Netinkamai   uždarytos

prietaiso durelės.

Įsitikinkite,   kad   gerai

uždarytos durelės.

Trūksta skysčių surinkimo

padėklo.

Ekranėlyje   pamatę   šį

užrašą,   įdėkite   skysčių

surinkimo   padėklą   ir

įsitikinkite, kad jis tinkamai

įstatytas.

Kalkių nuosėdų valymas.

Ekranėlyje   pasirodžius

užrašui   „DECALCIFY“,

žinosite,  kad reikia   išvalyti

prietaise   susikaupusias

kalkių nuosėdas. 

Paspauskite   „ESC“,   kad

nutrauktumėte   nuosėdų

valymą.   Perspėjimas   apie

susidariusias nuosėdas bus

pakartotas šiek tiek vėliau. 

Paspauskite   OK,   kad

pradėtumėte valymą.

Trūksta   kavos   tirščių

surinkimo talpyklos.

Neįstatyta   arba

netinkamai   prijungta

tirščių surinkimo talpa.

Įsitikinkite,   kad   tinkamai

įstatyta   tirščių   surinkimo

talpa.

Vėdinimas.(Nuorinimas)

Prietaise   susidaręs

vakuumas. Paspauskite OK.

Prietaisas atliks automatinį

mechanizmų

sureguliavimą. 

Jei   šis   užrašas   neišnyksta,

kreipkitės   į   techninio

aptarnavimo centrą.

Suveikė   „Self‐protect“

apsauginis mechanizmas.

Prietaisas atliks automatinį

mechanizmų

sureguliavimą. 

Jei   šis  užrašas  neišnyksta,

kreipkitės   į   techninio

aptarnavimo centrą.

NTC klaida.

Prietaisas atliks automatinį mechanizmų sureguliavimą. 

Jei   šis  užrašas  neišnyksta,  kreipkitės   į   techninio  aptarnavimo

centrą.

Kalkių  šalinimas
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Paspauski
te OK

Paspauskit
e OK

Paspauskite OK, kad

pradėtumėte automatinį

nuosėdų valymą.

Įpilkite nukalkinimo
priemonę – 250 ML ir 0,75L

vandens
Paspauskite OK.

Vyksta nukalkinimas.

Paspauskit
e OK

Pasirinkite „Descaling“

(nuosėdų valymas) rankiniu

būdu.

Baigus valyti nuosėdas,

prietaisas automatiškai

pakartotinai įkraunamas.

Pripylę vandens į talpyklą,

paspauskite OK.

Dėmesio:

1. Nuosėdoms  išvalyti reikės maždaug 0,75ml vandens, perpilant vandenį keturis kartus.

2. Vandens siurblys veiks 3 sekundes, ilsėsis 17 sekundžių.

3. Automatinis nuosėdų valymas po pertraukų tęs programų vykdymą. 

4. Po nuosėdų išvalymo prietaisas atliks automatinį testą.

5. Žemiau   pateikiama   rekomendacinė   lentelė   leis   nustatyti   tinkamą   vandens   kietumą.   Prietaiso   atliekamas   nuosėdų

valymas iš dalies priklausys nuo nustatyto vandens kietumo. 

Dėmesio: prieš naudodami prietaisą kavai ruošti, pirmiausia nustatykite vandens kietumą. 

Vandens kietumas Puodelių kiekis Pastabos

0 Jokio valymo

1 1000 Automatinis valymas

2 750

3 500

4 250

Įjungimas
Prieš ruošiant kavą, būtina atlikti  žemiau aprašytus veiksmus, kad paruoštumėte prietaisą darbui. Po to galėsite pradėti ruošti

pageidaujamos rūšies kavą.

Dėmesio: nepamirškite į vandens talpyklą pripilti šviežio vandens. 

Paspauskite ekranėlį. Laukite. Laukite. 
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Pradinis ekranas.

Prietaisas paruoštas

naudoti.

Laukite. 

Espresso kavos ruošimas

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos ruošęs kavą ir grįš į pradinį ekraną.

