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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 asmuo.

■ 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.

■ 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.
■ Nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido ir elektros kištuko 

į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
ĮSPĖJIMAS. 
Naudojantis aparatu piltuvas privalo būti uždarytas.
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■ Saugokite maitinimo kabelį ir kištuką nuo vandens ir kitokių 
skysčių.

■ Naudokitės prietaisu taip, kaip nurodyta šioje naudojimo 
instrukcijoje. Antraip galite susižaloti, sugadinti prietaisą arba 
sukurti pavojingą situaciją.

Dėmesio! 
Karštas paviršius. 

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

■	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.

■ 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.

■ Niekuomet nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba 
plaukimo baseino.

■ Naudokite prietaisą tik pagal 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.
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■ Prietaiso viršų naudokite tik puodeliams pašildyti. Nedėkite ant 
prietaiso jokių 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 bakelyje yra pakankamai vandens, ir jis yra tinkamai 

sumontuotas. Vandens lygis neturi viršyti maksimalios 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.

Dėmesio!	
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

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

■ Naudodami prietaisą, reguliariai tikrinkite vandens lygį vandens 
bakelyje. 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.
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■ Kai prietaiso nenaudojate, paliekate jį be priežiūros, prieš jį 
išardydami arba surinkdami, prieš pildydami vandens bakelį, 
perkeldami arba valydami prietaisą, visuomet išjunkite prietaisą 
ir atjunkite jį nuo elektros 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 maitinimo lizdo ištraukdami maitinimo 
laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. 
Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

■ 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
Naudotojo 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 aprašyta 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.

ESPRESO KAVOS APARATO APRAŠAS
A1 Valdymo skydelis
A2 Puodelių pašildymo vieta
A3 Laikymo skyriaus dangtis
A4 Vandens bakelio dangtis
A5 Vandens bakelis
A6 Reguliavimo rankenėlė
  – išjungia funkciją
 – garų išskyrimas / 

karšto vandens išleidimas
A7 Garų purkštukas su 

pakreipiamu karšto pieno 
(HOT MILK) ir kapučino 
(CAPPUCCINO) išleidimo 
mechanizmu

A8 Skysčio surinkimo padėklas
A9 Skysčio surinkimo padėklo 

grotelės
A10 Pilno skysčio surinkimo 

padėklo indikatorius
A11 Filtro laikiklis
A12 Kavos virimo galvutė
A13 Tuščio vandens bakelio 

indikatorius
A14 Nuovirų šalinimo 

indikatorius
A15 Vandens filtras
A16 Kavos dozavimo samtelis su 

plūktuvu

Priedai (nepavaizduoti)
Krepšelis ruošiant vieną puodelį kavos
Krepšelis ruošiant du puodelius kavos

Vandens filtras
Valymo įrankis

VALDYMO MYGTUKŲ APRAŠAS
B1 Įjungimo / išjungimo 

mygtukas
B2 Vienos kavos puodelio 

ruošimo mygtukas

B2 Dviejų kavos puodelių 
ruošimo mygtukas

B4 Garų išskyrimo mygtukas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Nuo prietaiso pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir apsauginę 

plėvelę, reklamines korteles arba etiketes.
 ■ Prietaisą statykite tik ant lygaus sauso ir švaraus paviršiaus. Išimkite 

vandens bakelį A1, nuimkite dangtelį A4, praskalaukite jį naudodami 
švarų vandenį ir nedidelį kiekį neutralios plovimo priemonės. Tuomet 
kruopščiai praskalaukite švariu vandeniu, nusausinkite ir įstatykite 
atgal.

 ■ Išimkite skysčio surinkimo padėklą A8 ir groteles A9. Plaukite švariu 
vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Tuomet kruopščiai 
praskalaukite švariu vandeniu, nusausinkite ir įstatykite atgal.

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

 ■ Kad užtikrintumėte optimalią prietaiso naudojimo trukmę, prieš 
pirmą kartą naudodami kelis kartus išplaukite vidaus komponentus 
karštu vandeniu. Tam naudokite mygtuką  B2 arba  B3, kaip 
aprašyta skyriuje „Espreso kavos aparato plovimas“.

