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LT  Espreso kavos aparatas 
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
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LT Espreso kavos aparatas 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo 
gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, 
ir supranta atitinkamus pavojus.

 ■ Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti 
šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.

 ■ Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės 
nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. 

 ■ Šį prietaisą junkite tik į  tinkamai įžemintą lizdą. Saugumo sumetimais 
nerekomenduojame naudoti daugializdžių adapterių arba ilginimo laidų. 

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose 
vietose:

 –  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 –  viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 –  ūkio fermose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Nestatykite prietaiso ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių 
paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.

 ■ Nedėkite prietaiso ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia atviros 
liepsnos šaltinio.

 ■ Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.
 ■ Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį.
 ■ Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
 ■ Siekiant užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, aplink veikiantį prietaisą ir virš jo 
privaloma palikti bent 15 cm laisvos vietos.

 ■ Prietaiso viršų naudokite tik puodeliams pašildyti. Nedėkite ant prietaiso viršaus 
jokių kitų daiktų.

 ■ Pripildykite vandens talpą švaraus šalto vandens. Nepilkite į jį karšto vandens arba 
kokių nors kitų skysčių, nedėkite į jį jokių daiktų.

 ■ Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar: 
 –  tinkamai įdėtas skysčio surinkimo padėklas su grotelėmis; 
 –  vandens talpoje yra pakankamai vandens, ir jis yra tinkamai sumontuotas. Vandens 

lygis neturi viršyti vandens lygio žymos.
 ■ Prieš pradėdami virti kavą, patikrinkite, ar filtro laikiklis yra tinkamai pritvirtintas 
prie kavos virimo galvutės. Veikiant kavą garais, filtro laikiklyje susidaro slėgis, todėl 
nenuimkite jo, kol kava ruošiama. Antraip gali susidaryti pavojinga situacija.
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Dėmesio!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Naudodamiesi prietaisu, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte verdančiu 
vandeniu arba garais.

 ■ Naudodami prietaisą, reguliariai tikrinkite vandens lygį vandens talpoje. Kai vandens 
lygis nesieks minimalaus vandens lygio žymos, pripilkite daugiau vandens. Prieš 
pripildami daugiau vandens, pirmiausiai išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros 
lizdo.

 ■ Siekiant apsaugoti siurblį nuo sugadinimo, prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris 
atjungia jį, kai jis ištuštėja. Jei taip atsitiktų, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros 
lizdo ir palaukite bent 30 minučių, kol prietaisas atvės. Paskui vėl galite juo naudotis.

 ■ Dėl liekamosios šilumos neapsaugoti prietaiso paviršiai gali būti įkaitę, kai jis 
naudojamas arba tuoj pat po naudojimo. Nelieskite karštų paviršių. 

 ■ Kai prietaiso nenaudojate, paliekate jį be priežiūros, prieš jį išardydami arba 
surinkdami, prieš pildydami vandens talpą, perkeldami arba valydami prietaisą, 
visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Prieš valydami 
prietaisą arba perkeldami jį į kitą vietą, palaukite, kol jis atvės. Neperstatykite 
prietaiso, kai ant skysčio surinkimo padėklo grotelių pastatytas kavos puodelis arba 
puodelių yra puodelių pašildymo vietoje. 

 ■ Prietaisą ir jo priedus laikykite švarioje vietoje. Valykite ir prižiūrėkite jį pagal 
instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Niekuomet 
neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą 
skystį.

 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių ir saugokite elektros kištuką 
nuo vandens.

 ■ Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką 
– niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti 
maitinimo laidą arba lizdą. 

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros 
centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį 
prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir 
nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti 
įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios 
garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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LT Espreso kavos aparatas 
Vartotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus 
tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame 
naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, 
pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę 
bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos 
kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti 
į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Puodelių pašildymo vieta
A2 Nuleidžiamas dangtelis su 

rankena
A3 Įjungimo / išjungimo mygtukas
A4 Maitinimo kontrolinė lemputė
A5 Kavos virimo ir garų išleidimo 

režimo perjungimo mygtukas
A6 Kavos virimo ar garų išleidimo 

vandens temperatūros 
indikatorius

A7 Kavos virimo galvutė
A8 Filtro laikiklis su išleidimo anga
A9 1,5 litro talpos nuimama vandens 

talpa
A10 Nuimamos grotelės

A11 Traukiama riebalų surinkimo 
skarda

A12 3 padėčių nustatymo rankenėlė 
 – kavos virimas , parengties 

režimas  ir garų išleidimas 
A13 Virintuvas (nepavaizduotas)
A14 Nuimama pieno plakimo rankovė
A15 Pakreipiamas garų antgalis
A16 Nerūdijančiojo plieno filtras  

