
      

MCSCM / MCCMBL / MCCMW

MASTER COFFEE
Kavos aparatas



Naudojimo instrukcijos
SAUGUMO NURODYMAI

1.Naudojantis elektriniais prietaisais, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant 
žemiau pateiktas

3. įkaitusių prietaiso dalių. Naudokitės rankenėlėmis
4.Kad išvengtumėte gaisro, elektros iškrovos ar sužeidimų pavojaus, nepanardinkite maitinimo laido, 

kištuko ar paties prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
5.Itin atidžiai prižiūrėkite vaikus, kai jie naudoja
6.Kištuką iš elektros lizdo ištraukite visada, kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami. Palaukite, 

kol prietaisas atšals, ir tik tada jį valykite ir išmontuokite
7. s blogai veikia ir buvo 

pažeistas. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus patikrintas ir 
pataisytas.

8.Nenaudokite neoriginalių prietaiso dalių ar aksesuarų: tai gali sukelti gaisrą, elektros iškrovą ar 
sužaloti

9.
10.Nepalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo krašto. Saugokite jį nuo sąlyčio su karštais paviršiais
11.Nelaikykite prietaiso ant ar greta viryklės ir įkaitusioje orkaitėje.
12.Prieš pradėdami naudotis prietaisu, pirmiausia įkiškite laidą į prietaisą, o tik tada junkite kištuką į 

sieninį elektros lizdą. Baigę naudotis prietaisu, jį išjunkite iš ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
13.Prietaisą naudokite tik pagal tiesioginę jo paskirtį
14.Išsaugokite naudojimo instrukcijas, nes jų gali prireikti a  
15.Garai ir karštas vanduo gali nudeginti. Niekada nenukreipkite karšto vandens srovės į save ar kitus 

žmones
16.

2.Perskaitykite visas instrukcijas
Nelieskite 

si prietaisu.

Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ir kištukas, arba prietaisa

Nenaudokite prietaiso lauke.

teityje

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Jie nesuvokia pavojaus, susijusio su elektroniniais prietaisais



17.Nepalikite prietaiso įpakavimo medžiagų vaikams pasiekiamoje vietoje.
18.Gaisro atveju naudokite anglies dioksido (CO2) gesintuvus. Nenaudokite vandens ir sausų 
gesintuvų

Prietaiso priežiūra ir remontas (išskyrus valymą) atliekami tik autorizuotame 
techninės priežiūros centre. Nepanardinkite prietaiso į vandenį. Niekada 
nemėginkite jo išardyti: gaisro ir elektros šoko pavojus. Prietaiso viduje nėra jokių 
dalių, kurias galėtų apžiūrėti

Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa sutampa su  įtampa jūsų namuose.
2.Į vandens bakelį pilkite tik šaltą vandenį. Niekada nenaudokite šilto ir karšto 
vandens
3.Neprisilieskite prie įkaitusių prietaiso dalių. Saugokite laidą nuo sąlyčio su jomis.
4.Nevalykite prietaiso su šveičiamaisiais milteliais ar kietomis kempinėmis. 
Naudokite minkštą, sudrėkintą šluostę
5.Siekiant išgauti geriausią kavos skonį, rekomenduojame naudoti filtruotą arba 
pirktinį vandenį. Nepaisant to, kalkių šalinimas būtinas kas 2 – 3 mėnesius
6.Nenaudokite karamelizuotų ir aromatizuotų kavos pupelių

nuimamą) maitinimo laidą. Jis padės sumažinti 
susižalojimų riziką, kai už ilgo laido užkliūnama ar jame susipainiojama

 naudotojas

1.

arba 

Maitinimo laidas ir kištukas

1.Komplekte rasite trumpą (



2.Jei laikomasi atsargumo priemonių, galima naudoti ilgintuvą
3. das arba ilgintuvas, jų elektros srovės duomenys turi 
būti bent jau ne mažesni 

Jei prietaiso laidas įžemintas, ilgintuvas taip pat turėtų būti įžemintas

6. Prietaisą junkite tik į tinkamą elektros lizdą:

Įtampa turi atitikti prietaiso naudojamą įtampą.

Jei naudojamas nuimamas lai
negu prietaiso.

4.
5.Naudokite ilgesnį ilgintuvą, kad galėtumėte jį paslėpti ir vaikams nekiltų pagunda 
už jo timptelėti.
 
-   Jis turi tikti prietaiso kištukui.
-   
-   Lizdas turi būti įžemintas.