VANDENS FILTRO MONTAVIMAS
 ■ Išimkite vandens filtrą iš plastikinio maišelio.

C1:  Pamerkite vandens filtrą į  šaltą vandenį 5 min. Po to ištraukite jį iš 
vandens.

C2:  Išimkite vandens bakelį. Pritvirtinkite filtrą ir pastumkite vandens 
bakelio apačioje esantį adapterį, kad jis liestų dugną.

C3:  Pripilkite į  vandens bakelį švaraus šalto vandens ir vėl jį įstatykite. 
Patikrinkite, ar tinkamai įstatėte vandens bakelį. 

 ■ Rekomenduojama filtrą keisti kas 2 mėnesius. 

VANDENS KIETUMO NUSTATYMAI
 ■ Prieš naudojant espreso kavos aparatą būtina nustatyti teisingą 

vandens kietumą. Norėdami gauti informacijos dėl vandens kietumo, 
kreipkitės į vandentiekio bendrovę.

 ■ Patikrinkite, ar espreso kavos aparatas yra išjungtas ir ar maitinimo 
laido kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo.

 ■ Vienu metu 5 sekundes laikykite nuspaudę  B1,  B2 ir  B3. 
Anksčiau nustatyto vandens kietumo mygtukas pradės mirksėti.

 ■ Paspauskite jūsų vandens kietumą atitinkantį mygtuką – žr. toliau 
pateiktą lentelę. Espreso kavos aparatas išsijungs ir bus parengtas 
naudoti.

Mygtukas Vandens kietumas Kada reikia atlikti 
nuovirų šalinimą

1 puodelis nedidelis iki 50 mg/l kas 20 litrų

2 puodeliai vidutinis 50–350 mg/l kas 12 litrų

Garai didelis daugiau nei 
350 mg/l kas 6 litrus

Pastaba.
Vanduo, kurį pilate į  vandens bakelį A5, idealiu atveju 
turėtų būti kambario temperatūros (maždaug 25 °C). Per 
šaltas vanduo gali suprastinti kavos gėrimo skonį.

Dėmesio!
Niekada nepripildykite daugiau nei iki maksimalios 
žymos. Niekada neperpildykite vandens bakelio 
A5. Nepildykite vandens bakelio A5 šiltu, karštu, 
verdančiu vandeniu arba kitais skysčiais, tokiais kaip 
pienas. Taip galite pažeisti prietaisą.

 ■ Nepalikite vandens vandens bakelyje A5 ilgiau nei dienai. Norint 
paruošti kokybišką šviežią kavą, būtina visada naudoti šviežią 
vandenį. Priešingu atveju ruošiamo gėrimo skonis gali būti prastas.

 ■ Kai šviečia indikatorius A13, būtinai iš naujo pripildykite vandens 
bakelį vandeniu. Nuimkite dangtelį A4 ir pilkite šaltą vandenį 
į vandens bakelį A5.

Dėmesio!
Pildami vandenį į  vandens bakelį A5, būkite labai 
atsargūs, kad neužpiltumėte jo ant espreso kavos 
aparato arba maitinimo laido. Niekada nepripildykite 
daugiau nei iki maksimalios žymos.

ESPRESO KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS
Įsitikinkite, kad espreso kavos aparatas pastatytas ant lygaus, sauso 
ir švaraus paviršiaus, vandens bakelis A5 yra pilnas ir įstatytas skysčių 
surinkimo padėklas A8 su grotelėmis A9. Įsitikinkite, kad skysčių 
surinkimo padėklas A8 yra tuščias.
Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir prijunkite maitinimo laido kištuką 
prie elektros lizdo.
Įjunkite kavos virimo aparatą paspaudę mygtuką  B1. Mygtukas  
B1 pradės mirksėti, o  tai reiškia, kad espreso kavos aparatas kaista iki 
darbinės temperatūros.
Kai mygtukas  B1 nustoja mirksėti, espreso kavos aparatas yra 
paruoštas naudoti.

Pastaba.
Naudojimo metu mygtukas  B1 gali mirksėti, tai yra 
normalus, kadangi jis nurodo, kad espreso kavos aparatas 
kaista iki darbinės temperatūros. Nebus galima paspausti 
jokio kito mygtuko, kol mirksi mygtukas  B1. Palaukite, 
kol mygtukas  B1 nustos mirksėti.

