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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 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 asmuo.

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

Įspėjimas.
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, paliksite jį be 
priežiūros, ardysite, surinksite ar valysite.

 ■ Šio prietaiso vaikams naudoti negalima. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 ■ Šį prietaisą galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių 
negalių arba nemokantiems ir neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu 
jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta 
atitinkamus pavojus.

 ■ Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
 ■ 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.
 ■ Šis prietaisas skirtas kavos pupelėms malti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
 ■ 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.
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 ■ 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 bent 5 minutes, padarykite 
30 minučių pertrauką, kad jis atvėstų.

 ■ Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje 
„Valymas ir priežiūra“.

 ■ Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo 
maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba 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 šaltinio atsargiai ištraukdami maitinimo laido 
kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

 ■ Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo 
požymių.

 ■ Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo 
konstrukcijos. Visus remonto 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
Vartotojo 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 aprašyta šioje naudojimo 
instrukcijoje. Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte lengvai ja pasinaudoti.

 ■ 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 Kavos pupelių piltuvas (maždaug 

350 g talpos)
A3 Įjungimo / išjungimo mygtukas
A4 Sumaltos kavos reguliatorius
A5 Sumaltos kavos indo dangtelis
A6 Kavos pupelių indas (maždaug 

150 g talpos)
A7 Kavos pupelių piltuvo laikiklis
A8 Kavos pupelių piltuvo atlaisvinimo 

mygtukas

A9 Malimo rupumo reguliatorius leidžia 
pasirinkti 15 malimo rupumo lygių

A10 Kavamalės korpusas
A11 Sumaltos kavos išleidimo anga
A12 Vieta sumaltos kavos indui
A13 Viršutinė malimo girna
A14 Rankena
A15 Apatinė malimo girna
A 16 Valymo šepetėlis

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite 

nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite aparatą ir visas jo dalis, 
ar niekas neapgadinta.

 ■ Pastatykite kavamalę ant lygaus, sauso ir švaraus paviršiaus ir išimkite kavos pupelių 
piltuvą A2. Paspauskite kavos pupelių piltuvo atlaisvinimo mygtuką A8 ir vienu metu 
pasukite pupelių piltuvą A2 prieš laikrodžio rodyklę. Ištraukite piltuvą A2.

 ■ Kavos pupelių piltuvą A2, kavos pupelių piltuvo dangtelį A1, sumaltos kavos indą A6 
ir sumaltos kavos indo dangtelį A5 išplaukite šiltu vandeniu su nedideliu neutralaus 
ploviklio kiekiu. Tuomet kruopščiai praskalaukite ir nusausinkite.

 ■ Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta kempine, o  paskui jį 
nusausinkite.

Įspėjimas!
Niekuomet neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu arba 
nenardinkite jo į vandenį ar kitą skystį. Niekada nepildykite 
kavos pupelių piltuvo vandeniu arba kitu skysčiu, kad jį 
išvalytumėte.

PRIETAISO VALDYMAS
 ■ Padėkite kavamalę ant lygaus, sauso ir švaraus paviršiaus ir įsitikinkite, kad 

maitinimo laido kištukas yra atjungtas nuo maitinimo lizdo. Patikrinkite, ar kavos 
pupelių piltuvas A2 yra tuščias.

Kavamalės surinkimas ir išardymas
 ■ Norėdami surinkti kavamalę, išlygiuokite kavamalės piltuvėlio A2 ąselę su laikiklio 

A7 grioveliu, pastumkite piltuvą A2 žemyn link laikiklio A7 ir sukite piltuvą A2 pagal 
laikrodžio rodyklę, kol pajusite nedidelį pasipriešinimą.

 ■ Norėdami išimti kavos pupelių piltuvą A2 iš kavamalės, paspauskite kavos pupelių 
piltuvo atlaisvinimo mygtuką A8 ir tuo pačiu metu pasukite pupelių piltuvą A2 prieš 
laikrodžio rodyklę. Ištraukite piltuvą A2.

Pastaba. 
Kavos piltuve pateiktas apsauginis jungiklis, skirtas neleisti kavamalei veikti, 
jei kavos pupelių piltuvas A2 nesumontuotas arba sumontuotas netinkamai.
Prieš surinkdami ir išardydami visada įsitikinkite, kad maitinimo laido 
kištukas atjungtas nuo maitinimo lizdo.

Kavos pupelių piltuvo pildymas
 ■ Supilkite šviežiai paskrudintas kavos pupeles į kavos pupelių piltuvą A2 ir uždarykite 

dangtelį A1. Saugumo sumetimais nepalikite piltuvo A2 atidaryto. Kavos pupelės 
taip pat praras savo aromatą.

Įspėjimas!
Didžiausia piltuvo A2 talpa yra 350 g. Nepripildykite daugiau 
nei iki maksimalios žymos. Niekada nepildykite kavos pupelių 
piltuvo A2 sumalta arba tirpia kava, karamelizuotomis arba 
kitaip apdorotomis pupelėmis, kavos pupelėmis arba kitais 
produktais. Antraip prietaisas gali būti sugadintas.

Pastaba. 
Jei nenaudojate kavos pupelių, išimkite piltuvą A2 iš kavamalės ir įpilkite 
kavos pupeles į sandarų indą, kuriame jas laikysite.

Kavos malimas
1. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite maitinimo laido kištuką prie elektros 

lizdo.
2. Užsidegs įjungimo / išjungimo mygtukas A3.
3. Uždėkite dangtelį A5 ant sumaltos kavos indo A6 ir padėkite sumaltos kavos indą 

A6 po sumaltos kavos išleidimo anga A11. Dangtelio anga turėtų būti sulygiuota su 
sumaltos kavos išleidimo anga A11 taip, kad sumalta kava kristų tiesiai į sumaltos 
kavos indą A6.

