BODUM ELEKTRINĖ KAVAMALĖ BISTRO
Modelis: IFU 11160
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVEIKINIMAI NUO BODUM®!
Sveikiname! Dabar jūs tapote išdidžiu elektrinės BODUM® BISTRO kavamalės savininku. Prieš
pradėdami naudoti kavamalę, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
SVARBŪS SAUGUMO REIKALAVIMAI
-

-

Perskaitykite visas instrukcijas.
Naudojant elektros prietaisus, būtina laikytis pagrindinių saugumo reikalavimų, įskaitant ir aprašytus
žemiau.
Ši BODUM® kavamalė yra skirta kavos malimui namuose - tik buitiniam naudojimui. Nemėginkite malti
kitų produktų, nes sugadinsite prietaisą.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmą kartą, perskaitykite visas instrukcijas. Jeigu neperskaitysite ir
neįsisavinsite instrukcijų ir saugumo reikalavimų, galite neišvengti pavojingų situacijų.
Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei radote pažeidimų, nenaudokite prietaiso ir
kreipkitės į platintoją.
Visas pakavimo medžiagas (kartoną, plastiko maišelius ir kt.) laikykite atokiai nuo vaikų (kyla pavojus
uždusti).
Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite lauke. Nedėkite ant ar arti dujinių ar
elektrinių viryklių ar į įkaitusią orkaitę.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar nutikusį nelaimingą atsitikimą, jei tai atsitiko dėl
netinkamo prietaiso naudojimo ar naudojant prietaisą ne pagal paskirtį. Nenaudokite prietaiso kitam, nei
numatytas, tikslui.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Jei prietaisą naudoja ar jis yra naudojamas arti vaikų arba nepažįstamų asmenų, būtina atidi priežiūra.
Norint naudoti prietaisą, jį reikia prijungti prie elektros srovės šaltinio. Niekada nenaudokite prietaiso,
padėję jį ant karšto paviršiaus.
Niekada nelieskite prietaiso, jei jūsų rankos yra drėgnos ar šlapios. Nelieskite prietaiso laido ar kištuko
drėgnomis rankomis. Prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo tik laikydami už paties kištuko, o ne
traukdami už laido. Neleiskite prietaiso laidui kabėti nukarusiam nuo stalo ar kito paviršiaus ar liestis prie

-

-

-

-

-

karštų paviršių. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo laidas ar kištukas yra pažeistas, prietaisas veikia neįprastai
ar buvo kokiu nors būdu pažeistas.
Gamintojų nerekomenduotų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar kitaip sužeisti asmenis.
JAV-Kanados vartotojams: šio prietaiso kištukas yra poliarizuotas (vienas stipinas yra platesnis už kitą).
Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, tokį kištuką į poliarizuotą elektros lizdą įkišite tik vienu būdu. Jei
neišeina įkišti prietaiso kištuko į elektros lizdą, apsukite jį. Jei vis tiek neišeina įkišti prietaiso kištuko į
elektros lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Nemėginkite patobulinti kištuko patys.
Jei prietaisas pradeda veikti neįprastai, išjunkite jį. Nemėginkite patys remontuoti prietaiso. Prietaisą
remontuoti gali tik gamintojo patvirtinto serviso meistrai. Jei nesilaikysite aukščiau aprašytų saugumo
reikalavimų, prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
Niekada nemėginkite keisti prietaiso laido patys, nes tam reikia specialių įrankių. Siekiant užtikrinti
prietaiso saugumą, jei reikia taisyti ar keisti pažeistą prietaiso laidą, tai atlikti gali tik gamintojo patvirtinto
serviso meistrai.
Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jei ketinate nuimti ar uždėti priedus, valyti prietaisą
ar nebeketinate jo naudoti.
Nelieskite judančių prietaiso dalių.
Siekiant apsaugoti asmenis nuo gaisro, elektros šoko ar kitų nelaimingų atsitikimų, niekada nemerkite
prietaiso kištuko, laido ar paties prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
Šio prietaiso negali naudoti maži vaikai ar ligoniai, jei jie nėra prižiūrimi atsakingo asmens, galinčio
užtikrinti saugų prietaiso naudojimą.
Patikrinkite, ar kavamalės talpoje nėra pašalinių objektų, prieš pradėdami naudoti prietaisą.
Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jei ketinate palikti prietaisą be priežiūros, uždėti,
nuimti priedus ar išvalyti prietaisą.
Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba patirties ir žinių
neturintys asmenys, jei yra prižiūrimi arba yra išmokyti, kaip reikia saugiai naudoti šį prietaisą ir supranta
su prietaiso naudojimu susijusią riziką.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

