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NAUDOTOJO VADOVAS
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J. 1 puodelio kavos filtras (malta kava ir kapsulės)
K. 2 puodelių kavos filtras
L. Mai nimo laidas
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Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart  naudodami  prietaisą,  visiškai  išvyniokite

prietaiso laidą.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai prijung  jo priedai.
 Nejunkite prietaiso, prieš tai į jį neįpylę vandens.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia jo įjungimo mygtukas.
 Nejudinkite veikiančio prietaiso.
 Atsižvelkite į MAX ir MIN žymas.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš pildydami vandens talpyklą.
 Laikykite prietaisą vaikams ir sutrikusių pro nių, ju minių ar fizinių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.
 Nedėkite prietaiso saugo , jeigu jis nėra atvėsęs.
 Pilkite į prietaisą k vandenį.
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 Rekomenduojame į talpyklą pil  mineralinį vandenį.
 Nepalikite  nenaudojamo  prietaiso,  įjungto  į  rozetę,  be  priežiūros.  Taip  sutaupysite  elektros  energijos  ir  prailginsite

prietaiso tarnavimo trukmę.
 Neišimkite filtro laikiklio, kai vyksta kavos ruošimas, nes tuo metu yra susidaręs slėgis.

PATARIMAS: Kad prietaisas ilgiau tarnautų, rekomenduojame nenaudo  kieto vandens.

Naudojimas
Pradėjimas naudo

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.
 Pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame išbandy  jo veikimą, į jį pilant k vandenį. 
 Pirmą kartą naudojant prietaisą, nuvalykite prietaiso dalis, kurios liečiasi prie maisto produktų. Laikykitės valymo skiltyje 

pateiktų instrukcijų.
 Prieš įjungdami prietaisą, pa krinkite, kad garų/vandens rankenėlė (O) yra uždaryta. Jei reikia, pasukite ją pagal laikrodžio 

rodyklę.
Vandens talpyklos pildymas

 Pripildykite vandens talpyklą, dar prieš įjungdami prietaisą.
 Galite išimti talpyklą (B) per prietaiso nugarėlę arba atverti dangtelį (A) ir įpilti vandenį tiesiai į talpyklą.
 Pripildykite talpyklą, atsižvelgdami į MAX žymą. Įpilkite vandens virš MIN žymos.
 Įstatykite talpyklą atgal į prietaiso korpusą ir įsitikinkite, kad ji tvirtai laikosi. Silicio vamzdeliai (P) turėtų būti 

įmerkti į vandens talpyklą.
Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą

 Prietaiso paruošimo procesas užtikrins efektyvų kavos ruošimą. Atlikite šiuos veiksmus:
o Pirmą kartą naudodami prietaisą.
o Ilgai nenaudoję prietaiso (1-2 savaites).
o Talpykloje pasibaigus vandeniui.

 Pripilkite vandens į talpyklą, atsižvelgdami į MAX žymą.
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
 Paspauskite ON/OFF ikonėlę (F). Pradės žybsėti E1 ir E2 indikatoriaus lemputės. Jos nustos žybsėti, prietaisui 

įkaitus iki reikiamos temperatūros. 
 Dėmesio: pirmą kartą įjungus prietaisą, nebūtina laukti, kol prietaisas įkais.
 Neprijungdami filtro laikiklio (H) arba prijungdami filtro laikiklį, bet neįdėdami kavos, padėkite indelį po garų 

vamzdelio anga.
 Pasukite garų/vandens rankenėlę (O) prieš laikrodžio rodyklę.
 Paspauskite vieną iš dviejų kavos ikonėlių (E1 arba E2), kad siurblys išpumpuotų nedidelį vandens kiekį.
 Vanduo išbėgs per garų vamzdelį (G).
 Palaukite, kol vanduo pradės bėgti nepertraukiamai, ir dar kartą paspauskite tą pačią kavos ikonėlę (E1 arba E2),

kad nutrauktumėte vandens bėgimą.
 Galiausiai pasukite garų/vandens rankenėlę (O) pagal laikrodžio rodyklę, kad ją uždarytumėte.
 Kavos aparato paruošimas darbui baigtas.