ESPRESO KAVOS APARATO IŠJUNGIMAS
 ■ Baigę naudotis espreso kavos aparatu, išjunkite jį paspaudę mygtuką 

 B1 ir atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite, kol 
espreso kavos aparatas atvės, tada išvalykite jį pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
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ESPRESO KAVOS APARATO PLOVIMAS
 ■ Įjunkite espreso kavos aparatą ir palaukite, kol jis įkais iki darbinės 

temperatūros.
 ■ Padėkite dubenį (bent 100 ml talpos) po kavos virimo galvute A11.
 ■ Paspauskite mygtuką  B2 arba  B3 ir leiskite karštam vandeniui 

tekėti per kavos virimo galvutę A12.
 ■ Pasukite purkštuką A7 taip, kad jis būtų nukreiptas į indą, ir pasukite 

reguliavimo rankenėlę A6 iki simbolio  ir išleiskite maždaug 100 
ml per garų purkštuką A7. Tuomet pasukite reguliavimo rankenėlę A6 
iki simbolio , kad užbaigtumėte karšto vandens išleidimo procesą.

 ■ Išleiskite vandenį į dubenį. Būkite atsargūs, kadangi vanduo dubenyje 
gali būti labai karštas.

 ■ Dabar jau galite naudotis espreso kavos aparatu.

ESPRESO VIRIMAS
1. Pasirinkite tinkamą kavos ruošimo krepšelį ir įstatykite jį į  filtro 

laikiklį A11. Ruošdami tik vieną kavos puodelį, naudokite vieno 
puodelio krepšelį. Ruošdami du kavos puodelius arba stipresnę 
kavą, naudokite dviejų puodelių krepšelį.

2. Naudodami matavimo puodelį, pripildykite krepšelį malta kava. 
Naudodami vieno puodelio krepšelį, naudokite vieną maltos kavos 
kupiną matavimo puodelį. Naudodami dviejų puodelių krepšelį, 
naudokite du ne  visiškai pripildytus kavos matavimo puodelius.

3. Tolygiai paskirstykite maltą kavą krepšelyje ir tinkamai ją 
suspauskite. Tinkamas suspaudimas svarbus kokybiškos kavos 
paruošimui. Jei per daug suspausite kavą, kava lėtai tekės ir bus 
labai stipri. O jei kavą per mažai suspausite, vanduo per maltą kavą 
tekės labai greitai ir kava bus silpna bei be skonio.

4. Suspaudę kavą, pašalinkite likusią kavą nuo filtro laikiklio krašto.
5. Dėkite filtro laikiklį A11 po kavos virimo galvute A12 taip, kad 

rankena būtų sulygiuota su tekstu INSERT (Įstatyti), pažymėtu 
ant kavos virimo galvutės A12. Dėkite filtro laikiklį A11 į  kavos 
virimo galvutę A12 ir pasukite filtro laikiklį A11 į  dešinę rodyklės 
kryptimi, kol pajusite pasipriešinimą.

6. Padėkite puodelį arba puodelius po filtro laikiklio A11 snapeliu. 
Rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. Norėdami 
pašildyti puodelius, naudokite karštą vandenį arba padėkite juos 
ant puodelių pašildymo vietos A2.

7. Paspauskite mygtuką  B2 arba  B3 ir espreso kavos aparatas 
pradės kavos ruošimo procesą. Užsidegs paspausto mygtuko 
foninis apšvietimas ir po kelių sekundžių kava pradės tekėti 
į puodelį.

8. Kai iš anksto nustatytas kavos kiekis įtekės į puodelį arba puodelius, 
espreso kavos aparatas automatiškai sustos ir paspausto mygtuko 
foninis apšvietimas išsijungs.

9. Norėdami nuimti filtro laikiklį A11 nuo kavos virimo galvutės A12, 
pasukite filtro laikiklio rankeną į kairę, kol rankena bus sulygiuota 
su tekstu INSERT (Įstatyti). Tuomet nuimkite filtro laikiklį A11. 
Iškratykite kavos tirščius iš krepšelio į šiukšlinę. Taip pat galite juos 
kompostuoti. Išplaukite panaudotą krepšelį bei filtro laikiklį A11 
po šiltu vandeniu ir nusausinkite. Filtro laikiklis A11 ir krepšelis bus 
paruošti tolesniam naudojimui.

