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Elektriskās kafijas dzirnaviņas 
Naudotojo vadovas

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu 
anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo principu. 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.
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE 
JAS ATEIČIAI.

•  Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys 
psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba 
tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu 
jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie 
saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo 
susijusius pavojus.

•  Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti 
vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

•  Prietaisas skirtas kavos pupelėms, riešutams 
be lukštų, žolelėms, aguonoms ir tam tikrų 
tipų prieskoniams malti. Nenaudokite jos 
pernelyg kietiems maisto produktams, 
pavyzdžiui, muskato riešutams ir kt., malti 
arba nenaudokite kitomis paskirtimis nei 
numatytoji.

•  Prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir 
panašiose vietose. Nenaudokite komerciniais 
tikslais, pramoninėje aplinkoje arba lauke.
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•  Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės 
viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto 
arba ant nestabilaus paviršiaus Prietaisą 
statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus 
paviršiaus.

•  Prieš prijungdami prietaisą prie elektros 
tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės 
nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo 
įtampą. 

•  Neplaukite prietaiso (išskyrus gaubtą) po 
tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį 
ar kitą skystį.

•  Prietaisas turi saugos mechanizmą, kuris 
neleidžia jos paleisti tol, kol ji nebus tinkamai 
surinkta.

•  Nenaudokite prietaiso, kai jis yra tuščias. 
Antraip tai gali turėti neigiamos įtakos 
prietaiso naudojimo trukmei.

•  Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 
30 sek. Apytiksliai po 30 sek. veikimo leiskite 
prietaisui atvėsti apytiksliai 2 min.

•  Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo 
maitinimo tinklo, jei jo nenaudosite, paliksite jį 
be priežiūros, prieš užpildydami ar ištuštindami 
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piltuvą, prieš uždėdami ir nuimdami dangtį ir 
prieš valydami. Nenuimkite piltuvo dangčio, 
kol malimo peilis juda. Visuomet palaukite, 
kol peilis sustos.

Dėmesio!
Netinkamai naudojant galima susižaloti!

• Ištuštindami piltuvą ir valydami, būkite 
ypatingai atsargūs, kad nesusižalotumėte į 
malimo peilį.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio 
su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės. 

• Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. 
Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų 
nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu 
paviršiumi. 

• Neatjunkite prietaiso nuo elektros lizdo 
traukdami už maitinimo laido. Taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite 
laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami 
elektros laido kištuką.

• Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį 
specializuotame techninės priežiūros centre. 
Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo elektros 
laidas ar kištukas yra pažeisti.
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• Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai 
veikia arba turi pastebimų apgadinimo 
požymių.

• Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite 
prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo 
konstrukcijos. 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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KAVAMALĖS APRAŠYMAS

A

1 Dangtis

2  Nerūdijančiojo plieno piltuvas, kurio 
didžiausia talpa yra 60 g kavos pupelių.

3  Nerūdijančiojo plieno peilis yra piltuvo 
apačioje.

4 Pagrindo įrenginys su varikliu

5  Impulsinio veikimo mygtukas naudojamas 
kavamalei paleisti

6 Neslystančios kojelės

7 Maitinimo laido laikymo vieta
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Išimkite kavamalę iš pakavimo medžiagos.
2. Sukite A1 dangtį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atfiksuotumėte, tada nuimkite. Nuplaukite jį po 

tekančiu vandeniu, naudodami indų ploviklį. Tuomet nuskalaukite švariu vandeniu ir kruopščiai 
nusausinkite. 

3. Nuvalykite piltuvą A2 ir malimo peilį A3 švaria šiek tiek sudrėkinta šluoste, tuomet kruopščiai 
nusausinkite.

Dėmesio!
Valydami malimo peilį A3, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų kraštą.