Kavos įdėjimas
 Išimkite filtro laikiklį (H).
 Įdėkite pasirinktą maltos kavos filtrą (J arba K) į filtro laikiklį.
 Mažiausias J filtras gali būti naudojamas maltai kavai arba popierinėms kavos kapsulėms.
 Rekomenduojame naudoti natūraliai skrudintą kavą.
 Įpilkite į pasirinktą išimamą 1 arba 2 puodelių filtrą maltos kavos. Rekomenduojamas kavos kiekis – 6-7 g 

kiekvienam puodeliui.
 Naudodami matavimo šaukštelį (I), įpilkite vieną šaukštelį kavos vienam puodeliui.
 Jei naudojate kapsules, įdėkite kapsulę į 1 porcijai skirtą filtrą.
 Jei norite paruošti 2 kavos porcijas, naudokite 2 puodeliams skirtą filtrą ir įberkite 2 šaukštelius kavos.
 Atsargiai suspauskite maltą kavą šaukštelio galu.
 Prieš įstatydami filtro laikiklį į prietaisą, pajudinkite laikiklį atgal.
 Įstatykite filtro laikiklį į vietą.
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 Įstatykite laikiklį į korpusą iš apačios. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iš kairės į dešinę taip, kad laikiklis 
užsifiksuotų.

Kavos ruošimas
 Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad garų valdiklis (O) yra uždarytas.
 Įpylę į talpyklą vandens, įjunkite prietaiso kištuką į rozetę.
 Įjunkite prietaisą, naudodami ON/OFF ikonėlę (F).
 Pradės žybsėti E1 ir E2 ikonėlių indikatoriaus lemputės.
 Palaukite, kol E1 ir E2 ikonėlių indikatoriaus lemputės nustos žybsėti ir pradės degti visą laiką. Tai reiškia, kad 

pasiekta reikiama temperatūra.
 Padėkite vieną ar du pašildytus puodelius po filtro laikiklio anga.
 Pasirinkite pageidaujamos kavos ikonėlę (espresso arba Americano).
 Pradės žybsėti atitinkama lemputė.
 Prietaisas pradės pasiruošimo procesą. Po trumpos pauzės bus ruošiama kava.
 Iš prietaiso angos pradės bėgti kava.
 Paruošus reikiamą kavos kiekį, prietaisas automatiškai sustos.
 Galėsite bet kada nutraukti kavos ruošimą, dar kartą spustelėdami kavos ikonėlę.

Dviguba kavos porcija
 Norėdami paruošti dvigubą kavos porciją, pasirinkite dvigubos porcijos ikonėlę ir tuomet spustelėkite espresso 

arba Americano kavos simbolį.
 Dvigubos porcijos ruošimas užtruks dvigubai ilgiau nei ruošiant įprastą kavą. Ruošiant dvigubą kavos porciją, 

žybsės dvigubos porcijos ir espresso arba Americano indikatoriaus lemputės.
 Prietaisui baigus ruošti kavą, palaukite keletą sekundžių, prieš išimdami kavos puodelius.
 Išimkite filtro laikiklį ir pašalinkite iš jo kavos tirščius.
 Perplaukite filtro laikiklį vandens srove ir gerai jį išdžiovinkite.
 Patikrinkite, ar išimamas filtras gerai laikosi filtro laikiklyje.
 Dar kartą įstatykite filtro laikiklį į prietaisą.

Iš anksto nustatyto kavos ruošimo laiko pakeitimas
 Paspauskite reikiamą mygtuką (espresso arba Americano) ir palaikykite jį paspaustą ilgiau kaip 5 sekundes. Kava 

bėgs tol, kol nustosite spaudę mygtuką. Atleidus mygtuką, kavos bėgimo laikas liks užprogramuotas ateičiai.
 Kaskart pakartojus šiuos veiksmus, prietaisas iš naujo įsimins kavos bėgimo trukmę.
 Kavos ruošimo laikas priklausys nuo naudojamos kavos rūšies ir jos suspaudimo. Užprogramuoti kavos ruošimo 

laikai išliks pastovūs.
Kavos temperatūros reguliavimas

 Paspaudus temperatūros mygtuką, garų lemputė ir espresso lemputė užsidegs. Esant nustatytiems 
gamykliniams nustatymams, abi lemputės degs pastoviai. Pasirinkus kitokius nei gamyklinius parametrus, 
espresso ar garų lemputė pradės žybsėti. Kuo didesnis temperatūrų skirtumas, tuo greičiau jos žybsės.

