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NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote šį SOLAC prietaisą. Šis modernios technologijos ir dizaino prietaisas, a nkan s visus šiuolaikinius 
kokybės standartus, ilgai ir pa kimai Jums tarnaus. Perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. Išsaugokite
jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Sudedamosios dalys:
A. Dangtelis
B. Filtro laikiklis-piltuvėlis
C. Filtras
D. Vandens talpykla
E. Vandens lygio indikatorius
F. S klinis ąso s
G. Šilumos palaikymo plokštė
H. ON/OFF mygtukas
I. Matavimo šaukštelis
J. Laidas

Saugumo perspėjimai
 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite prietaiso profesionaliai ar pagal komercinę paskir . Prietaisas nėra

pritaikytas apgyvendinimo įstaigų, tokių kaip viešbučiai, „Bed and Breakfast“ ir pan., svečiams aptarnau . Nenaudokite
prietaiso ūkinės paskir es pastatuose ar biuruose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse. 

 Prieš naudodami prietaisą, nuvalykite visas su maistu besiliečiančias prietaiso dalis taip, kaip aprašyta skiltyje „Valymas“.
 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo 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.

 Vyresni  nei  8  metų vaikai  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.
 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nekiškite jo po tekančio vandens srove.
 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte

grėsmės sveikatai. Nemėginkite patys taisy  ir išrink  prietaiso.
 Prieš  jungdami  prietaisą  į  rozetę,  įsi kinkite,  kad prietaiso  naudojama įtampa,  pažymėta e ketėje,  sutampa  su  Jūsų

gyvenamojoje vietoje ekiamos elektros srovės įtampa.
 Junkite prietaisą į bent 10 A įžemintą rozetę.
 Prietaiso kištukas turi lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros

ekimą, traukite už kištuko, o ne laido.
 Nevyniokite laido aplink prietaisą.
 Neleiskite laidui susipainio  ar įstrig .
 Neleiskite laidui lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių.
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 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  prietaiso  laidas.  Naudojant  prietaisą  su pažeistu ar  susivyniojusiu  laidu,  padidėja
elektros šoko kimybė.

 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.
 Nedėkite prietaiso ant įkaitusių paviršių, pvz. į orkaitę, ant dujinės ar elektrinės viryklės ir pan.
 Naudokite ir laikykite prietaisą ant tvirto, plokščio paviršiaus.
 Prietaisas yra nepritaikytas naudojimui atvirame ore.
 Reguliariai krinkite, ar nepažeistas prietaiso laidas. Jei laidas yra pažeistas, prietaiso nebenaudokite.
 Prietaisas turi įkaistančių detalių, todėl prietaisą pavojinga naudo  žmonėms, turin ems karščio nejautrą.
 Nelieskite įkaitusių prietaiso dalių, nes rizikuojate smarkiai nusidegin .

Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu nėra nkamai prijungtas jo filtras.
 Nejunkite prietaiso, prieš tai į jį neįpylę vandens.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia jo įjungimo mygtukas.
 Nejudinkite veikiančio prietaiso.
 Atsižvelkite į MAX ir MIN žymas (E).
 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.
 Nepalikite  nenaudojamo  prietaiso,  įjungto  į  rozetę,  be  priežiūros.  Taip  sutaupysite  elektros  energijos  ir  prailginsite

prietaiso tarnavimo trukmę.
DĖMESIO: nenaudokite prietaiso, jeigu s klinės jo detalės yra suskilinėjusios ar sudužusios. 
ĮSPĖJIMAS: Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios garan ja.

Naudojimas
Pradėjimas naudo

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.
 Pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame išbandy  jo veikimą, į jį pilant k vandenį. 

Vandens talpyklos pildymas
 Pripildykite vandens talpyklą, dar prieš įjungdami prietaisą.
 Atverkite dangtelį (A).
 Pripildykite talpyklą (D), atsižvelgdami į MAX žymą (E). Pilkite tiek puodelių vandens, kiek puodelių kavos norite

paruošti.
 Užverkite dangtelį (A).

Kavos įdėjimas
 Atskirkite ilgalaikį filtrą (C) nuo filtro laikiklio (B).
 Įpilkite į filtrą (C) maltos kavos. Įberkite 6-7 g kavos kiekvienam puodeliui, kurį norite paruošti.
 Įsitikinkite, kad filtras yra tinkamai įstatytas į filtro laikiklį, o dangtelis tinkamai uždengtas (A).
 Galite berti kavą matavimo šaukštu (I).