KAPUČINO RUOŠIMAS
1. Ruoškite puodelį kavos pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje 

„ESPRESO KAVOS RUOŠIMAS“. Rekomenduojame naudoti 
didesnį puodelį.

2. Įjunkite garų išskyrimo funkciją, paspausdami mygtuką B4. Pradės 
mirksėti mygtukas  B1. Jam nustojus mirksėti, galima naudoti 
garų išskyrimo funkciją.

3. Tuo tarpu į  didesnį puodelį įpilkite reikiamą kiekį pieno. 
Įsitikinkite, kad puodelis pakankamai didelis, kadangi pieno 
putos gali padvigubėti arba patrigubėti. Norint riebios putos, 
rekomenduojame naudoti šaltą nenugriebtą pieną.

4. Įjunkite ant garų purkštuko A7 esantį mechanizmą, kad rodyklė 
būtų nukreipta ties CAPPUCCINO (Kapučino).

5. Po garų purkštuku A7 pastatykite tuščią dubenį ir pasukite 
reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu , kad išleistumėte 
garus su vandeniu, esančiu purkštuke A7. Tuomet pasukite 
reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu .

6. Dabar įmerkite garų purkštuką A7 į pieną taip, kad garų purkštuko 
A7 galas būtų įmerktas kelis milimetrus žemiau paviršiaus.

7. Pasukite reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu  ir pradėkite 
garų išleidimą. Norėdami riebesnės ir glotnesnės putos, nustatykite 
garų purkštuko A7 galą tiesiai ant paviršiaus, kol pienas puodelyje 
pradės virti.

8. Kai pieno kiekis padvigubėja, įmerkite garų purkštuką A7 giliau 
į puodelį, kad pašildytumėte puodelyje esantį pieną.

9. Kai pienas įkaista iki reikiamos temperatūros (maždaug 60 °C) 
ir gaunama pakankamo riebumo puta, pasukite reguliavimo 
rankenėlę A6 ties simboliu . Tuomet išimkite purkštuką A7 iš 
pieno.

10. Įpilkite pieno putą į puodelį.
11. Nuvalykite garų purkštuką A7 švelniai sudrėkinta kempine. 

Higienos sumetimais įjunkite garų išskyrimo funkciją kelioms 
sekundėms, kad pašalintumėte pieno likučius iš purkštuko.

Įspėjimas!
Espreso kavos aparatas išskirs garus daugiausiai 
60  sekundžių. Tuomet garų išskyrimas automatiškai 
sustos. Tai apsaugos funkcija, kuri neleidžia espreso 
kavos aparatui perkaisti.

PIENO ŠILDYMAS
1. Paspauskite mygtuką  B4 norėdami įjungti garų išskyrimo 

funkciją. Pradės mirksėti mygtukas  B1. Jam nustojus mirksėti, 
galima naudoti garų išskyrimo funkciją.

2. Tuo tarpu į didesnį puodelį įpilkite reikiamą kiekį pieno.
3. Įjunkite ant garų purkštuko A7 esantį mechanizmą, kad rodyklė 

būtų nukreipta ties HOT MILK (Karštas pienas).
4. Po garų purkštuku A7 pastatykite tuščią dubenį ir pasukite 

reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu , kad išleistumėte 
garus su vandeniu, esančiu purkštuke A7. Tuomet pasukite 
reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu .

5. Įmerkite garų purkštuką A7 į pieną.
6. Pasukite reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu  ir pradėkite 

garų išleidimą.
7. Atsargiai judinkite puodelį aukštyn ir žemyn, kad pašildytumėte 

jame esantį pieną.
8. Kai pienas įkaista iki reikiamos temperatūros (maždaug 60 °C), 

pasukite reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu . Tuomet 
išimkite purkštuką A7 iš pieno.

9. Nuvalykite garų purkštuką A7 švelniai sudrėkinta kempine. 
Higienos sumetimais įjunkite garų išskyrimo funkciją kelioms 
sekundėms, kad pašalintumėte pieno likučius iš purkštuko.