 Paspaudus garų mygtuką, temperatūra padidės kaskart po + 1°C. Maksimalus galimas nustatymas - + 2°C virš 
standarto.

 Paspaudus espresso mygtuką, temperatūra sumažės kaskart po -1°C. Minimalus galimas nustatymas - -2°C 
žemiau standarto.

 Norėdami išeiti iš temperatūros nustatymo meniu, dar kartą spustelėkite temperatūros ikonėlę. Espresso ir garų 
indikatoriaus lemputės užges.

 Trumpas apibendrinimas:
o Standartinė temperatūra: espresso ikonėlė dega pastoviai, garų ikonėlė dega pastoviai. Dega 

temperatūros indikatoriaus lemputė.
o Standartinė temperatūra -1°C: espresso ikonėlė žybsi lėtai, garų ikonėlė dega pastoviai. Dega 

temperatūros indikatoriaus lemputė.
o Standartinė temperatūra -2°C: espresso ikonėlė žybsi greitai, garų ikonėlė dega pastoviai. Dega 

temperatūros indikatoriaus lemputė.
o Standartinė temperatūra +1°C: espresso ikonėlė dega pastoviai, garų ikonėlė žybsi lėtai. Dega 

temperatūros indikatoriaus lemputė.

3



o Standartinė temperatūra +2°C: espresso ikonėlė dega pastoviai, garų ikonėlė žybsi greitai. Dega 
temperatūros indikatoriaus lemputė.

 Jei, paspaudus temperatūros mygtuką, per 3 sekundes nėra paspaudžiamas espresso ar garų mygtukas, 
temperatūros, espresso ir garų indikatoriaus lemputės užges. Bus nutraukiamas temperatūros nustatymas.

Dėmesio, svarbu: garų vamzdelis gali būti labai karštas. Naudodami prietaisą, būkite labai atsargūs, jį liesdami. Visuomet 
laikykite už putų plakimo rankenėlės, kai norite nukreipti putos plakimo lazdelę.
Karšto vandens ruošimas

 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF simbolį (F).
 Pradės žybsėti E1 ir E2 ikonėlės. Tai reiškia, kad vanduo kaista.
 Palaukite, kol nustos žybsėjusios E1 ir E2 ikonėlės. Tai reiškia, kad vanduo įkaito iki reikiamos temperatūros.
 Padėkite indelį po prietaiso galvute.
 Atsukite garų valdiklį (O), pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.
 Paspauskite kavos ikonėlę (E1 arba E2).
 Iš prietaiso pradės bėgti karštas vanduo.
 Paruošę reikiamą kiekį karšto vandens, paspauskite kavos ikonėlę (E1 arba E2), kad sustabdytumėte siurblio 

darbą.
 Pasukite mygtuką (O) pagal laikrodžio rodyklę.

Garų ruošimas
 Garai gali būti naudojami pieno putai, reikalingai cappuccino, ruošti arba įvairiems skysčiams kaitinti.
 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF simbolį (F).
 Padėkite indelį po garų vamzdeliu.
 Įdėkite vamzdelį į skystį, kurį norite sušildyti.
 Pasirinkite garų parinktį, paspausdami garų ikonėlę (E3).
 Prietaisas pradės kaisti. Indikatoriaus lemputė žybsės tol, kol prietaisas įkais iki temperatūros, reikalingos garams

ruošti. 
 Pasukite garų rankenėlę (O) prieš laikrodžio rodyklę. Garai pradės veržtis iš vamzdelio.
 Norėdami geriau suplakti pieną, atsargiai judinkite putos indelį iš viršaus į apačią.
 Norėdami baigti darbą, pasukite valdiklį (O) pagal laikrodžio rodyklę, kad jį uždarytumėte, ir ištraukite indelį.
 Naudodami sudrėkintą skudurėlį, nuvalykite garų vamzdelį.