Palieskite vieno puodelio simbolį. „<” ir „>” simboliais pasirinkite kavos

temperatūrą, pupelių kiekį ir kavos kiekį. 

Palieskite dviejų puodelių simbolį. „<” ir „>” simboliais pasirinkite kavos

temperatūrą, pupelių kiekį ir kavos kiekį.

Cappuccino kavos ruošimas

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos ruošęs kavą ir grįš į pradinį ekraną.

„<” ir „>” simboliais pasirinkite

kavos temperatūrą, pupelių

kiekį, putos ruošimo laiką ir

kavos kiekį.

Paspauskite cappuccino

simbolį.

Įmerkite prietaiso žarnelę į

vandenį, kaip parodyta

paveikslėlyje. „<” ir „>”

simboliais pasirinkite valymo

laiką.

Valymas: išimkite pieno indelį.

Paspauskite OK ir valykite

prietaisą taip, kaip parodyta

kairėje. 

Paspaudus  , prietaisas

nustos ruošęs kavą ir grįš į

pradinį ekraną.

Latte kavos ruošimas

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos ruošęs kavą ir grįš į pradinį ekraną.
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„<” ir „>” simboliais pasirinkite

kavos temperatūrą, pupelių

kiekį, putos ruošimo laiką ir

kavos kiekį.

Paspauskite latte simbolį.

Įmerkite prietaiso žarnelę į

vandenį, kaip parodyta

paveikslėlyje. „<” ir „>”

simboliais pasirinkite valymo

laiką.

Valymas: išimkite pieno indelį.

Paspauskite OK ir valykite

prietaisą taip, kaip parodyta

kairėje. 

Paspaudus  , prietaisas

nustos ruošęs kavą ir grįš į

pradinį ekraną.

Pieno plakimas

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos plakęs pieną ir grįš į pradinį ekraną.

„<” ir „>” simboliais pasirinkite

putos ruošimo laiką, kuris lems

putos kiekį.

Paspauskite pieno plakimo

simbolį.

Įmerkite prietaiso žarnelę į

vandenį, kaip parodyta

paveikslėlyje. „<” ir „>”

simboliais pasirinkite valymo

laiką.

Valymas: išimkite pieno indelį.

Paspauskite OK ir valykite

prietaisą taip, kaip parodyta

kairėje. 

Paspaudus  , prietaisas

nustos plakęs pieną ir grįš į

pradinį ekraną.

Karštas pienas

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos kaitinęs pieną ir grįš į pradinį ekraną.
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„<” ir „>” simboliais pasirinkite

pieno šildymo laiką, kuris lems

pašildyto pieno kiekį.

Paspauskite karšto pieno

simbolį.

Įmerkite prietaiso žarnelę į

vandenį, kaip parodyta

paveikslėlyje. „<” ir „>”

simboliais pasirinkite valymo

laiką.

Valymas: išimkite pieno indelį.

Paspauskite OK ir valykite

prietaisą taip, kaip parodyta

kairėje. 

Paspaudus  , prietaisas

nustos kaitinęs pieną ir grįš į

pradinį ekraną.

Karštas vanduo

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos kaitinęs vandenį ir grįš į pradinį ekraną.

„<” ir „>” simboliais

pasirinkite vandens

temperatūrą ir kiekį.

Paspauskite karšto vandens

simbolį.

Kavos ruošimas, naudojant maltą kavą

Priminimas: paspaudus  , prietaisas nustos ruošęs kavą ir grįš į pradinį ekraną.

Paspauskite maltos kavos

simbolį.

Palieskite vieno puodelio simbolį. „<” ir „>” simboliais pasirinkite

kavos temperatūrą ir kavos kiekį.

Paspauskite maltos kavos

simbolį.

Paspauskite cappuccino simbolį. „<” ir „>” simboliais pasirinkite

kavos temperatūrą, putos
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ruošimo laiką ir kavos kiekį.

Paspauskite maltos kavos

simbolį.

Paspauskite latte simbolį. „<” ir „>” simboliais pasirinkite

kavos temperatūrą, putos

ruošimo laiką ir kavos kiekį.