Įspėjimas!
Espreso kavos aparatas išskirs garus daugiausiai 60 
sekundžių. Tuomet garų išskyrimas automatiškai 
sustos. Tai apsaugos funkcija, kuri neleidžia espreso 
kavos aparatui perkaisti.

Pastaba.
Šildant pieną, pieno putos nesusidarys.

KARŠTO VANDENS IŠLEIDIMAS
1. Po garų purkštuku A7 padėkite indą, į kurį tekės karštas vanduo.
2. Pasukite reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu  ir pradėkite 

karšto vandens išleidimą.
3. Kai į  puodelį bus išleistas pakankamas kiekis karšto vandens, 

pasukite reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu .

Įspėjimas!
Espreso kavos aparatas leis karštą vandenį daugiausiai 
60  sekundžių. Tuomet garų išskyrimas automatiškai 
sustos. Tai apsaugos funkcija, kuri neleidžia espreso 
kavos aparatui perkaisti.

KAVOS KIEKIO PROGRAMAVIMAS
 ■ Pagal asmeninius pageidavimus galite reguliuoti ruošiamos kavos 

kiekį.
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Pastaba.
Gamyklinės nuostatos išlieka atmintyje, net kai reguliuojate 
ruošiamos kavos kiekį. Jei norite atkurti pradines nuostatas, 
atkurkite gamyklines nuostatas – žr. „Gamyklinių nuostatų 
atkūrimas“.

 ■ Ruošiamos kavos kiekis gali būti nustatytas vienam arba dviem 
puodeliams ir jis turi patekti į tolesnėje lentelėje nurodytą intervalą.

Gamykloje 
nustatyta 
reikšmė

Mažiausias 
kiekis

Didžiausias 
kiekis

1 puodelis 40 ml 20 ml 150 ml

2 puodeliai 125 ml 40 ml 300 ml

 ■ Jei norite paruošti „Long Black“ kavą, reguliuokite ruošiamos kavos 
kiekį pagal savo pageidavimus, kad nereikėtų kavos skiesti karštu 
vandeniu. Espreso aparatas automatiškai paruoš nustatytą kavos 
kiekį, tačiau reikia sureguliuoti maltos kavos kiekį pagal naujai 
nustatytą kiekį, kad paruošta kava nebūtų per silpna.

Pastaba.
Jei ruošiamos kavos kiekį nustatėte iki didžiausio ir 
retkarčiais norite paruošti mažesnį espreso kavos kiekį, 
turėsite atkurti gamyklines nuostatas.

1. Įdėkite sietelį į  filtro laikiklį A11 (be maltos kavos), tuomet 
įstatykite filtro laikiklį A11 į  kavos virimo galvutę A12. Po kavos 
virimo galvute A12 padėkite puodelį.

2. Įsitikinkite, kad vandens bakelyje A5 yra pakankamai vandens. 
Vandens lygis turi siekti mažiausio vandens lygio žymą.

3. Kiekio programavimas vienam puodeliui.
 Nuspauskite vieno kavos puodelio ruošimo mygtuką B2. Laikykite 

mygtuką B2 nuspaustą, kol pageidaujamas vandens kiekis 
pripildys puodelį. Atleidus mygtuką B2, virimo procesas bus 
automatiškai sustabdytas ir naujas kiekis bus įrašytas į atmintį.

 Kiekio programavimas dviem puodeliams.
 Nuspauskite dviejų kavos puodelių ruošimo mygtuką B3. Laikykite 

mygtuką B3 nuspaustą, kol pageidaujamas vandens kiekis 
pripildys puodelį. Atleidus mygtuką B3, virimo procesas bus 
automatiškai sustabdytas ir naujas kiekis bus įrašytas į atmintį.

Pastaba.
Sureguliuotas ruošiamos kavos kiekis bus įrašytas į atmintį, 
kol neatkursite gamyklinių nuostatų arba neištrauksite 
maitinimo laido kištuko iš maitinimo lizdo.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas
 ■ Jei dėl atliktų nuostatų atsiranda problema, atkurkite gamyklines 

nuostatas. 

