
Automatinis kavos aparatas Master Coffee
MC9CMW, MC9CMBL

NAUDOTOJO VADOVAS



Sudedamosios dalys

1. Skysčių surinkimo padėklas
2. Kavos ištekėjimo vamzdelis
3. Automatinis pieno putos 

ruošimo įrenginys
4. Vandens talpykla
5. Kairiosios durelės
6. Maitinimo laidas
7. Valdymo panelė
8. Piltuvo dangtelis 
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Putų reguliavimo rankenėlė
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9. Piltuvas maltai kavai
10. Kavos pupelių talpykla
11. Dešiniosios durelės
12. Kavos ruošimo dalis
13. Kavos tirščių stalčius
14. Kavos malūnėlio reguliavimo rankenėlė
15. Pieno putos reguliavimo rankenėlė

Storesnis
sluoksnis

Plonesnis
sluoksnis



Valdymo panelė

Kapučino kava Nustatymai

Amerikietiška kava

Karštas vanduo

Pieno puta

Malta kava

Latte kava

Espreso kava



Svarbios saugumo taisyklės

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių:
1. Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
2. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Galite liesti 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. Nepalikite prietaiso be priežiūros, jeigu naudojate jį netoli vaikų.
5. Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prieš prijungdami ar

nuimdami nuo prietaiso detales ir prieš jį valydami, leiskite prietaisui atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis sugedo, taip pat pažeidus prietaisą ar jo laidą. Leiskite, kad prietaisą

apžiūrėtų ir pataisytų artimiausio klientų techninio aptarnavimo centro atstovai.
7. Naudodami kitokius nei gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus, galite sukelti gaisrą, susižeisti,

gali nukrėsti elektros srovė.
8. Nenaudokite atvirame ore.
9. Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalo ar spintelės krašto ir liestųsi prie įkaitusių paviršių.
10.Nelaikykite prietaiso ant ar netoli dujinės arba elektrinės viryklės. Nedėkite prietaiso į įkaitintą orkaitę.
11.Visuomet pirmiausia prijunkite kištuko laidą prie prietaiso ir tik tada įstatykite kištuką į sieninę rozetę.

Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite „OFF“/išjungimo padėtį ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
12. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
13. Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas.



Perspėjimai
Šis prietaisas skirtas naudoti tiek namuose, tiek pagal komercinę paskirtį. Naudotojas pats gali tik valyti ir prižiūrėti prietaisą. 
Prietaisą taisyti turėtų įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistai. Nemerkite prietaiso į vandenį.
Nemėginkite patys išrinkti prietaiso, nes gali nukrėsti elektra arba kilti gaisras. Prietaiso viduje nėra jokių detalių, kurias galėtų 
taisyti pats naudotojas. Leiskite jas pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.
1. Įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta naudojamos srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos srovės

įtampa.
2. Nepilkite į vandens talpyklą šilto arba karšto vandens. Pilkite tik šaltą vandenį.
3. Prietaisui veikiant, nelieskite įkaitusių prietaiso dalių rankomis ir laikykite toliau nuo jų prietaiso laidą.
4. Nenaudokite šveitimo miltelių ar koncentruotų valymo medžiagų prietaisui valyti. Naudokite tik minkštą, drėgną,

vandeniu sudrėkintą skudurėlį.
5. Skaniausia kava pagaminama naudojant filtruotą, nekalkėtą vandenį. Rekomenduojame valyti kalkių nuosėdas kas 2-3

mėnesius.
6. Nenaudokite karamelizuotų ar aromatizuotų kavos pupelių.

Maitinimo laido naudojimas
A. Trumpas maitinimo laidas (arba nuo prietaiso atskiriamas maitinimo laidas) padės sumažinti sužeidimų riziką. Trumpas
laidas nesusipainios ir už jo neužkliūsite.
B. Taip pat galite naudoti ir ilgesnius nuimamus laidus arba ilgintuvus, jeigu laikomasi saugumo perspėjimų.
C. Jei naudojate ilgą nuimamą laidą arba ilgintuvą:

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

2. Jeigu prietaisas įžemintas, naudojamas ilginamasis laidas taip pat turėtų būti įžemintas.
3. Neleiskite laidui kyboti ant stalo ar spintelės stalviršio krašto, kad vaikai negalėtų netyčia jo patraukti ir už jo

neužkliūtumėte.