Malimo rupumo nustatymas

Malimo rupumą galite nustatyti valdikliu, ant kurio pažymėtas

rodyklės simbolis. Pasukite valdiklį laikrodžio rodyklės kryptimi,

kad  pupelės  būtų  malamos   stambiau.  Pasukite  valdiklį   prieš

laikrodžio rodyklę, kad pupelės būtų malamos smulkiau.

Kavos parametrų reguliavimas
1 variantas. „<” ir „>” simboliais pasirinkite maltos kavos kiekį,

kaip parodyta žemiau.

2 variantas. Pasirinkę vieną iš kavos ruošimo režimų, palaikykite   paspaustą 5 sekundes. Tada ekranėlyje išvysite  simbolį.

Palaikykite šį simbolį paspaustą 5 sekundes, kad pereitumėte į kalibravimo režimą.

„<”   ir   „>”   simboliais   pasirinkite  maltos   kavos   kiekį.   „<”   ir   „>”   simboliais   nustatę   kavos   gėrimo   tūrį,   paspauskite   OK,   kad

patvirtintumėte nustatymus. 

Priežiūra
Reguliariai  valant  ir   tinkamai prižiūrint  prietaisą,  kavos  virimo aparatas  Jums tarnaus daug  ilgiau,  be to,  galėsite  mėgautis

visuomet puikios kokybės kava.

Valymas ir priežiūra

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, nes gali nukrėsti elektros srovė.

 Niekada neplaukite prietaiso detalių indaplovėje.

 Niekada nedėkite prietaiso detalių į mikrobangų krosnelę, orkaitę ar džiovyklę.

 Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš rozetės ir palaukite, kol jis atvės.
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Pagrindinių detalių valymas
Rekomenduojame ištuštinti tirščių talpyklą ir skysčių surinkimo padėklą kartą per dieną, kad kavos / karšto vandens kaklelis bei

kavos ruošimo blokas būtų visuomet švarūs. Reguliariai valykite vandens talpyklą, skysčių surinkimo padėklą, padėklo dangtelį ir

tirščių talpyklą. 

Raudonai žymai (plūdei) esant virš skysčių surinkimo padėklo paviršiaus, kuo greičiau ištuštinkite skysčių surinkimo padėklą.

1. Išjunkite   prietaisą   ir   ištraukite   prietaiso   kištuką   iš

rozetės. Atverkite prietaiso dureles.

2. Kilstelėkite   rankenėlę,   esančią   ant   kavos   virimo

mechanizmo. Paspauskite detalę,  ant  kurios užrašyta

„Press“.   Išimkite   kavos   virimo   mechanizmą.

Perplaukite   pagrindines   detales   karštu   vandeniu.

Įsitikinkite,   kad   dviejuose   prietaiso   filtruose   neliko

kavos tirščių, tada išdžiovinkite plautas detales.

3. Išimkite tirščių surinkimo detales (plokštę ir talpyklą)

ir išvalykite.

4. Gerai   išvalykite   visus   vidinius   kavos   virimo

mechanizmo   paviršius   ir   atgal   įstatykite   tirščių

surinkimo talpyklą.

5. Laikydami   už   rankenėlės,   įstatykite   kavos   ruošimo

mechanizmą   į   pradinę   padėtį.   Įsitikinkite,   kad

mechanizmas   tinkamai   užsifiksavo.   Turėtų   pasigirsti

spragtelėjimas.   Tada   įstatykite   tirščių   surinkimo

6. Kavos   pupelių   talpyklą   pakaks   valyti   gan   retai.   Jei

reikia, valykite ją medvilniniu skudurėliu.

Atkreipkite   dėmesį:   niekada   nepilkite   į   pupelių   talpyklą

vandens, nes galite apgadinti prietaisą.
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talpyklą. Galiausiai užverkite prietaiso dureles.

Atkreipkite   dėmesį:   atgal   įstatydami   kavos   virimo

mechanizmą, nespauskite detalės, ant kurios užrašyta „Press“,

nes galite apgadinti prietaisą.