4. Reguliatoriumi A9 nustatykite pageidaujamą malimo rupumo lygį priklausomai nuo 
kavamalės:

 –  1–6 lygiai tinka espreso tipo aparatams;
 –  6–8 lygiai tinka kavavirei su sieteliu;
 –  8–11 lygiai tinka automatiniams kavos aparatams;
 –  11–15 lygiai tinka kavos aparatams su stūmokliu.
5. Reguliatoriumi A4 pasirinkite reikiamą sumaltos kavos kiekį pagal ruošiamų 

puodelių skaičių. Galite nustatyti kiekį 2–10 puodelių. Be to, reguliatoriumi galite 
pasirinkti rankinį malimą 5 min.

6. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką A3 ir malimas prasidės. Malimo metu 
mirksės įjungimo / išjungimo mygtukas A3. Galite bet kada sustabdyti malimo 
procesą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką A3.

7. Kai malimo procesas baigtas, kavos aparatas automatiškai išsijungs. Įjungimo / 
išjungimo mygtukas A3 ir toliau švies.

8. Jei jums nebereikia kavamalės, atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo 
lizdo.

 ■ Jei malimo metu sumaltos kavos indas A6 prisipildys arba kavos pupelių piltuvas 
A2 ištuštės, visada nutraukite kavamalės operaciją paspaudę įjungimo / išjungimo 
mygtuką A3, tuomet atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo. 
Ištuštinkite indą A6 arba pripildykite kavos pupelių, surinkite kavamalę, įkiškite 
maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą ir įjunkite ją paspaudę įjungimo / išjungimo 
mygtuką A3.

Pastaba. 
Jei kavamalė nuolat naudojama 5 minutes, svarbu, kad ji atvėstų bent 
30 minučių. Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo, kol 
kavamalė vėsta. Tai apsauginė priemonė, kad kavamalė nebūtų pažeista. 
Rekomenduojama malti kavą 90 sekundžių, tuomet leisti kavamalei vėsti 
90 sek. prieš vėl įjungiant.

Pastaba. 
Didžiausia kavamalės indo A6 talpa yra 150 g. Po kiekvieno malimo supilkite 
sumaltą kavą į  sandarų indą ir laikykite ją pagal kavos pupelių gamintojo 
instrukcijas. Sumaltos kavos indas A6, pateiktas su kavamale, nėra skirtas 
laikyti sumaltai kavai.

Miego režimas
 ■ Jeigu neatliksite jokio veiksmo, praėjus 90 sekundžių kavamalė automatiškai užmigs.

Kavos pirkimo ir laikymo rekomendacijos
 ■ Kad nereiktų ilgai laikyti, kavos pupeles pirkite mažesnėmis pakuotėmis.
 ■ Naudokite šviežiai skrudintas kavos pupeles su nurodyta skrudinimo data, ir 

suvartokite per 3 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 15 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
 ■ Prieš valydami atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo ir palaukite, kol 

kavamalė atvės.
 ■ Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai 

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

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada 
nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko 
į vandenį arba kitą skystį.

 ■ Norėdami išimti kavos pupelių piltuvą A2 iš kavamalės, paspauskite kavos pupelių 
piltuvo atlaisvinimo mygtuką A8 ir tuo pačiu metu pasukite pupelių piltuvą A2 prieš 
laikrodžio rodyklę. Ištraukite piltuvą A2.

 ■ Supilkite sumaltą kavą į  sandarų indą ir nenaudotas kavos pupeles iš piltuvo A2 
supilkite į sandarų indą.

 ■ Kavos pupelių piltuvą A2, kavos pupelių piltuvo dangtelį A1, sumaltos kavos indą A6 
ir sumaltos kavos indo dangtelį A5 išplaukite šiltu vandeniu su nedideliu neutralaus 
ploviklio kiekiu. Tuomet kruopščiai praskalaukite ir nusausinkite.
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 ■ Pakelkite rankeną A14 ir pasukite viršutinę malimo girną A13 prieš laikrodžio 
rodyklę ir nuimkite nuo kavamalės.

 ■ Valymo šepetėliu pašalinkite kavos likučius nuo viršutinės ir apatinės malimo girnų 
(A13 ir A15).

 ■ Norėdami surinkti malimo girnas, sulyginkite griovelius ant viršutinės malimo girnos 
A13 su malimo kameros kilpelėmis. Pastumkite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, 
kol pajusite nedidelį pasipriešinimą.

Įspėjimas!
Būkite atsargūs, kai liečiate malimo girnas. Malimo girnos yra 
aštrios, todėl galite susižeisti.

 ■ Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta kempine, o  paskui jį 
nusausinkite.

Laikymas
 ■ Jei aparatu ilgai nesinaudosite, atjunkite jo laido kištuką nuo elektros lizdo, 

palaukite, kol aparatas atvės, ir išvalykite jį vykdydami nurodymus, pateiktus skyriuje 
„Valymas ir priežiūra“.

 ■ Prieš padėdami aparatą į  jo saugojimo vietą, patikrinkite, ar jis ir visos jo dalys yra 
visiškai švarūs ir sausi.

 ■ Aparatą laikykite sausoje švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros 
sąlygų apsaugotoje, vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ....................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis ....................................................................................................................50–60 Hz 
Nominali galios įvestis .................................................................................................................150 W
Triukšmo lygis .............................................................................................................................85 dB(A)

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

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

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ 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 punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
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.
Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