Dėmesio!
Atkūrus gamyklines nuostatas bus ištrintos visos jūsų 
atliktos nuostatos ir atkurtos pradinės gamyklinės 
reikšmės. Taip pat bus ištrintos nustatytos vandens 
kietumo reikšmės. Tuomet reikės iš naujo nustatyti 
visas reikiamas nuostatas.

1. Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie maitinimo 
lizdo.

2. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
3. Vienu metu nuspauskite visus keturis mygtukus (B1, B2, B3, B4) 

5 sek., kol visi mygtukai pradės mirksėti. Tuomet galite juos atleisti.
4. Gamyklinių nuostatų atkūrimas baigtas.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami, atjunkite maitinimo laido kištuką nuo elektros lizdo ir 

palaukite, kol prietaisas 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 bet kokį kitą skystį.

Skysčio surinkimo padėklo ir grotelių valymas
 ■ Išimkite skysčių surinkimo padėklą A8 ir groteles A9. Išpilkite vandenį 

ir išplaukite skysčių surinkimo padėklą A8 bei groteles A9 šiltu 
vandeniu. Nuvalykite ir vėl įstatykite į espreso kavos aparatą.

 ■ Jei padėklas A8 ir grotelės A9 labai nešvarūs, plaukite juos šiltu 
vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio, skalaukite ir 
nušluostykite.

Krepšelių ir filtro laikiklio valymas
 ■ Valykite krepšelius ir filtro laikiklį A11 po kiekvieno naudojimo. 

Išplaukite krepšelį bei filtro laikiklį A11 po šiltu vandeniu ir 
nusausinkite.

 ■ Jei krepšelio angos užsikimšusios, valykite jas pateiktais valymo 
įrankiais.

Kavos virimo galvutės valymas
 ■ Paruošę maždaug 200 kavos puodelių, būtinai praskalaukite kavos 

virimo galvutę A12. Pripilkite į  vandens bakelį A5 šalto vandens. 
Įjunkite espreso kavos aparatą ir palaukite, kol jis įkais iki darbinės 
temperatūros.

 ■ Paspauskite mygtuką  B2 arba  B3 ir leiskite maždaug 0,5 litro 
vandens tekėti per kavos virimo galvutę A12.

Dėmesio!
Skalaujant būtina, kad filtro laikiklis ir krepšelis būtų 
išimti.

Išorinių paviršių valymas
 ■ Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, 

o tuomet kruopščiai nusausinkite.

Vandens bakelio valymas
 ■ Bent kartą per mėnesį išvalykite vandens bakelį A5 ir dangtelį A4. 

Skalaukite švariu vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio. 
Tuomet kruopščiai praskalaukite švariu vandeniu, nusausinkite ir 
įstatykite atgal.

Nuovirų šalinimas
 ■ Kai šviečia nuovirų šalinimo indikatorius A14, reikia pašalinti nuoviras.
 ■ Naudokite nuovirų šalinimo priemonę, kuri specialiai skirta espreso 

kavos aparato nuoviroms šalinti ir kurią galima įsigyti parduotuvėje.

1. Paruoškite nuovirų šalinimo priemonę pagal ant jos pakuotės 
pateiktas instrukcijas.

2. Pilkite paruoštą tirpalą į vandens bakelį A5 iki maksimalaus lygio 
žymos.

3. Norėdami įjungti espreso kavos aparatą, prijunkite maitinimo 
kabelį prie elektros lizdo ir paspauskite mygtuką  B1. Mygtukas 

 B1 pradės mirksėti, o  tai reiškia, kad espreso kavos aparatas 
kaista iki darbinės temperatūros.

4. Įsitikinkite, ar filtro laikiklis A11 nėra įstatytas į  kavos virimo 
galvutę A12.

5. Padėkite talpą vandeniui surinkti po garų purkštuku A7.
6. Kai mygtukas  B1 nustoja mirksėti, pasukite reguliavimo 

rankenėlę A6 ties simboliu  ir pašildytas tirpalas bus išleistas.
7. Leiskite tirpalui tekėti pro garų purkštuką A7, kol jis automatiškai 

nebetekės.
8. Pasukite reguliavimo rankenėlę A6 ties simboliu .
9. Dabar padėkite talpą po kavos virimo galvute A12.