Saugaus naudojimo instrukcijos
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir jį išsaugokite, kad galėtumėte vėliau 
pasikonsultuoti.
Neleiskite, kad ant elektrinių prietaiso dalių patektų vandens, nes gali įvykti trumpasis jungimas. 
Karštas vanduo ir garai gali nudeginti! Niekada nenukreipkite karšto vandens srovės link kūno, nes galite 
nusideginti.

Naudojimo paskirtis
Šis kavos aparatas skirtas naudojimui namuose ir komerciniam naudojimui. Nekeiskite techninių prietaiso 
nustatymų ir nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį, nes prietaisas gali pradėti kelti grėsmę Jūsų sveikatai. 
Vaikai ir suaugusieji, 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.

Maitinimo laidas
Junkite prietaisą tik į tinkamą rozetę. Tokios rozetės turėtų būti:

• Tinkamos prietaiso kištuko tipui;
• Tinkamai įžemintos;
• Tiekiamos srovės parametrai turėtų atitikti prietaiso etiketėje nurodytus duomenis.

Nenaudokite kavos aparato, jeigu maitinimo laidas pažeistas arba sugadintas. Jeigu laidas pažeistas, leiskite jį 
pakeisti gamintojui arba jo įgalioto aptarnavimo centro atstovui.

Nevyniokite laido aplink kampus, laikykite jį toliau nuo aštrių kraštų ir įkaitusių paviršių. Laikykite jį toliau nuo 
riebalų ir aliejaus.

Netraukite už laido, norėdami pernešti ar patraukti prietaisą.

Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, netraukite laikydami už laido. Nelieskite laido šlapiomis rankomis. 
Neleiskite, kad laidas kybotų ant stalo ar lentynos krašto.



Aplinkinių saugumas
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, nes jie gerai nesupranta su elektrinių prietaisų naudojimu susijusių grėsmių. Nepalikite 
prietaiso pakuotės detalių vaikams pasiekiamoje vietoje.

Nudegimų pavojus
Niekada nenukreipkite karšto vandens ar karštų garų srovės link savęs ar kitų, nes galite nusideginti.

Prietaiso naudojimui ir priežiūrai tinkama vieta
Prietaisas visuomet puikiai veiks, jei laikysitės šių rekomendacijų:

• Laikykite prietaisą ant lygaus, tvirto paviršiaus, kad prietaisas negalėtų nukristi, apsiversti ar būti kitaip apgadintas.

• Naudokite prietaisą gerai apšviestoje, švarioje vietoje netoli rozetės.

• Palikite tarp prietaiso ir kitų daiktų bei sienų saugų atstumą.

• Įjungiant ar išjungiant prietaisą, rekomenduojame pastatyti tuščią stiklinę po kavos bėgimo vamzdeliu.

• Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 0 laipsnių temperatūroje. Šaltis gali pakenkti prietaisui. Nenaudokite prietaiso atvirame
ore. Nelaikykite prietaiso ant įkaitusių paviršių ar netoli atviros ugnies, nes gali pradėti lydytis arba būti kitaip apgadintas
kavos aparato korpusas.

Prietaiso valymas ir saugojimas
Kad prietaisas visuomet puikiai Jums tarnautų, tinkamai jį valykite ir laikykite. Kadangi prietaisas naudoja natūralius kavos 
ruošimui reikalingus produktus, tokius kaip kavos pupelės, vanduo, pienas ir pan., po prietaisu gali būti maltos kavos likučių 
ar vandens kondensato. Todėl rekomenduojame reguliariai valyti tiek išorines prietaiso dalis, tiek stalo paviršių ir po juo.
Prieš padedant prietaisą saugoti, rekomenduojame jį išvalyti:

• Jei ketinate nenaudoti prietaiso keletą dienų, pašalinkite vandens talpykloje ir/ar vandens sistemoje likusį vandenį. Jeigu
ketinate nenaudoti prietaiso ilgiau, pašalinkite vandenį taip, kaip aprašyta skiltyje „Karštas vanduo“.

.



• Išjunkite prietaisą ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prieš pradėdami valyti kavos aparatą, palaukite, kol
prietaisas atvės.

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį. Laikykite jį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite prietaisą nuo 
dulkių ir nešvarumų. Nelieskite ir nemodifikuokite vidinių prietaiso detalių.

