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LT Elektrinė kavamalė
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 prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti 
šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite prietaisu naudotis ar su 
juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. 

■ 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;
– žemės ūkio fermose;
– svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;

■ Šis prietaisas skirtas kavos pupelėms malti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.

Dėmesio!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

■ Nenaudokite komerciniais tikslais, pramoninėje aplinkoje arba lauke. Nestatykite 
prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, ant stalo krašto, palangės, virtuvės 
kriauklės indų džiovyklos arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite ant 
lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.

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

■ Neperpildykite kavos pupelių indo ir nepilkite į jį maltos arba tirpios kavos, taip 
pat karamelizuotų, aromatizuotų arba kaip nors kitaip apdorotų kavos pupelių, 
kakavos pupelių ar kitų maisto produktų ar daiktų. Antraip prietaisas gali būti 
sugadintas.

■ Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas.
■ Užtikrinkite, ar kavamalei veikiant į kavos indą nepatektų jokių drabužių dalių, 

plaukų, virtuvės reikmenų ar kitų daiktų. Indas visada privalo būti tinkamai 
uždarytas.

■ Reguliariai tikrinkite maltos kavos indo pripildymo lygį. Malta kava neturi viršyti 
nurodytos maksimalios žymos.

■ Norėdami, kad prietaisas neperkaistų, panaudoję jį 2 minutes, padarykite maždaug 
10 minučių pertrauką, kad jis atvėstų. 

■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo tinklo, jei jo nenaudosite, 
paliksite jį be priežiūros, ardysite, surinksite ar valysite. 
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■ Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje 
„Valymas ir priežiūra“. 

■ Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba nenardinkite jo į vandenį ar kitą 
skystį.

■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas 
nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi, ir saugokite jo 
kištuką nuo vandens ar drėgmės. 

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

■ Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti 
įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos 
specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas 
pažeistas.

■ 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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LT Elektrinė kavamalė
Naudotojo vadovas

■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite 
šią naudojimo instrukciją 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 Kavos pupelių indo dangtelis
A2 Nuimama viršutinė kavamalės dalis
A3  Malimo mechanizmas 

su grūdinto plieno galąstuvais
A4 Kavos pupelių indas, 

kuriame telpa maždaug 180 g kavos pupelių
A5 Įjungimo / išjungimo mygtukas
A6 Maltos kavos kiekio reguliatorius, kuris leidžia 

nustatyti maltos kavos kiekį 2–12 puodelių, atsižvelgiant į 
puodelių skaičių. 

A7 Maltos kavos indo dangtelis 
A8 Malto kavos indas, 

kuriame telpa 100 g maltos kavos
A9 Malimo rupumo reguliatorius, 

kuris leidžia pasirinkti 17 malimo rupumo lygių.
A10 Maltos kavos dalytuvas
A11 Korpusas
A12 Neslystančios kojelės
A13 Valymo šepetėlis

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
■ Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo prietaiso ir jo priedų, 

taip pat reklamines etiketes ir lipdukus. 
■ Išvalykite kavos pupelių indą A4 švaria, šiek tiek drėgna šluoste, 

paskui sausai iššluostykite.
■ Išplaukite maltos kavos indą A8 ir dangtelius A1 bei  A7 šiltu 

vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Po to nuplaukite 
šias dalis po švariu tekančiu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl 
uždenkite. 

Pastaba.
Maltos kavos indą A8 ir dangtelius A1 bei A7 taip pat galima 
plauti viršutiniame indaplovės krepšyje.

■	 Niekada neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nekiškite jo 
į vandenį ar kitą skystį.

PRIETAISO VALDYMAS
■ Įsitikinkite, ar prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo. 

Nuimkite dangtelį A1 nuo indo A4 ir įsitikinkite, ar jame nėra jokių 
pašalinių daiktų. Pripilkite į indą A4 skrudintų kavos pupelių ir 
uždenkite dangteliu A1. Norėdami, kad kavos pupelės neprarastų 
savo aromato ir saugumo sumetimais, nepalikite jo atidaryto.

Dėmesio!
Į kavos pupelių indą A4 galima supilti daugiausiai maždaug 
180  g kavos pupelių. Nepripildykite daugiau nei iki 
maksimalios žymos.
Nepilkite į kavos pupelių indą A4 sumaltos ar tirpios kavos, 
karamelizuotų arba kitaip specialiai apdorotų kavos pupelių, 
kakavos pupelių arba kitų produktų. Antraip prietaisas gali 
būti sugadintas.

■ Uždenkite indą A8 dangteliu A7 ir tinkamai įdėkite jį į prietaiso 
korpusą A11. Saugumo sumetimais, prietaisas nepasileis, jei indas 
A8 nebus tinkamai įdėtas.

■	 Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite jį prie elektros 
lizdo. Sukdami reguliatorių A6, pasirinkite norimą maltos 
kavos kiekį, atsižvelgdami į tai, kiek kavos puodelių norite 
paruošti. Sukdami reguliatorių A9, nustatykite norimą malimo 
rupumą. Naudojant pirmą kartą, rekomenduojame nustatyti 
vidutinį malimo rupumą. Vėliau nustatykite malimo rupumą 
savo nuožiūra. Sukant reguliatorių A9 pagal laikrodžio rodyklę, 
nustatomas rupesnis malimas, o  sukant priešinga kryptimi – 
smulkesnis. 