PASIRUOŠIMAS
-

Padėkite prietaisą ant stabilaus, plokščio paviršiaus, kuris nėra karštas ir nėra arti karščio šaltinių.
Paviršius turi būti sausas. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Būkite tikri, kad jūsų vietovės elektros tinklo įtampa sutampa su prietaisui reikalinga įtampa, nurodyta
prietaiso specifikacijų lentelėje.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl sugedusio arba
neegzistuojančio įžeminimo.
Jei elektros lizdas nėra tinkamas šio prietaiso kištukui, elektros lizdą pakeisti turi tik licencijuotas
elektrikas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
PRIETAISO DALYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Įjungimo/išjungimo mygtukas
Dangtelis
Korpusas
Metalinė talpa
Malimo peiliukas
Vieta laidui
Laidas

SVARBI INFORMACIJA
-

Būtina užtikrinti, kad maži vaikai nepradėtų žaisti su prietaisu.

-

-

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba patirties
ir žinių neturintiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo prižiūri arba išmokina, kaip
reikia saugiai naudoti šį prietaisą.
Siekdami išvengti nelaimingo atsitikimo, pažeistą laidą visuomet leiskite pakeisti tik gamintojui,
autorizuotam serviso darbuotojui ar kvalifikuotam specialistui.
Prieš liesdami judančias prietaiso dalis, visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

IŠPAKAVIMAS
Jūsų kavamalė yra paruošta naudojimui. Prašome visas pakavimo medžiagas šalinti aplinkai saugiu būdu.
ELEKTROS SROVĖ
Šį prietaisą galima prijungti tik prie kintamos elektros srovės šaltinio, kurio įtampa yra 230-240V/50-60Hz
(Europoje) arba 120V/60Hz (JAV ir Kanadoje). Minimalus elektros lizdo saugiklio stiprumas – 6 amperai.
PRIETAISO MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS
Ši BODUM® kavamalė yra skirta kavos malimui namuose - tik buitiniam naudojimui. Nemėginkite malti kitų
produktų, nes sugadinsite prietaisą. Techninės prietaiso modifikacijos yra giežtai draudžiamos dėl kylančio
pavojaus!
KAVOS PUPELIŲ BĖRIMAS Į KAVAMALĘ
Kai beriate kavos pupeles į kavamalę, būkite tikri, kad elektros kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo.
Vienu metu galima malti ne daugiau, nei 60g. kavos pupelių (60g. yra kavamalės dangtelio tūris).
PROCESO TRUKMĖ
Siekdami apsaugoti prietaiso variklį nuo perkaitimo, niekada nenaudokite kavamalės ilgiau, nei 60 sekundžių,
nes kyla nudegimų pavojus dėl perkaitusio variklio. Kavamalę galite vėl naudoti po 60 sekundžių pertraukėlės.
KAVOS PUPELIŲ MALIMAS
-

Kai įberiate kavos pupelių į kavamalę, uždenkite dangtelį taip, kad ant dangtelio esantis išsikišimas
patektų į kavamalės korpuse esančią skylutę.
Kavamalė yra paruošta naudoti, kai prietaiso kištukas yra įkištas į elektros lizdą.
Paspauskite prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką ir laikykite tvirtai prispaudę dangtelį, kol malate kavą.
Sumalę kavos pupeles, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir ištuštinkite kavamalės talpą.