1 puodeliui kavos
A17 Nerūdijančiojo plieno filtras  

2 puodeliams kavos
A18 Kavos dozavimo samtelis su 

plūktuvu

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDODAMI PRIETAISĄ
1. Pašalinkite nuo prietaiso visas pakavimo medžiagas, apsauginę plėvelę, 

reklaminius lipdukus arba etiketes. 
2. Prietaisą statykite tik ant lygaus sauso ir švaraus paviršiaus. Nuimkite nuo 

prietaiso vandens talpą A9 ir praskalaukite ją švariu vandeniu su trupučiu 
neutralaus indų ploviklio. Tuomet kruopščiai praskalaukite švariu vandeniu, 
nusausinkite ir įstatykite atgal.

3. Išimkite ištraukiamą skysčio surinkimo padėklą A11 su grotelėmis A10, 
nušluostykite drėgna šluoste, sausai iššluostykite ir vėl įdėkite į  apatinę 
prietaiso dalį. 

4. Išplaukite filtro laikiklį A8, kavos dozavimo samtelį A18 ir nerūdijančiojo 
plieno filtrus A16 bei A17 po švariu tekančiu vandeniu, naudodami nedidelį 
kiekį indų ploviklio. Nuskalaukite švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.

5. Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, o  tuomet 
kruopščiai nusausinkite. 

6. Prieš virdami pirmą puodelį kavos, paleiskite tuščią prietaisą paveikti 
maždaug 60 sekundžių, t. y. pripilkite į  vandens talpą A9 vandens, bet 
nepridėkite į filtrą kavos. Tuo metu bus išplautos visos vidinės dalys ir kavos 
virimo galvutė A7. Po filtro laikikliu A8 privaloma pastatyti pakankamai 
didelį indą, kad į  jį subėgtų karštas vanduo. Nurodymai, kaip paleisti 
prietaisą, pateikti skyriuje „Prietaiso naudojimas“. 

PRIETAISO VALDYMAS

1. VANDENS TALPOS PILDYMAS
1.1 Suimkite vandens talpą A9 už rankenos A2. Pakelkite ir nuimkite nuo galinės 

prietaiso dalies. 
1.2 Pripilkite šalto vandens iki maksimalaus vandens lygio žymos, vėl įdėkite 

į prietaisą ir nuleiskite dangtelį su rankena A2. Vandens talpa A9 privalo būti 
saugiai uždėta, kad iš jos vanduo būtų pumpuojamas į virintuvą A13.

Pastaba. 
Vanduo, kurį pilate į vandens talpą A9, idealiu atveju turėtų būti 
kambario temperatūros (maždaug 25 °C). Per šaltas vanduo gali 
suprastinti kavos gėrimo skonį.

Dėmesio!
Vandens talpoje A9 maksimaliai telpa 1,5  litro vandens. 
Neperpildykite. 
Nepilkite į  vandens talpą A9 šilto, karšto, verdančio, 
gazuoto vandens arba kitų skysčių, pavyzdžiui pieno. 
Nepildykite vandens talpos A9, kai ji yra įdėta į prietaisą. 
Kyla pavojus aplieti prietaisą arba perpildyti vandens talpą 
A9.

1.3 Nepalikite nesunaudoto vandens vandens talpoje A9 ilgiau nei dienai. 
Norint paruošti kokybišką šviežią kavą, būtina naudoti švarų vandenį. 
Priešingu atveju ruošiamos kavos skonis gali būti prastas.

2. PRIETAISO ĮJUNGIMAS 
2.1 Prijunkite elektros laido kištuką prie elektros lizdo. Įsitikinkite, kad vandens 

talpoje A9 yra švaraus vandens, skysčio surinkimo padėklas A11 ir grotelės 
A10 yra tinkamai įdėtos, o  rankenėlė A12 nustatyta parengties režimo 
padėtyje.