7.Niekada nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas yra pažeistas. Jį pakeisti gali 
tik autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai.

9. Netraukite ir neneškite prietaiso suėmę už jo maitinimo laido.
10.

8.Nepraveskite laido per kampus, aštrius objektus, karštus paviršius ir saugokite nuo 
įkaitusio aliejaus.
 

Netraukite kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis ir nedarykite to traukdami 
už laido
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1.

5.

Skysčių surikimo padėklas

Kairiosios durelės

Kavos kranelis

Vandens bakelis
Pieno putų gaminimo antgalis

                 
2.         
3.  
4.              

                           

11.                
12.                
13.        
14.
15.

Dešiniosios durelės

Kavos tirščių stalčius
Kavos malūnėlio reguliavimo ratukas
Pieno putų reguliavimo ratukas

Kavos gaminimo dalis
6.   
7.       
8.       
9.   
10.

Maitinimo laidas
Valdymo ekranas
Piltuvo dangtelis
Maltos kavos piltuvas
 Kavos pupelių talpykla

PRIETAISO DALYS



Techninės specifikacijos:
Dydis (mm): MCSCM - 270 x 600 x 420; MCCMBL/ MCCMW - 270 x 350 x 420 

     Svoris- MCSCM-12,6 kg;  MCCMBL/ MCCMW-10,5 kg.
    Maitinimo laido ilgis- 1,2 m
 

     Vandens bakelis- 1,7 l.
  (tik modeliui MCSCM)
 

: MCSCM - 200 puodeli

   Valdymo skydelis- priekinėje dalyje

    Yra galimybė jungti prie vandentiekio
    Kavos pupelių malūnėlio talpa- 250 g

     Kavos tirščių stalčiaus talpa ų; MCCMBL/ MCCMW - 15 
puodelių
      Pompos slėgis- 19 bar

     Kapučinatorius- specialiai pritaikytas kapučino kavai

Paskirtis

Naudojimo vieta

Draudžiama atlikti prietaiso techninius ar kitokius pakeitimus, nes tai gali kelti rimtą 
pavoj

Prietaisą laikykite saugioje vietoje ant lygaus paviršiaus. Pasi

ų naudotojo sveikatai ir gyvybei. Maži vaikai bei neįgalūs ar nepatyrę asmenys 
negali naudotis prietaisu, nebent yra prižiūrimi ir apmokomi už jų saugumą 
atsakingo asmens

rūpinkite, kad jo 
negalima būtų lengvai užkliudyti ir numesti.
2.Nuo prietaiso iki sienų ir kitų objektų palikite pakankamą atstumą.

1.



      Kad apsaugotumėte korpusą nuo pažeidimų, nestatykite prietaiso greta ir ant 
karštų paviršių bei atviros liepsnos

1.

2.Jei prietaiso neketinate naudoti kurį laiką, gerai jį paruoškite
   Išleiskite visą bakelyje esantį vandenį.
   Išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo
   Leiskite prietaisui atvėsti ir tik tada dėkite į laikymo vietą
3.Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
4.Laikykite jį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Apsaugokite nuo dulkių ir 
nešvarumų
5.Neardykite prietaiso ir nežaiskite su jo vidinėmis dalimis.

dokite pažeisto ar sugedusio 
prietaiso.

Prietaiso valymas ir laikymas
Valykite ne tik matomas išorines prietaiso dalis, bet ir apačią, kadangi po prietaisu 

gali būti susikaupusio vandens ar kavos nuosėdų.

Jei prietaisas nustotų ar imtų blogai veikti ir būtų bet kokiu būdu pažeistas, 
nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada nenau

  
Gedimai



NAUDOJIMAS

Niekada nenuimkite skysčių surinkimo padėklo, kai prietaisas yra įjungtas. Įjungę 
arba išjungę prietaisą, keletą minučių palaukite, nes prietaisas vykdys 
skalavimo/valymo programą.
Į bakelį pilkite tik šviežią, negazuotą vandenį. Karštas vanduo ar kitokie skysčiai 
gali pažeisti bakelį ir patį prietaisą.
Nenaudokite prietaiso neįpylę vandens į bakelį. Patikrinkite, ar jame yra pakankamai 
vandens.
Į kavos pupelių talpyklą pilkite tik kavos pupeles: malta, tirpi kava ir kitokie 
objektai gali pažeisti prietaisą.

Kavos malūnėlis ir jo reguliavimas
Dėmesio!

Dėmesio!