Gedimai
Prietaisui sugedus, pradėjus prastai veikti arba buvus numestam, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. 
Nenaudokite sugedusio prietaiso.
Norėdami sužinoti, kaip pašalinti atsiradusias problemas, žr. skiltį „Trikdžių šalinimas“.
Gaisro atveju
Kilus gaisrui, naudokite anglies dioksido (CO2) gesintuvus. Nenaudokite vandens ar miltelinių gesintuvų.

Paruošimas naudoti
Prietaisui esant įjungtam, NIEKADA neišimkite lašų/skysčių surinkimo talpyklos. Įjungę arba išjungę prietaisą, palaukite 
keletą minučių, nes prietaisas pradės automatinį perplovimo/išsivalymo ciklą.
Pilkite į vandens talpyklą tik šviežią ir negazuotą vandenį. Karštas vanduo ir kitokie skysčiai gali pažeisti vandens talpyklą 
ir/ar prietaisą. Nenaudokite prietaiso į jį neįpylę vandens. Įsitikinkite, kad talpykloje yra pakankamai vandens.
Dėkite į kavos pupelių skyrelį tik kavos pupeles. Dedant į skyrelį pašalinius daiktus, maltą arba tirpią kavą, prietaisas gali 
sugesti.

Reguliuojamas kavos malūnėlis
Dėmesio! Kavamalei esant įjungtai, galėsite nustatyti malimo rankenėlės, esančios kavos pupelių talpykloje, padėtį. 
Nedėkite į talpyklą jokių pašalinių daiktų, tik kavos pupeles. Neberkite į pupelių skyrelį maltos ir/ar tirpios kavos.
Dėmesio! Kavamalę sudaro judančios detalės, kurios gali Jus sužeisti. Todėl nekiškite pirštų ir/ar kitų daiktų į prietaisą.
Prietaisui sugedus, išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF/Įjungti/Išjungti mygtuką, ir ištraukite prietaiso kištuką iš 
rozetės. Tik tada galėsite išimti pupeles iš talpyklos. Neberkite kavos pupelių prietaisui veikiant.



Kavos ruošimas, naudojant maltą kavą
Dėmesio: berkite į maltai kavai skirtą talpyklą tik maltą kavą. Į talpyklą dedant pašalinius daiktus, prietaisas gali 
sugesti. Tokiu atveju gamintojo garantija negalios.

Karštas vanduo
Dėmesio: prietaisui pradėjus veikti, iš jo gali pradėti trykšti karšto vandens purslai. Rizikuojate nusideginti. 
Prietaisas gali labai įkaisti. Nelieskite prietaiso plikomis rankomis.

Valymas
Nemerkite prietaiso į vandenį. Neplaukite jokių jo dalių indaplovėje. Nenaudokite aštrių daiktų ar didelės koncentracijos 
cheminių produktų (tirpiklių) prietaisui valyti.
Prietaisui valyti naudokite minkštą, vandeniu sudrėkintą skudurėlį.
Nedžiovinkite prietaiso ir/ar jo detalių mikrobangų krosnelėje ir/ar orkaitėje.

Kavos ruošimo dalies valymas
Rekomenduojame naudoti kavos ruošimo dalies valymo tabletes, kurių galite įsigyti kreipdamiesi į pardavėją.
Įdėkite tabletę į maltai kavai skirtą talpą ir paspauskite amerikietiškos kavos ruošimo mygtuką. Taip išvalysite vidinius 
kavos ruošimo dalies komponentus.
Dar kartą pakartokite šį procesą, nedėdami į talpą valymo tablečių ar kavos pupelių, kad įsitikintumėte, jog kavos 
ruošimo sistema gerai išvalyta.
Dėmesio: išvalius kavos ruošimo dalį, nuosėdos nepašalinamos. Norėdami pašalinti susikaupusias kalkes, naudokite 
kalkių valiklį ir atlikite veiksmus, aprašytus skiltyje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

Kalkių nuosėdų šalinimas
Nepakankamai dažnai valant kalkių nuosėdas, prietaisas gali pradėti prastai veikti. Tokiu atveju gamintojo garantija 
negalios.
Dėmesio: niekada negerkite kalkių valymo priemonės ar kalkių šalinimo ciklo metu išbėgusio skysčio su nuosėdomis. 
Nenaudokite acto nuosėdoms šalinti.