2.2 Norėdami įjungti prietaisą, nuspauskite mygtuką A3. Užsidegs maitinimo 
kontrolinė lemputė A4.

3. PRIETAISO IR PUODELIŲ PAŠILDYMAS
3.1 Norint paruošti kokybiškos espreso kavos, reikia, kad prietaisas, filtro 

laikiklis A7, filtras A16 arba A17 ir puodeliai būtų pašildyti iki reikiamos 
temperatūros. Tai padaroma toliau nurodytu būdu.

3.2 Dėkite apverstus tuščius kavos puodelius ant šildymo vietos A1 ir palaukite, 
kol jie sušils.

3.3 Įsitikinkite, kad mygtukas A5 yra tinkamai nuspaustas ir nustatytas norimas 
kavos virimo režimas. Pasirinkite filtrą A16 ar A17 ir įkiškite filtro laikiklį A8 
taip, kad jis tvirtai įslystų per visą perimetrą. Įkiškite filtro laikiklį A8 po kavos 
virimo galvute A7, kad rankena būtų nukreipta į kairę. Ši padėtis pažymėta 
užrašu „INSERT“ (įtaisyti) ant prietaiso priekinio skydelio. Norėdami 
pritvirtinti filtro laikiklį A8 prie kavos virimo galvutės A7, sukite rankeną 
į dešinę, į padėtį „LOCK“ (fiksuoti).

3.4 Palaukite, kol užsidegs kontrolinė lemputė A6. Dabar pašildymo procesas 
yra baigtas.

4. KAVOS VIRIMAS
4.1 Išimkite filtro laikiklį A8 iš prietaiso ir padėkite ant lygaus paviršiaus, o tada 

pripilkite į  filtrą atitinkamą kiekį maltos kavos. Vienam kavos puodeliui 
skirtas filtras A16 pripildomas vienu nubrauktu dozavimo samteliu A18 
kavos. Dviem kavos puodeliams skirtas filtras A17 pripildomas dvigubai 
didesniu kavos kiekiu. Vienas nubrauktas dozavimo samtelis A18 atitinka 
7 g maltos kavos. Tolygiai paskirstykite kavą filtre ir atsargiai suspauskite ją 
plokščiuoju dozavimo samtelio A18 galu.

4.2 Kruopščiai nuvalykite maltos kavos likučius nuo filtro A16 arba A17 kraštų. 
Dėkite filtro laikiklį A8 po kavos virimo galvute A7; rankena privalo būti 
nukreipta į kairę. Ši padėtis pažymėta užrašu „INSERT“ (įtaisyti) ant prietaiso 
priekinio skydelio. Norėdami pritvirtinti filtro laikiklį A8 prie kavos virimo 
galvutės A7, sukite rankeną į dešinę, į padėtį „LOCK“ (fiksuoti).

4.3 Dėkite vieną arba du pašildytus puodelius po filtro laikikliu A8. Įsitikinkite, 
kad puodeliai pastatyti po anga. 

4.4 Nustatykite rankenėlę A12 į  kavos virimo padėtį. Netrukus į  puodelius 
pradės tekėti kava.

Pastaba. 
Indikatorius A6 gali užgęsti nebaigus virti kavos. Tai reiškia, kad 
vandens temperatūra virintuve A13 sumažėjo. Indikatorius A6 
vėl užsidegs, kai virintuvas A13 įkaitins vandenį iki kavai ruošti 
idealios temperatūros.

 Kai į  puodelį pribėgs norimas kiekis kavos, nustatykite rankenėlę A12 
į parengties padėtį. Tuomet kavos virimo procesas bus baigtas. Kava turėtų 
būti išvirta per 20–30 sekundžių, jos turėtų būti išvirta maždaug 20–30 ml. 

Pastaba: 
Įsitikinkite, kad mygtukas A5 yra kavos virimo padėtyje. Jei 
mygtukas A5 nustatytas į garų išleidimo padėtį, espreso kavos 
aparatas neišleis kavos.

4.5 Jei į filtrą nepridėsite maltos kavos, galite tiesiog prisipilti tik karšto vandens, 
pavyzdžiui arbatai, karštam šokoladui ir pan.