VALYMAS / LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA
VALYMAS
Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Visuomet išvalykite prietaisą iš karto po naudojimo.
- Niekada neplaukite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
- Metalinė kavamalės talpa gali būti valoma minkštu, sausu šepetėliu.
LAIKYMAS
-

Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Kavamalę laikykite saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIEŽIŪRA
Kavamalės prižiūrėti nereikia. Reikia tik reguliariai patikrinti, ar neatsirado prietaiso pažeidimų.

DEFEKTAI
Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jei prietaisas yra pažeistas arba įtariate gedimą. Prietaisą
patikrinimui ar, jei reikia, remontui pristatykite į artimiausią autorizuotą BODUM® servisą. Kavamalę taisyti ir
kitus priežiūros veiksmus atlikti gali tik autorizuoto serviso personalas. Neadekvatūs taisymo veiksmai gali
sukelti žymią žalą naudotojams. BODUM® negali prisiimti jokios atsakomybės dėl žalos, kurią lėmė neadekvatūs
prietaiso taisymo veiksmai. Esant tokioms aplinkybėms, garantija yra nutraukiama.

Techniniai duomenys
Nominali įtampa Europoje
Nominali įtampa JAV
Nominali galia Europoje
Nominali galia JAV
Kavos malimo sistema
Laido ilgis
Malimo proceso laikas
Talpa
Patvirtintas EU ir US

230-240V ~ 50/60Hz
120V 60Hz
150W
150W
Peiliukas
Apie 80 cm.
Maksimalus: 60 sekundžių.
Maksimali: 60 g. kavos pupelių.
GS, CE, CETL, ETL.

GAMINTOJO GARANTIJA JAV, KANADOS, EUROPOS IR ŠVEICARIJOS RINKOMS
Garantija: BODUM® AG (Šveicarija) suteikia BISTRO elektrinei kavamalei 2 metų trukmės (nuo įsigijimo
dienos) garantiją dėl nekokybiškų medžiagų ir sutrikimų, kurie gali pasireikšti dizaino defektais ar funkciniais
sutrikimais. Jei prietaisas atitinka visus garantijos keliamus reikalavimus, remontas atliekamas nemokamai.
Pinigų grąžinimas negalimas.
Garantijos teikėjas: BODUM® (Šveicarija) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.
Garantijos suteikimo sąlygos: pardavėjas turi užpildyti garantinį taloną produkto pirkimo metu. Norėdami gauti
garantines paslaugas, turite pateikti garantinį taloną. Jeigu jūsų BODUM® prietaisui reikia garantinio remonto,
kreipkitės į BODUM® atstovą savo šalyje, BODUM® parduotuvę ar BODUM® platintoją arba apsilankykite
www.bodium.com tinklalapyje.
BODUM® garantija neteikiama, jei prietaisas sugedo dėl neteisingo naudojimo, neteisingo elgesio, normalaus
nusidėvėjimo ar susidėvėjimo, neadekvačios ar neteisingos priežiūros, netinkamo prietaiso naudojimo ar
taisymo, atliko neįgalioto asmens.
Ši gamintojo suteikiama garantija neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms, numatytoms galiojančiuose
taikomuose nacionaliniuose teisės aktuose, nei jūsų teisėms pardavėjo atžvilgiu, apibrėžtoms pirkimo/pardavimo
sutartyje.
Priimtinas nebenaudojamų prietaisų pašalinimas
Šis simbolis ES šalyse reiškia, kad negalima prietaiso išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Siekiant išvengti galimo pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, kylančio dėl nekontroliuojamų
atliekų šalinimo, prietaisą pašalinkite atsakingai, skatindami antrinį žaliavų panaudojimą.
Norėdami grąžinti savo nebenaudojamą prietaisą, pristatykite jį į grąžinimo ir surinkimo
punktą arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote daiktą. Jis gali priimti produktą aplinkai
saugiam perdirbimui.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