Prietaisą naudojant pirmą kartą
1. Išimkite prietaisą iš pakuotės.
2. Išimkite vandens talpyklą. Pripilkite į ją šviežio geriamojo vandens.
3. Suberkite į skyrelį kavos pupeles.
4. Įjunkite prietaiso kištuką į sieninę rozetę.
5. Paspauskite įjungimo mygtuką. Jeigu ekranėlis išlieka tuščias,
paspauskite du kartus.
6. Leiskite prietaisui įkaisti.
7. Prietaisas yra parengties būsenoje ir yra paruoštas naudoti.



•



Amerikietiškos kavos ruošimas
1. Nustatykite reikiamą kavos ištekėjimo vamzdelio aukštį.
2. Norėdami paruošti amerikietišką kavą, paspauskite amerikietiškos kavos simbolį. Paspauskite X2 simbolį, jeigu
norite, kad prietaisas pagamintų du kavos puodelius. Prietaisas pradės gaminti antrą puodelį iš karto po to, kai bus
paruoštas pirmasis.

X 2



Espreso kavos ruošimas
1. Nustatykite reikiamą kavos ištekėjimo vamzdelio aukštį.
2. Norėdami paruošti espresso kavą, paspauskite espresso kavos simbolį. Paspauskite X2 simbolį, jeigu norite,
kad prietaisas pagamintų du kavos puodelius. Prietaisas pradės gaminti antrą puodelį iš karto po to, kai bus
paruoštas pirmasis.

X 2



Kapučino kavos ruošimas
1. Prijunkite prie prietaiso pieno putų gaminimo priedą.
2. Įstatykite pieno plakimo žarnelę į pieną.
3. Norėdami paruošti kapučino kavą, paspauskite kapučino kavos simbolį. Paspauskite X2 simbolį, jeigu norite, kad 
prietaisas pagamintų du kavos puodelius. Prietaisas pradės gaminti antrą puodelį iš karto po to, kai bus paruoštas pirmasis.
4. Supratę, kad pieno reikės mažiau, nei iš anksto numatėte, galite paspausti atšaukimo mygtuką, kad nutrauktumėte pieno 
pylimą. 



Latte kavos ruošimas
1. Prijunkite prie prietaiso pieno putų gaminimo priedą.
2. Įstatykite pieno plakimo žarnelę į pieną.
3. Norėdami paruošti latte kavą, paspauskite latte kavos simbolį. Paspauskite X2 simbolį, jeigu norite, kad prietaisas
pagamintų du kavos puodelius. Prietaisas pradės gaminti antrą puodelį iš karto po to, kai bus paruoštas pirmasis.
4. Supratę, kad pieno reikės mažiau, nei iš anksto numatėte, galite paspausti atšaukimo mygtuką, kad
nutrauktumėte pieno pylimą.



Kavos ruošimas, naudojant maltą kavą

1. Paspauskite maltos kavos simbolį.
2. Suberkite maltą kavą.
3. Pasirinkite pageidaujamą kavos gėrimo rūšį.



Vandens pašildymas

1. Padėkite puodelį po kavos ištekėjimo vamzdeliu.
2. Paspauskite karšto vandens simbolį. Iš prietaiso pradės bėgti karštas vanduo.
3. Į puodelį pribėgus pakankamai karšto vandens, paspauskite atšaukimo simbolį, kad
nutrauktumėte procesą.



Karšto pieno / pieno putos ruošimas

1. Prijunkite prie prietaiso pieno putų gaminimo priedą.
2. Įstatykite pieno plakimo žarnelę į pieną.
3. Paspaudus pieno simbolį, į puodelį bus pilamas pienas.
4. Į puodelį pribėgus pakankamai pieno, paspauskite atšaukimo simbolį, kad nutrauktumėte procesą.



Pieno putos kiekio reguliavimas 
Atvėrę kairiąsias prietaiso dureles, pamatysite pieno putų reguliavimo ratuką.
Pieno putos kokybė priklausys nuo naudojamo pieno rūšies ir pieno temperatūros.
Jei norite, kad prietaisas pagamintų daugiau putų, pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. 
Jei norite, kad prietaisas pagamintų mažiau putų, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. 
Baigę naudoti pieno plakimo priedą, nepamirškite jo išplauti, nes kitaip jis gali užsikimšti. 