Dėmesio, svarbu: baigę plakti pieną, įpilkite į indelį papildomai vandens. Atsukite garų rankenėlę ir paspauskite vieną iš 
kavos ikonėlių, kad įjungtumėte siurblį, kaip ruošdami karštą vandenį. Vandeniui pradėjus bėgti iš garų vamzdelio, 
žinosite, kad buvo atkurta kavos ruošimui reikalinga temperatūra ir šildytuvas prisipildė. Galėsite užsukti garų ruošimo 
rankenėlę.
Automatinio išsijungimo funkcija

 SOLAC prietaisai taupo elektros energiją. Prietaisui esant nenaudojamam 9 minutes, prietaisas įjungia energijos 
taupymo režimą.

 Norėdami grįžti į įprastinį prietaiso veikimo režimą, paspauskite ON/OFF ikonėlę (F).
Baigus naudo

 Norėdami išjung  prietaisą, paspauskite ON/OFF ikonėlę (F).
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Išpilkite vandenį iš talpyklos.
 Išvalykite prietaisą.

Valymas
Įpras nis valymas

 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite jam atvės .

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu, naudodami keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite plautas detales.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH valymo priemonių, baliklių ir ėsdinančių priemonių prietaisui valy .

 Neleiskite vandeniui ir ki ems skysčiams patek  į oro angas, kad neapgadintumėte vidinių prietaiso dalių.

 Prietaiso detalės nėra pritaikytos plovimui indaplovėje.

 Prieš surinkdami ir padėdami saugo  visas valytas prietaiso dalis, gerai jas nusausinkite. 
Pieno plaktuvo valymas
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 DĖMESIO! Pieno plaktuvo lazdelė ir vamzdelis gali labai smarkiai įkais .

 Rekomenduojame išvaly  ir nusausin  plaktuvo lazdelę, baigus plak  pieną, kad joje nesikauptų nešvarumai. Išvalykite
plaktuvo detales, prieš išjungdami prietaisą.

 Pasukite plaktuvo movą pagal laikrodžio rodyklę ir tuomet patraukite ją žemyn. Nuplaukite šilto tekančio vandens srove.

 Įpilkite į puodelį šiek ek vandens. Įmerkite plaktuvo lazdelę į vandenį ir atsukite vandens/garų rankenėlę.

 Paspauskite vieną iš kavos ikonėlių (E1 arba E2). Pradės bėg  vanduo. Dar kartą paspauskite kavos ikonėlę,  ir  vanduo
nustos bėgęs.

 Pasukite vandens/garų rankenėlę (O) pagal laikrodžio rodyklę, kad ją uždarytumėte.

 Skudurėliu nusausinkite plakimo lazdelę ir į vietą įstatykite plaktuvo movą.

 Jei iš plaktuvo nesiveržia vanduo ar garai, sukietėję pieno likučiai blokuoja garų ekimą.

 Atsargiai adata pašalinkite pieno likučius iš plaktuvo galiuko, kad plaktuvas nebebūtų užsiblokavęs.

 Perplaukite tekančiu čiaupo vandeniu ir surinkite plaktuvą. Tuomet galėsite tęs  garų funkcijos naudojimą.
Kalkių nuosėdų šalinimas

 Norint,  kad  prietaisas  visuomet  veiktų  nepriekaiš ngai,  reikės  reguliariai  pašalin  dėl  naudojamo  kieto  vandens
atsiradusias kalkių ir magnio nuosėdas.

 Norint sumažin  kalkių nuosėdų kiekį, rekomenduojame naudo  mažai druskingą vandenį.

 Reguliariai pašalinkite prietaise susikaupusias kalkių nuosėdas:
o Kas 6 savaites, jeigu vanduo yra labai kietas;
o Kas 12 savaičių, jeigu vanduo yra pakankamai kietas.

 Kalkėms  šalin  naudokite  specialias  valymo  priemones,  kurių  įsigy  galite  specializuotose  parduotuvėse  ir  klientų
techninio aptarnavimo centruose.

 Nenaudokite naminių receptų, tokių kaip acto ir vandens mišinys, prietaisui valy .
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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