4.6 Prieš pradėdami ruošti kitą puodelį kavos, pirmiausiai išmeskite panaudotos 
kavos tirščius, išplaukite filtrą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“, 
bei išpilkite vandenį iš skysčio surinkimo padėklo A11. Vėl įdėdami skysčio 
surinkimo padėklą A11, įkiškite jį iki pat galinės prietaiso sienelės.

Dėmesio!
Skysčio surinkimo padėkle A11 esantis vanduo yra karštas. 
Atlikdami kokius nors veiksmus su juo būkite ypač atidūs.
Naudodami prietaisą, reguliariai tikrinkite vandens lygį 
vandens talpoje A9 ir įsitikinkite, kad jis nenukrito žemiau 
minimalios vandens lygio žymos.

5. ANTGALIO NAUDOJIMAS PIENUI PLAKTI IR VANDENIUI ŠILDYTI
5.1 Paimkite atvėsintos vidutinio riebumo grietinėlės arba nenugriebto pieno ir 

indą, kuriame plaksite pieną. Plakant pieną, jo tūris didėja, todėl užpildykite 
ne daugiau nei ⅓ indo talpos. 

5.2 Nustatykite antgalį A15 taip, kad būtų patogu plakti pieną.
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5.3 Įsitikinkite, kad rankenėlė A12 yra nustatyta į  parengties režimo padėtį. 
Paspauskite mygtuką A5ir palaukite, kol užsidegs indikatorius A6. Jis 
parodo, kad vanduo virintuve A13 pasiekė optimalią garų susidarymo 
temperatūrą. Ši temperatūra yra aukštesnė, nei ruošiant kavą.

5.4 Dėkite indą su pienu po antgaliu A15. Panardinkite antgalį A15 į pieną, tik 
ne giliai, ir nustatykite rankenėlę A12 į garų išleidimo padėtį. Pro antgalį A15 
pradės veržtis garai. Pradžioje gali išbėgti šiek tiek karšto vandens. Laikykite 
indą šiek tiek pakreipę, kad antgalis A15 būtų nuolat negiliai panardintas 
į  pieną. Pienas inde pradės cirkuliuoti, jis įkais ir jo tūris padidės. Pienas 
paviršiuje pradės putoti. Kai indo dugnas smarkiai įkais, nutraukite pieno 
plakimą, pasukdami rankenėlę A12 į parengties padėtį. Kai garai jau neis, 
patraukite indą. Sūkuriuodami indą, įmaišykite putą į karštą pieną.

Dėmesio!
Plakimo metu antgalis A15 visą laiką privalo būti 
panardintas į  pieną. Antraip karštas pienas gali būti 
ištaškytas.

5.5 Supilkite suplaktą pieną į šviežiai išvirtą kavą ir šaukšteliu pridėkite daugiau 
pieno putų. Rekomenduojamas pieno ir kavos santykis ruošiant kapučino 
kavą yra ⅓ espreso kavos, ⅓ karšto pieno ir ⅓ pieno putų. Latės kavai 
paruošti naudokite ⅓ espreso, ⅔ karšto pieno ir maždaug 1 cm pieno putų.

5.6 Nuėmus rankovę A14, antgalį A14 galima naudoti tokiu pat būdu vandeniui 
kaitinti (arbatai, karštam šokoladui ir pan. paruošti). Kaitindami vandenį, 
panardinkite antgalį A14 į vandenį bent 5 cm.

5.7 Panaudojus karšto garo išleidimo funkciją, iš virintuvo A13 būtina pašalinti 
likusį vandenį; tuomet paskiau ruošiant kavą ji nebus apdorota pernelyg 
karštu vandeniu. Paspauskite mygtuką A5 į  kavos virimo padėtį, po filtro 
laikikliu A8 padėkite puodelį, į  kurį reikia supilti karštą vendenį, o  tada 
nustatykite rankenėlę A12 į  kavos virimo padėtį. Palaukite, kol užges 
indikatorius A6. Paskui nustatykite rankenėlę A12 atgal į  parengties 
režimo padėtį. Virintuvas A13 įkaitins kitą vandens porciją iki kavai paruošti 
optimalios temperatūros. Tai parodo ekrane užsidegęs indikatorius A6.