Pieno putų kiekio 
reguliavimo rankenėlė

Pieno putų kiekio 
reguliavimo rankenėlė

Daugiau
putų

Mažiau
putų



Pieno plakimo priedo valymas (1)
1. Prijunkite putų gaminimo priedą prie prietaiso.
2. Įstatykite pieno plakimo žarnelę į stiklinę vandens. Padėkite dar vieną puodelį po pieno pylimo
kakleliu.
3. Paspauskite pieno simbolį, kad pradėtumėte valymą.
4. Baigę valyti, ištuštinkite talpyklas ir kartokite aukščiau aprašytus veiksmus tol, kol iš prietaiso
visiškai pasišalins seno pieno likučiai.



Pieno plakimo priedo valymas (2)
1. Paspausdami abu pieno plakimo priedo šonus, ištraukite jį.
2. Perplaukite pieno plakimo priedą švariame, karštame vandenyje.
3. Vėl prijunkite pieno plakimo priedą prie prietaiso.



Kavos malimo rupumo reguliavimas

Kavos malimo reguliavimo rankenėlė, esanti kavos pupelių skyrelio viduje, pradeda veikti tik tada, kai prietaisas 
įjungiamas.
Nedėkite į šį skyrelį nieko kito, tik pupeles. Nepilkite į pupelių skyrelį maltos ir/ar tirpios kavos.
NENAUDOKITE kavos pupelių, kurios prieš tai buvo laikomos šaldiklyje.
Jeigu kava bėga labai lėtai, tai reiškia, kad pupelės sumaltos pernelyg smulkiai. Tokiu atveju paspauskite ir pasukite 
rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi, kad nustatytumėte stambesnio malimo parinktį.
Jeigu kava bėga labai greitai ir yra labai šviesaus atspalvio, tai reiškia, kad pupelės sumaltos pernelyg stambiai. 
Tokiu atveju paspauskite ir pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad nustatytumėte smulkesnio malimo 
parinktį.

smulkus
stambus



A. Amerikietiškos kavos nustatymai:
Iš prietaiso pirmiausia bėgs kava, tada – karštas vanduo.
Galite reguliuoti espresso kavos kiekį, temperatūrą, sumalamų pupelių kiekį
(gramais) ir karšto vandens kiekį.
Atlikę nustatymų pakeitimus, paspauskite mygtuką „        “, kad
išsaugotumėte juos.
B. Espresso kavos nustatymai:
Galite reguliuoti espresso kavos kiekį, temperatūrą, sumalamų pupelių kiekį
(gramais) ir spaudimą. Skaniausia kava pagaminama naudojant didelį slėgį.
Atlikę nustatymų pakeitimus, paspauskite mygtuką „        “, kad
išsaugotumėte juos.

          Nustatymų pasirinkimo ir prietaiso priežiūros meniu 
Paspauskite MENIU simbolį ir nustatymo mygtuką

1. Ruošiamos kavos parametrų nustatymas

OFFOFF O N

ENEN

50ml 90 C 9g high bar

50ml 90 C 9g high bar



C. Kapučino kavos nustatymai:

Galite reguliuoti espresso kavos kiekį, temperatūrą, sumalamų 
pupelių kiekį (gramais) ir pieno putos ruošimo laiką. 
Atlikę nustatymų pakeitimus, paspauskite mygtuką „       “, kad 
išsaugotumėte juos.

D. Latte kavos nustatymai:
Galite reguliuoti espresso kavos kiekį, temperatūrą, sumalamų
pupelių kiekį (gramais) ir pieno putos ruošimo laiką.
Atlikę nustatymų pakeitimus, paspauskite mygtuką „       “, kad
išsaugotumėte juos.2. Kalkių nuosėdų šalinimas
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A. Įpilkite kalkių nuosėdų šalinimo skysčio.
B. Įpilkite į vandens talpyklą švaraus vandens. Įberkite kalkių šalinimo
miltelių/ skysčio į vandens talpyklą.
C. Paspauskite paveikslėlyje pažymėtą mygtuką, kad būtų šalinamos
nuosėdos.
D. Kalkių šalinimo skystis bus išleidžiamas su pertraukomis.
E. Ciklas pasibaigs tada, kai ištuštės vandens talpykla.
F. Išimkite vandens talpyklą ir iš naujo pripilkite į ją švaraus vandens.
G. Prasidės skalavimo ciklas.
H. Pasibaigus prietaiso perplovimui, prietaisas persijungs į parengties
režimą.