KAVAMALĖS NAUDOJIMAS

1. Išvyniokite maitinimo laidą A7.
2. Sukite A1 dangtį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atfiksuotumėte, tada nuimkite. Įpilkite kavos pupelių 

į piltuvą A2. Piltuve A2 telpa daugiausiai 60 g kavos pupelių. Nepilkite į piltuvą A2 virš kraštų. 

Patarimas.
Kavamalę taip pat galite naudoti riešutams, žolelėms, aguonoms ir tam tikrų tipų prieskoniams 
malti. Prieš malant riešutų lukštus reikia pašalinti.

Dėmesio!
Nenaudokite kavamalės pernelyg kietiems maisto produktams, pavyzdžiui, muskato riešutams, 
malti. 

3. Uždėkite dangtį A1 ant piltuvo A2 ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol ant dangčio A1 ir 
kavamalės pagrindo įrenginio A4 esantys simboliai bus išlygiuoti. Taip dangtis A1 bus užfiksuotas 
vietoje. Užfiksavus dangčio A1 nukelti nebegalima. Kavamalė turi saugos mechanizmą, kuris neleidžia 
jos paleisti tol, kol dangtis A1 nebus tinkamai uždėtas.

4. Prijunkite kavamalę prie maitinimo tinklo lizdo ir nuspauskite impulsinio veikimo mygtuką A5 
kavamalei paleisti. Kavamalė veiks tol, kol bus nuspaustas mygtukas A5. Sumaltų kavos pupelių 
rupumas priklauso nuo malimo trukmės. Kuo ilgiau malsite, tuo kava bus smulkesnė.

Dėmesio!
Kavamalė gali be pertraukos veikti iki 30 sekundžių. Po 30 sekundžių nepertraukiamo veikimo 
palikite kavamalę 2 minutes.

Patarimas.
Kavą visuomet ruoškite iš šviežiai sumaltos kavos. Iš anksto sumalta kava praranda savo skonį 
ir aromatą.

5. Norėdami sustabdyti kavamalę, atleiskite impulsinio veikimo mygtuką A5. Atjunkite kavamalę 
nuo maitinimo tiekimo lizdo. Patikrinkite, ar malimo peilis A3 nebesisuka. Sukite A1 dangtį prieš 
laikrodžio rodyklę, kad jį atfiksuotumėte, tada nuimkite. Sukratykite sumaltą kavą į tinkamą indą. 

6. Po kiekvieno naudojimo išplaukite ir nuvalykite kavamalę pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje 
„Valymas ir priežiūra“.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

• Prieš valydami įsitikinkite, kad kavamalė yra išjungta ir atjungta nuo maitinimo tiekimo lizdo, o malimo 
peilis A3 nebesisuka.

• Nuplaukite dangtį A1 šiltu vandeniu ir indų plovikliu. Tuomet nuskalaukite jį švariu vandeniu ir 
nusausinkite švelnia šluoste.

• Pašalinkite iš piltuvo A2 bet kokią likusią sumaltą kavą arba kitų maisto produktų likučius. Kruopščiai 
nuvalykite piltuvą A2 ir malimo peilį A3 švaria šiek tiek sudrėkinta šluoste, tuomet kruopščiai 
nusausinkite.

Dėmesio!
Valydami malimo peilį A3, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų kraštą.

• Pagrindo įrenginį A4 valykite sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste. Prietaiso neskalaukite po 
tekančius vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį arba kitą skystį.

• Gaminiui valyti nenaudokite skiediklių, tirpiklių arba valymo priemonių, kurios pažeidžia paviršių ir 
pan. 

LAIKYMAS

• Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Suvyniokite maitinimo 
laidą jo laikymo vietoje A7 ir uždarykite dangtį A1, kad dulkės nesikauptų piltuvo A2 viduje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ..............................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis  ............................................................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis ...........................................................................................................................150 W 
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė ............................................................................................... II 
Triukšmo lygis .....................................................................................................................................85 dB(A) 

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį 
(nuorodinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:
II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.



LT-10

Elektriskās kafijas dzirnaviņas 
SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

LT

 11/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. 

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 prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