■ Įjunkite prietaisą, paspausdami mygtuką A5. Primalęs jūsų 
pasirinktą kiekį kavos, prietaisas automatiškai išsijungs. Jei jį 
norite išjungti anksčiau, dar kartą paspauskite mygtuką A5. 

■ Jei kavos pupelės užstrigtų malimo mechanizme A3, paleiskite 
kavamalę, paspausdami mygtuką A5 ir, jai veikiant, nustatykite 
reguliatorių A9 ties stambiausio malimo nuostata. Tuomet 
užstrigusios kavos pupelės bus išjudintos ir sumaltos.

■ Pabaigę, išimkite indą A8 iš kavamalės. Išpilkite sumaltą kavą ir 
tokiu pat būdu paruoškite kitą maltos kavos partiją.  
Norėdami, kad prietaisas neperkaistų, panaudoję jį 2 minutes, 
padarykite 10 minučių pertrauką, kad jis atvėstų.

■ Baigę naudotis, prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir išvalykite 
pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

KAVOS PIRKIMO IR LAIKYMO REKOMENDACIJOS
■ Kad nereiktų ilgai laikyti, kavos pupeles pirkite mažesnėmis 

pakuotėmis.
■ Naudokite šviežiai skrudintą kavą su nurodyta skrudinimo data, ir 

suvartokite per tris savaites nuo skrudinimo datos. 
■ Laikykite kavos pupeles vėsioje tamsioje ir sausoje vietoje, idealiu 

atveju – hermetiškoje pakuotėje.
■ Kavos pupeles rekomenduojame malti prieš pat ruošiant kavą. Iš 

anksto sumalta kava praranda savo skonį ir aromatą.

REKOMENDUOJAMAS KAVOS MALIMO RUPUMAS
■ Šis prietaisas turi 17 malimo rupumo lygių, kuriuos galima 

pasirinkti kavai paruošti įvairiais būdais. Jei malta kava bus 
naudojama automatiniuose kavos aparatuose, pasirinkite 
smulkiausią malimo lygį. Jei ruošite kavą, naudodami kavos filtrą, 
pasirinkite stambesnį malimą. 

■ Jei naudojant maltą kavą automatiniuose kavos aparatuose kava 
išteka per lėtai ir būna per karti, galbūt kava buvo per smulkiai 
sumalta, todėl gali prireikti pasirinkti rupesnį malimą. Kita vertus, 
jei paruošta kava išteka per greitai ir yra prėsko skonio, tai gali 
reikšti, kad kava per rupiai sumalta ir būtina nustatyti smulkesnį 
malimą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■ Siekiant užtikrinti, kad prietaisas tinkamai veiktų, labai svarbu 

reguliariai jį valyti. Prieš valydami, būtinai įsitikinkite, ar indas 
A4 yra tuščias. Jei panaudojus kavamalę jos viduje lieka kavos 
pupelių, įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti, kol bus sumaltos 
visos likusios kavos pupelės. Naudojantis prietaisu, privaloma 
vadovautis visomis saugos taisyklėmis.

■		Prieš pradėdami valyti prietaisą, jį išjunkite ir atjunkite nuo 
elektros tinklo lizdo. 

■ Išpilkite kavą iš maltos kavos indo A8 ir išplaukite jį šiltu vandeniu 
su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Paskui išplaukite jį po 
tekančiu vandeniu ir kruopščiai nušluostykite. Tokiu pat būnu 
išplaukite dangtelius A1 ir A7, jei jie nešvarūs. 

Pastaba.
Maltos kavos indą A8 ir dangtelius A1 bei A7 taip pat galima 
plauti viršutiniame indaplovės krepšyje.
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■ Norėdami nuimti viršutinę kavamalės dalį A2, nustatykite 
reguliatorių A9 ties smulkiausio malimo nuostata, tada iki galo 
pasukite viršutinę kavamalės dalį A2 pagal laikrodžio rodyklę ir 
nuimkite ją. Nuėmę viršutinę kavamalės dalį A2, išpilkite likusiais 
kavos pupeles ir  drėgna šluoste kruopščiai išvalykite indo A4 
vidų. Paskui viską kruopščiai nusausinkite. Norėdami išvalyti 
viršutinę kavamalės dalį A2 ir malimo galąstuvus A3, naudokite 
pateiktąjį šepetėlį A13. Atgal uždėję viršutinę kavamalės dalį 
A2, nustatykite reguliatorių A9 į stambiausio malimo padėtį, 
tada įtaisykite viršutinę kavamalės dalį A2 atgal į vietą ir iki galo 
užsukite jį, sukdami prieš laikrodžio rodyklę. 

■ Dalytuvą A10 ir korpusą A11 valykite drėgna šluoste. Paskui viską 
kruopščiai nusausinkite ir surinkite švarų prietaisą. 

■ Nevalykite prietaiso plieniniais šveitikliais, šveičiamosiomis 
valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan. 

■ Neplaukite ir nenardinkite prietaiso ar jo maitinimo laido į vandenį 
ar kitokį skystį.

LAIKYMAS
■		Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje 

vietoje. Norėdami, kad prietaiso viduje nesikauptų dulkės, 
prietaisą laikykite surinktą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ....................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis  ..................................................................................50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis .................................................................................110 W 
Triukšmo lygis .............................................................................................88 dB(A) 

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 88 dB(A), kuris 
atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

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.