5.8 Pabaigę naudotis, išplaukite antgalį A15 ir rankovę A14, kaip nurodyta 
skyriuje „Valymas ir priežiūra“. 

6. PRIETAISO IŠJUNGIMAS
6.1 Baigę naudotis prietaisu, išjunkite jį paspaudę ir 3 sekundes palaikydami 

nuspaudę mygtuką A3.

Pastaba. 
Prietaisas automatiškai išsijungs, jei juo nesinaudosite 25 
minutes, jei pastoviai naudositės garų antgaliu arba jei esant 
kavos virimo režimui siurblys be perstojo veiks 3 minutes.

PAGRINDINIAI NURODYMAI IR PATARIMAI, KAIP VIRTI 
KOKYBIŠKĄ KAVĄ
 ■ Kavą visada virkite švariame espreso kavos aparate. Jeigu kavą virsite 

nešvariame prietaise, kava gali būti neskani. Nurodymus, kaip plauti ir šalinti 
kalkių nuoviras, rasite skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. 

 ■ Norint paruošti kokybišką kavą, būtina visada naudoti švarų geriamąjį vandenį. 
Nenaudokite šilto, karšto, distiliuoto, mineralinio arba gazuoto vandens. 
Nepalikite vandens vandens talpoje A9 ilgiau nei dienai. 

 ■ Virkite kavą iš maltų kavos pupelių, skirtų espreso kavos aparatams, arba iš 
šviežiai maltų kavos pupelių. Jei kavos pupeles malate patys, svarbu tinkamai 
nustatyti malimo rupumą. Kavos pupeles reikia sumalti smulkiai, bet ne per 
smulkiai. Jei patrynus maltą kavą tarp pirštų ji atrodo kaip smulkiai malti miltai, 
kava bus verdama per ilgai ir gėrimas bus per tamsus ir per kartus, arba gali 
užsikimšti filtras. Jei kavos pupelės bus sumaltos per rupiai, virimo procesas 
bus per greitas ir gėrimas bus vandeningas ir prėsko skonio. 

 ■ Rinkdamiesi kavos pupeles, atkreipkite dėmesį į skrudinimo datą, pažymėtą 
ant pakuotės. Mes rekomenduojame suvartoti šviežiai skrudintas kavos 
pupeles per 3 savaites, skaičiuojant nuo jos skrudinimo datos. Kad nereiktų ilgai 
laikyti, kavą pirkite mažesnėmis pakuotėmis. Laikykite kavą vėsioje tamsioje 
ir sausoje vietoje, idealiu atveju – hermetiškoje pakuotėje.

 ■ Maltą kavą laikykite uždarame inde, sausoje vėsioje vietoje. Nedėkite jos 
į šaldytuvą arba šaldiklį. Atidarę kavos pakuotę, sunaudokite ją per savaitę.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami prietaisą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę 

mygtuką A3, atjunkite jį nuo maitinimo ir leiskite atvėsti. 
 ■ Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie 

valikliai gali sugadinti prietaisą. Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti 
indaplovėje.

FILTRŲ, FILTRO LAIKIKLIO IR KAVOS VIRIMO GALVUTĖS PLOVIMAS IR 
VALYMAS
 ■ Atlaisvinkite filtro laikiklį A8, sukdami rankeną į kairę. Nuimkite jį nuo kavos 

virimo galvutės A7 ir laikykite jį virš šiukšlių dėžės. Apverskite filtro laikiklį A8, 
nukreipdami filtrą su panaudota kava žemyn. Arbatiniu šaukšteliu išgrandykite 
kavos tirščius. Stenkitės neliesti filtro arba filtro laikiklio A8 paviršių, nes jie vis 
dar gali būti karšti. Prieš išimdami filtrą iš filtro laikiklio A8, atvėsinkite jį po 
tekančiu šaltu vandeniu. Paskui išskalaukite filtrą ir filtro laikiklį A8 po tekančiu 
vandeniu ir kruopščiai nušluostykite. 

 ■ Jei naudojote per smulkiai sumaltą kavą, filtro angos gali būti užsikimšę. 
Išvalykite jas plona adata.

 ■ Drėgna šluoste nuvalykite maltos kavos tirščius nuo kavos virimo galvutės A8.