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą
 Norint  užtikrinti  nepriekaištingą paruoštos  kavos skonį nuo pat  pirmo puodelio,  rekomenduojame perplauti

prietaiso vamzdyną šiltu vandeniu taip, kaip aprašyta šioje skiltyje.
 Įpilkite į talpyklą (D) 1,2 l vandens.
 Įstatykite filtrą (C) į piltuvėlį (B) be kavos. Užverkite kavos aparato dangtelį (A).
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 Padėkite ąsotėlį (F) ant įkaistančio paviršiaus (G).
 Paspauskite ON/OFF mygtuką, įsižiebs indikatoriaus lemputė.
 Po keleto sekundžių iš prietaiso pradės bėgti vanduo.
 Vandeniui ištekėjus, ištuštinkite ąsotėlį ir išvalykite filtrą (C) bei piltuvėlį (B).
 Prietaisas paruoštas naudoti. 
 Norėdami nutraukti prietaiso darbą, paspauskite ON/OFF mygtuką, ir jis išsijungs. 

Kavos ruošimas
 Įpilkite į talpyklą (D) šalto vandens iki leidžiamos ribos.
 Pilkite jums reikiamą kiekį vandens.
 Ąsotėlio ir vandens talpyklos leidžiama riba nurodo galimą paruošti puodelių kiekį.
 Įpilkite maltos kavos, kaip nurodyta skiltyje „Kavos įdėjimas“.
 Padėkite ąsotėlį ant įkaistančio paviršiaus.
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
 Paspauskite ON/OFF mygtuką, įsižiebs indikatoriaus lemputė.
 Po keleto sekundžių iš prietaiso pradės bėgti kava.
 Ruošdami kavą, galėsite išimti ąsotėlį (F). Apsaugos nuo lašėjimo sistema neleis kavai bėgti, neįstačius į vietą

ąsotėlio.  Tačiau  nepalikite  ąsotėlio  išimto  ilgiau  kaip  30  sekundžių,  nes  kitaip  kava  gali  pradėti  bėgti  per
piltuvėlio kraštus.

 Baigę ruošti kavą, galite išjungti prietaisą.
 Norėdami nutraukti prietaiso darbą, paspauskite ON/OFF mygtuką, ir prietaisas išsijungs. 
 Nepaspaudus mygtuko, prietaisas po 40 minučių automatiškai išsijungs.

DĖMESIO: nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Baigus naudo
 Norėdami nutrauk  darbą, galite paspaus  ON/OFF mygtuką arba galite palik  prietaisą atvės  – jis pats automa škai

išsijungs po 40 min.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Išvalykite prietaisą.

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 .

 Nepakankamai reguliariai  valant prietaisą, jo paviršius gali  pradė  eižė . Prietaisas gali tap  nesaugus naudo , be to,
nepakankamas valymas sutrumpins prietaiso tarnavimo laiką.

 Norėdami išvaly  filtrą, išimkite jį ir perplaukite tekančiu vandeniu.

 Naudodami švelnaus valymo režimą, galite plau  prietaiso ąsotėlį indaplovėje. 

 Prieš surinkdami ir padėdami saugo  visas valytas prietaiso dalis, gerai jas nusausinkite. 

Kalkių nuosėdų šalinimas

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

 Atlikite nukalkinimą kas 6 savaites, jeigu naudojamas vanduo yra labai kietas.

 Atlikite nukalkinimą kas 12 savaičių, jeigu naudojamas vanduo yra kietas.

 Atlikite nukalkinimą, jei žymiai pailgėja kavos ruošimo laikas.

 Kalkėms šalin  naudokite k specialų, prietaisui pritaikytą kalkių šalinimo produktą. Patariama nenaudo  kalkių šalinimui
acto.

Įspėjimas: patariame kavos aparatui kavai ruoš  nenaudo  vandens iš čiaupo, nes šis vanduo gali žymiai sus prin  prietaiso vidaus
sistemos kalkėjimą.
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Gedimai ir taisymas
Jei prietaisas sugedo, nuneškite jį į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite išrink  ir taisy  prietaiso savarankiškai, nes
tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas
 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  yra  pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami  jas  išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir

išmeskite į a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis  simbolis  reiškia,  kad a tarnavusį  prietaisą  reikia nuneš  perdirb  į  bui nės  technikos surinkimo centrą  ar  tam skirtą
specialų elektronikos konteinerį. Neišmeskite prietaiso į paprastą bui nių atliekų konteinerį.

4

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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

www.krinona.lt