Perspėjame:   jeigu   netinkamai   įstatytas   kavos   virimo

mechanizmas,  ekranėlyje  pamatysite  užrašą  „BREWING UNIT

MISSING“. Prietaisas neveiks.

7. Nuvalykite pieno putos plaktuvą (Kapučinatorių).

Suimdami pirštais ir patraukdami, nuimkite pieno plaktuvą nuo kaklelio. Perplaukite karštu vandeniu, kad pašalintumėte pieno

likučius. Įsitikinkite, kad plaktuvo viduje neliko jokių nešvarumų. 

Baigę valyti, iš naujo surinkite detales.

Dėmesio: nuimdami plaktuvą nuo kaklelio, būkite labai atsargūs.

8. Išimkite   vandens   talpyklą.   Vandens   įleidimo   angą

rasite po talpykla.

9. Pasukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, išimkite

filtrą. Baigę valyti, nepamirškite vėl jo prijungti.

10. Ištraukite skysčių surinkimo padėklą iš prietaiso ir jį išvalykite. Baigę valyti, nepamirškite vėl jo įdėti.

Laikymas ir saugojimas
Jeigu ketinate ilgesnį  laiką nenaudoti  prietaiso,   išjunkite prietaisą  ir   ištraukite prietaiso kištuką  iš  rozetės.  Laikykite  jį  sausoje,

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Palaikykite aparato švarą.

Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai veikia prietaisas, ir valykite jį, vadovaudamiesi naudotojo vadove pateiktomis rekomendacijomis.

Trikdžių šalinimas
Prietaisui sugedus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

Stenkitės pašalinti atsiradusią problemą, vadovaudamiesi žemiau pateiktais patarimais.

Patys netaisykite prietaiso, nes galite susižeisti.  Nuneškite prietaisą į  artimiausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo

specialistai apžiūrėtų ar pataisytų prietaisą. Savarankiškai taisant prietaisą, gamintojas neatsako už patirtą žalą.
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Problema Galima priežastis Sprendimas

Prietaisui malant kavą, girdite 

neįprastus garsus.

Kavos malūnėlyje susikaupė daug 

nešvarumų.

Kreipkitės į gamintoją ar jo įgaliotą atstovą.

Nebėga kava. Per daug kavos. Kava sumalta 

pernelyg stambiai.

Pareguliuokite malimo rupumo valdiklį (nustatykite 

smulkų arba vidutinį malimą). Pareguliuokite kavos 

kiekio nustatymus.

Užsiblokavo kavos virimo 

mechanizmas.

Kavos virimo mechanizmas atsidūrė

netinkamoje padėtyje.

Uždarykite šonines dureles ir iš naujo įjunkite 

prietaisą. Kavos virimo mechanizmas automatiškai 

grįš į pradinę padėtį.

Nebėga vanduo ir nesiveržia 

garai.

Užsiblokavo garų / karšto vandens 

galvutė.

Išvalykite galvutę adata arba perplaukite šiltu 

vandeniu.

Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš rozetės, nes kitaip galite nusideginti.

Techniniai duomenys

Nominali įtampa 220 – 240 V, kintamoji srovė; 50/60 Hz

Nominali galia 1200‐1400 W

Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 422 x 280 x 380 mm

Grynasis svoris 11 kg

Maitinimo laidas 1,5 m

Temperatūros reguliavimas Skaitmeninis

Malamos kavos kiekis Reguliavimas pagal programą (penkios parinktys)

Malimo rupumas Rankinis nustatymas, 3 parinktys 

Vandens talpyklos tūris 2,0 l

Pupelių skyrelio talpa 300 g

Kavos snapelio aukštis 80‐140 mm

Apsauga nuo perkaitimo Dviguba apsauga: temperatūros saugiklis ir temperatūros jutiklis

Pumpavimo slėgis 19 bar

Kartu su prietaisu parduodami priedai

Naudojimo instrukcijos, 1 vnt. Šaukštelis kavai, 1 vnt.
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