Dėmesio!
Dėl liekamosios šilumos kavos virimo galvutė A8 po 
naudojimo lieka įkaitusi. Prieš valydami prietaisą, 
palaukite, kol jis atvės.

SKYSČIO SURINKIMO PADĖKLO PLOVIMAS
 ■ Kaskart panaudojus prietaisą, skysčio surinkimo padėklą A11 reikia ištuštinti 

ir išplauti.
 ■ Pirmiausiai nuo skysčio surinkimo padėklo A10 nuimkite groteles A11, tada 

išpilkite vandenį. Išplaukite skysčio surinkimo padėklą A11 ir groteles A10 
švariu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Paskui nuskalaukite visas dalis po 
tekančiu vandeniu, kruopščiai nušluostykite ir vėl tinkamai sudėkite.

ANTGALIO IR PIENO PLAKIMO PRIEDO PLOVIMAS
 ■ Po kiekvieno naudojimo būtina kruopščiai išplauti antgalį A15 ir rankovę A14.
 ■ Nuimkite rankovę A14, išplaukite ją po karštu tekančiu vandeniu ir sausai 

nušluostykite. 
 ■ Drėgna šluoste kruopščiai nuvalykite antgalį A15. Jei ant antgalio A15 lieka 

pridžiuvusio pieno, panardinkite jį į indą su karštu vandeniu ir palaukite, kol 
jis atmirks. Jei pridžiuvęs pienas užkimšo garų išleidimo angą, išvalykite ją 
adata. Galiausiai nuvalykite antgalį A15 drėgna šluoste, sausai nušluostykite 
ir vėl uždėkite ant jo rankovę A14.

IŠORINIO KORPUSO VALYMAS
 ■ Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, o paskui 

nusausinkite. 

KALKIŲ NUOVIRŲ ŠALINIMAS
 ■ Iš prietaiso būtina reguliariai šalinti kalkių nuoviras. Kalkių nuoviros gali turėti 

neigiamos įtakos išvirtos kavos kokybei ir prietaiso tarnavimo laikui.
 ■ Jeigu prietaisą naudojate kasdien, kalkių nuoviras rekomenduojame šalinti:

 –  kartą per mėnesį, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba 
labai kietas; 

 –  kartą per 2–3 mėnesius, jeigu Jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra 
minkštas arba vidutinio minkštumo. 

 ■ Norėdami pašalinti kalkių nuoviras, naudokite 8 % baltojo acto ir vandens 
tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis – 1:2). Vietoj vandens ir acto 
tirpalo galima naudoti citrinų rūgštį arba kalkių nuovirų šalinimo priemonę, 
skirtą espreso tipo kavos aparatams. Rekomenduojama citrinų rūgšties dozė 
– 2 arbatiniai šaukšteliai 0,5 l vandens. Kalkių nuovirų šalinimo priemonę 
dozuokite pagal gamintojo nurodymus.

 ■ Pripilkite tirpalo į vandens talpą A9 iki pat maksimalaus lygio linijos. Prijunkite 
prietaisą prie elektros lizdo lizdo. Pritvirtinkite filtro laikiklį A8 prie kavos virimo 
galvutės A7. Padėkite po kavos virimo galvute A7 ir antgaliu A15 pakankamai 
didelį indą. Didžiajai tirpalo daliai išleiskite ištekėti pro kavos virimo galvutę 
A7, o likusiai – pro antgalį A15. 

 ■ Sunaudoję tirpalą, rūpestingai išskalaukite vandens talpą A9 švariu vandeniu 
ir paleiskite prietaisą 1–2 kartus, plauti kaskart panaudodami švarų vandenį.

Dėmesio!
Nepamirškite reguliariai tikrinti vandens lygio vandens 
talpoje A9 ir skysčio surinkimo padėkle A11.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa .........................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis .................................................................................................................50 Hz
Nominali galios įvestis ...................................................................................................1 050 W
Triukšmo lygis ..................................................................................................................75 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 75  dB(A), kuris atitinka 
akustinės galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad 
elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su 
buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, 
atiduokite perdirbti ar utilizuoti į  specialius tokios įrangos 
surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba 
kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui 
perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius 

išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 
vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti 
taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos 
informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