50ml 90 C 9g 30S

美式咖啡 意式咖啡 卡布奇诺 拿铁

50ml 90 C 9g 30S



Kalkių
šalinimo
skystis
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švarus vanduo
be priedų



Galimos laikmačio parinktys: 0,5 val., 1 val., 1,5 val., ..., 24 val.

Paspauskite garso nustatymo mygtuką, kad įjungtumėte arba 
išjungtumėte garsą.

3. Budėjimo režimo nustatymas

4. Garsinių signalų nustatymas

5. Ekrano ryškumo ir kontrastingumo nustatymas

6. Kalbos nustatymai

OFFOFF O N

ENEN

OFFOFF O N

ENEN

OFFOFF O N

ENEN

OFFOFF O N

ENEN

Paspausdami energijos taupymo mygtuką, galėsite nustatyti energijos taupymo 
režimą, dalinio energijos taupymo režimą arba standartinį režimą. Jeigu 60 
sekundžių nepaspausite ekranėlio, jo šviesos ryškumas pasikeis priklausomai nuo 
nustatyto režimo.

Energijos taupymo režimas = ekranas išsijungs, dalinio taupymo režimas = tamsus 
ekranas, standartinis režimas = šviesus ekranas.

Galite nustatyti pageidaujamą kalbą arba tiesiog naudoti prietaisą, 
vadovaudamiesi paveiksliukais.



Galėsite peržiūrėti, kiek skirtingų rūšių kavos puodelių pagaminote 
naudodamiesi prietaisu.

7. Paruoštų kavos puodelių skaičiaus peržiūra

Šia funkcija turėtų naudotis tik įgalioti techninio aptarnavimo centro 
darbuotojai, vadovaudamiesi specialiomis instrukcijomis.

8. Taisymas - kalibravimas
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Kavos ruošimo dalies valymas
1. Atverkite dešiniąsias dureles.
2. Išimkite kavos tirščių stalčiuką.
3. Išimkite kavos gaminimo dalį ir perplaukite ją po šiltu vandeniu.
4. Atgal įstatykite kavos gaminimo dalį taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą, reiškiantį, kad detalė gerai
užsifiksavo.

拿铁

spauskite žemyn



Įspėjamieji signalai
1. Pripildykite vandens talpyklą.

2. Suberkite pupeles į pupelių skyrelį.

3. Neįdėtas lašų/ skysčių surinkimo padėklas. Tinkamai įstatykite
skysčių surinkimo padėklą.

4. Neįdėtas kavos tirščių surinkimo stalčiukas.
Tinkamai įstatykite kavos tirščių surinkimo skyrelį.

5. Neįdėta kavos ruošimo detalė. Įdėkite kavos ruošimo
detalę į prietaisą.

6. Išpilkite panaudotą sumaltą kavą iš kavos tirščių surinkimo skyrelio.

7. Atidarytos dešiniosios durelės. Užverkite dureles.

8. Netinkamai įstatyta vandens talpykla. Paspausdami 
tinkamai įstatykite vandens talpyklą.

įdėkite kavos gaminimo dalįĮpilkite vandens

Suberkite 
pupeles

Įdėkite skysčių padėklą

Įdėkite tirščių stalčiuką

užverkite duris

Įstatykite vandens talpyklą

Ištuštinkite tirščių skyrelį



Trikdžių šalinimas
Įvykus mechaniniam prietaiso gedimui, kreipkitės į pardavėją ar įgaliotą techninio 
aptarnavimo centrą, kad jo specialistai padėtų išspręsti iškilusią problemą. Jeigu 
nepavyksta patiems pašalinti kilusios problemos, atkreipkite dėmesį, kad prietaisą 
taisyti gali tik gamintojas, įgaliotas pardavėjas ar įgalioto techninio aptarnavimo 
centro specialistai. 
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar gedimus, atsiradusius naudotojui 
nesilaikant naudojimo instrukcijų ir netinkamai prižiūrint kavos gaminimo aparatą.
Prietaisui sugedus, nedelsdami ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės 
į pardavėją ar įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jo specialistai pataisytų 
prietaisą. 
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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