 Kavos malūnėlio ratuką, kurį rasite kavos pupelių talpykloje, galima 
pasukti tik malūnėlio veikimo metu. Į talpyklą nedėkite jokių kitų objektų, tik kavos 
pupeles. Jis nėra skirtas tirpiai ir maltai kavai.

 Judančios malūnėlio dalys gali kelti pavojų: nekiškite savo pirštų ar kitų 
objektų. Jei pastebėtumėte gedimą, prieš atlikdami bet kokį veiksmą kavos pupelių 
talpykloje, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo. Kavos pupelių 
nepilkite į talpyklą tuomet, kai malūnėlis veikia



Kavos gaminimas iš maltos kavos

Karšto vandens išleidimas

Bendrieji valymo nurodymai

Kavos gaminimo dalies sutepimas alyva

Dėmesio

Dėmesio

: maltą kavą pilkite tik į tam skirtą skyrių. Bet kokios kitos medžiagos ar 
objektai gali pažeisti prietaisą. Jei taip nutiktų, prietaisui suteikiama garantija bus 
anuliuota.

: prietaisui pradedant veikti, iš kranelio gali trykšti karšto vandens purslai. 
Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte. Prietaisas gali stipriai įkaisti: nelieskite jo 
plikomis rankomis.

Nepanardinkite prietaiso į vandenį. Neplaukite jo ir jo dalių indaplovėje. Nevalykite 
prietaiso su abrazyvinėmis priemonėmis ir cheminiais valikliais. Tam naudokite 
minkštą, sudrėkintą šluostę. Nedžiovinkite prietaiso ir jo dalių mikrobangų 
krosnelėje ar orkaitėje.
Kavos nuosėdų valiklis nėra skirtas kalkėms šalinti. Tam naudokite specialų skystį.

Atminkite, kad kavos gaminimo dalį būtina sutepti kartą per mėnesį. Jei to nedarysite, 
prietaiso veikimas gali suprastėti. Dėl šios priežasties atsiradusių gedimų garantija 
nepadengia.



Kalkių šalinimas

Dėmesio

Jei nešalinsite kalkių iš prietaiso, jis galiausiai nustos veikti. Dėl šios 
priežasties atsiradusių gedimų garantija nepadengia.

: niekada negerkite kalkių šalinimo skysčio ir kalkių šalinimo 
procedūros metu iš kranelio išbėgusio vandens. Kalkėms šalinti nenaudokite 
acto.

kartu su buitinėmis atliekomis. 
Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktus. Jei tokie 
prietaisai patenka į sąvartynus, iš jų į aplinką išsiskiria kenksmingų medžiagų. 
Kartu su gruntiniais vandenimis jos gali patekti į mūsų mityb

Neveikiantį prietaisą taip pat galite grąžinti į prekybos vietą

Išimkite vandens bakelį ir įpilkite šviežio vandens
3.Į talpyklą supilkite kavos pupeles  4.Kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą
5.Paspauskite įjungimo mygtuką      6. Leiskite prietaisui įkaisti. 
7.

Tinkamas prietaiso išmetimas

1.

Neišmeskite nebeveikiančio prietaiso 

os grandinę ir 
sutrikdyti sveikatą.

Išpakuokite prietaisą.      2.

                       PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

Dabar jis jau paruoštas naudojimui.



90%



 Amerikietiškos kavos gaminimas 

Pasirinkite reikiamą išleidimo kranelio aukštį
Paspauskite amerikietiškos kavos simbolį ekrane

1.
2. 

.

AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER



                                              

1. .
2.

Espresso kavos gaminimas

Pasirinkite reikiamą išleidimo kranelio aukštį
Paspauskite espresso kavos simbolį ekrane.

AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER



AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER

                                            

1. 
2. 
3. 

Karšto vandens išleidimas

Po kraneliu padėkite puodelį
Paspauskite karšto vandens mygtuką. Vanduo ims tekėti iš kranelio
Kai pribėgs norimas kiekis karšto vandens, paspauskite mygtuką dar kartą ir 

išleidimas sustos.



                                       
1. 
2. 
3. 
4. 

Cappuccino kavos gaminimas
Pritvirtinkite pieno putų gaminimo antgalį
Žarnelę įkiškite į indą su pienu
Paspauskite cappuccino mygtuką ir gaminimo procesas prasidės.
Kai nuspręsite, kad pieno jau pakanka, galite dar kartą paspausti mygtuką ir 

nutraukti procesą

AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER

CAPPUCCINO



 Latte kavos gaminimas
Pritvirtinkite pieno putų gaminimo antgalį
Žarnelę įkiškite į indą su pienu.
Paspauskite latte mygtuką ir gaminimo procesas prasidės
Kai nuspręsite, kad pieno jau pakanka, galite dar kartą paspausti mygtuką ir 

nutraukti procesą

1.
2. .
3.
4.

AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER

LATTE



 Karšto pieno arba pieno putų gaminimas

Pritvirtinkite pieno putų gaminimo antgalį.
Žarnelę įkiškite į indą su pienu

sas prasidėsPaspauskite pieno mygtuką ir gaminimo proce
Kai nuspręsite, kad pieno jau pakanka, galite dar kartą paspausti mygtuką ir 

nutraukti procesą.

1.
2.
3.
4.

AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER

MILK



                                        Pieno putų reguliavimas
1.Atidarykite kairiąsias dureles ir pamatysite pieno putų reguliavimo ratuką
2.Pieno putos kokybė priklausys nuo jūsų naudojamo pieno ir pieno temperatūros
3.Prieš gamindami pieno putas, pasukite putų reguliavimo ratuką. Pasirinkite norimą 
putų tipą: standžias (ratuką sukite prieš laikrodžio rodyklę) arba nestandžias (ratuką 
sukite laikrodžio rodyklės kryptimi)
4.Pieno putų gaminimo antgalį nuvalykite iš karto po naudojimo. Kitu atveju, jis gali 
užsikimšti.



                          Kavos malūnėlio reguliavimas
Kavos malūnėlio ratuką, kurį rasite kavos pupelių talpykloje, galima pasukti tik 
malūnėlio veikimo metu. Į talpyklą nedėkite jokių kitų objektų, tik kavos pupeles. Jis 
nėra skirtas tirpiai ir maltai kavai. Niekada nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo 
laikomos šaldytuve.
Jei gaminant kavą ji per kranelį bėga labai lėtai (kava sumalta per smulkiai), 
paspauskite ir pasukite malūnėlio ratuką pagal laikrodžio rodyklę. Taip nustatysite 
rupesnį malimą. Jei kava išbėga labai greitai ir yra labai šviesi (kava sumalta per 
stambiai),  paspauskite ir pasukite malūnėlio ratuką priešinga laikrodžio rodyklės 
kryptimi. Taip nustatysite smulkesnį malimą

fine

coarse



        PRIETAISO MENIU
Paspauskite meniu ikoną.

A. Amerikietiška kava
Prietaisas pirmiausia išleidžia kavą, o tada karštą
vandenį. Jūs galite nustatyti norimą espresso kavos
kiekį, temperatūrą, pupelių kiekį ir karšto vandens
kiekį. Kai atliksite pakeitimus, išeikite iš šio meniu,
kad naujieji nustatymai išsisaugotų.

1. Personalizuoti kavos nustatymai

40ml  10g90 W50mlC

40ml  10g90 L.P.C
B. Espresso kavos nustatymai.
Gal i te pasir inkt i norimą espresso kavos kiek į ,
temperatūrą, pupelių kiekį, didelį arba mažą slėgį. Kad
pasigamintumėte aromatingos kavos, rekomenduojame
naudoti didelį slėgį. Kai atliksite pakeitimus, išeikite iš
šio meniu, kad naujieji nustatymai išsisaugotų.



C. Cappuccino kavos nustatymai
Gal i te pasi r inkt i norimą espresso kavos kiek į ,
temperatūrą, pupelių kiekį ir pieno putų gaminimo
laiką. Kai atliksite pakeitimus, išeikite iš šio meniu, kad
naujieji nustatymai išsisaugotų

40ml  10g90 35SC

D. Latte kavos nustatymai
Gal i te pasir inkt i norimą espresso kavos kiek į , 
temperatūrą, pupelių kiekį ir pieno putų gaminimo 
laiką. Kai atliksite pakeitimus, išeikite iš šio meniu, 
kad naujieji nustatymai išsisaugotų

40ml  10g90 35SC

2. Nukalkinimas
A.
B.

C.

D.
E. 

F. 
G.

Supilkite kalkių šalinimo skystį
Į vandens bakelį pripilkite šviežio vandens (kalkių šalinimo miltelius 

supilkite į bakelį).
Paspauskite paveiksle nurodytą mygtuką ir kalkių šalinimo procedūra 

prasidės
Kalkių šalinimo skystis bus išleidžiamas su pertraukomis.
Kai visas vanduo išbėgs, išimkite bakelį ir jį vėl pripildykite šviežio 

vandens
Dabar prasidės skalavimo procedūra
Kai tik ji pasibaigs, prietaisas persijungs į budėjimo režimą.

Rekomenduojame naudoti Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę, nes ji yra sukurta 
geriausiam aparato veikimui ir naudojimui visą aparato veikimo laikotarpį. Jei ši priemonė bus 
naudojama teisingai, nepajusite jokių skonio pokyčių gaminamuose produktuose. Kalkių 
šalinimo priemonės ieškokite prietaiso pardavimo vietose arba autorizuotame techninės 
priežiūros centre.



Nukalkinimo priemonė



AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER

vanduo
Švarus



Galite pasirinkti norimą laiką, kuriam praėjus prietaisas 
persijungs į budėjimo režimą, pvz., 0,5 val., 1 val., 1,5 
val., ...  24 val.

Paspauskite nurodytą paveiksliuką ir įjungsite arba 
išjungsite garsą

3. Budėjimo režimo nustatymas

4. Garsinių signalų nustatymas

5.Ekrano kontrasto nustatymas

Galite pasirinkti norimą kalbą arba tiesiog naudotis 
paveiksliukais.

6.Kalbos pasirinkimas

Galite pasirinkti energijos taupymo režimą. Paspauskite 
energijos taupymo paveiksliuką ir pasirinkite: dalinis 
taupymas arba be taupymo



Taip pat galite sužinoti, kiek puodelių skirtingos kavos 
buvo pagaminta.

7. Galite peržiūrėti pagamintų kavos puodelių skaičių

666 666 666666666

Jūsų pačių patogumui, naujame prietaise rasite 
rekomenduojamus gamyklinius nustatymus. Jei norite 
pakeisti temperatūrą, kavos kiekį ir kitus nustatymus, 
susisiekite su prekybininkais.

8.Gamykliniai nustatymai



 PRIETAISO VALYMAS
Pieno putų antgalis
1.Pieno putų gaminimo antgalį pritvirtinkite prie prietaiso
2.Žarnelę įkiškite į indą su vandeniu. Po išleidimo kraneliu pastatykite kitą indą
3.  prasidės
4.Proceso pabaigoje ištuštinkite indus ir kartokite aukščiau aprašytus veiksmus, kol 
pieno putų gaminimo prietaisas visiškai išsivalys nuo pieno likučių

Paspauskite pieno ikoną ir valymas

AMERICANO ESPRESSO WATER

MILKCAPPUCCINO LATTE

MENU POWER POWDER



 Kavos gaminimo dalis
Atidarykite dešiniąsias dureles.
Išimkite kavos tirščių stalčiuką.
Išimkite visą gaminimo dalį ir išplaukite ją su šiltu vandeniu.
Įstatykite ją atgal į prietaisą. Kai ji bus reikiamoje pozicijoje, pasigirs trakštelėjimas: tai reiškia, 

kad ji užsifiksavo

1. 
2.
3. 
4. 

.

此处向右按下



1.Pripildykite vandens bakelį

  ĮSPĖJAMOSIOS ŽINUTĖS

2.Į talpyklą pripilkite kavos pupelių

3.Skysčių surikimo padėklas ne savo vietoje: įstatykite 
jį.

4.Kavos tirščių stalčiukas ne savo vietoje: teisingai jį 
įstatykite. 



5.Trūksta kavos gaminimo dalies: įstatykite ją į vietą 
teisingai

6.Ištuštinkite kavos tirščių staliuką: jis pilnas

7.Dešiniosios durelės atidarytos: uždarykite jas

8.Vandens bakelis netinkamoje padėtyje: įstatykite jį į 
vietą arba ventiliuokite kavos aparatą (nuleiskite karštą 
vandenį)

90%



PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei prietaisas nukristų ant žemės ar imtų blogai veikti, nedelsdami 
ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei susidurtumėte su mechanine 
problema, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru, kuriame 
prietaisas bus patikrintas. Šio centro darbuotojai yra vieninteliai žmonės, 
kurie gali prietaisą ardyti ir taisyti

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar gedimus, atsiradusius dėl 
to, kad naudotojai neperskaitė naudojimo instrukcijų ir nežinojo, kaip 
naudoti ir prižiūrėti prietaisą. Jei prietaisas turi defektų, nedelsdami 
ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir pristatykite prietaisą į autorizuotą 
techninės priežiūros centrą



MEMO