Pastaba.
Jei reikia, išpilkite tirpalą iš talpos. Būkite atsargūs, kadangi 
talpoje esantis tirpalas gali būti labai karštas.

10. Paspauskite mygtuką  B3 ir espreso kavos aparatas išleis tirpalą 
per kavos virimo galvutę A12.

11. Palaukite, kol išleidimo procesas automatiškai baigsis.
12. Dabar padėkite talpą po garų purkštuku A7 ir kartokite 6 –11 

veiksmus, kol vandens bakelio A5 turinys bus išleistas ir užsidegs 
indikatorius A13.

13. Išimkite vandens bakelį A5 iš espreso kavos aparato, išpilkite 
likusį tirpalą ir pripildykite vandens bakelį A5 šviežiu vandeniu iki 
maksimalaus lygio žymos.
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14. Atlikite 6 –11 veiksmus, kad praskalautumėte espreso kavos 
aparatą ir pašalinkite tirpalo likučius iš vidinių espreso kavos 
aparato komponentų. Rekomenduojame išleisti visą vandens 
bakelį A5.

15. Dabar nuovirų šalinimo procesas yra baigtas.
16. Norint vėl naudotis espreso kavos aparatu, būtina iš naujo 

nustatyti nuovirų šalinimo indikatorių A14. Kai espreso kavos 
aparatas išjungtas, vienu metu 5 sekundes laikykite nuspaudę 
mygtukus  B1 ir  B4. Nuovirų šalinimo indikatorius A14 bus 
nustatytas iš naujo ir nebešvies espreso kavos aparatą įjungus kitą 
kartą. Kitaip būtina vėl nustatyti iš naujo. Sėkmingai nustačius iš 
naujo, espreso kavos aparatas vėl matuos sunaudoto vandens 
kiekį, kad informuotų, kada reikia atlikti nuovirų šalinimą.

Laikymas
 ■ Jei prietaisu ilgai nesinaudosite, atjunkite jo kištuką nuo maitinimo 

lizdo, palaukite, kol prietaisas atvės, ir nuvalykite jį vykdydami 
nurodymus aukščiau pateiktus nurodymus.

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

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

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
 ■ Toliau nurodytoje lentelėje pateikiamos galimos problemos, su 

kuriomis galima susidurti naudojant espreso kavos aparatą. Jei 
problema išlieka, išjunkite espreso kavos aparatą, atjunkite maitinimo 
kištuką nuo maitinimo lizdo ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.

Problema Priežastis Sprendimas
Espreso kavos 
aparatas 
neišleidžia kavos.

Vandens bakelyje A5 
nėra vandens.

Pripilkite į vandens 
bakelį A5 vandens.

Krepšelio angos yra 
užsikimšusios.

Valymo įrankiu išvalykite 
krepšelį.

Vandens bakelis A5 
netinkamai uždėtas ant 
espreso kavos aparato.

Tinkamai uždėkite 
vandens bakelį A5, 
kad atidarytumėte 
espreso kavos aparato 
įleidžiamąjį vožtuvą.

Espreso kavos aparatas 
užsikimšęs kalkių 
nuosėdomis.

Pašalinkite nuoviras iš 
espreso kavos aparato.

Kava bėga pro 
filtro laikiklio 
kraštą.

Filtro laikiklis A11 nėra 
tinkamai įdėtas.

Įdėkite filtro laikiklį A11 
tinkamai į espreso kavos 
aparatą.

Pažeistas kavos virimo 
galvutės A12 tarpiklis.

Kreipkitės į įgaliotąjį 
techninės priežiūros 
centrą, kad tarpiklis būtų 
pakeistas.

Krepšelio angos yra 
užsikimšusios.

Valymo įrankiu išvalykite 
krepšelį.

Jei neįmanoma, 
įstatykite filtro 
laikiklį A11 į kavos 
virimo galvutę 
A12.

Krepšyje yra per daug 
kavos.

Naudokite matavimo 
puodelį, kad kavą 
įdėtumėte į filtro laikiklį 
ir pašalintumėte kavos 
likučius iš jo.

Paruošus 
kavą, krepšelis 
užstringa kavos 
virimo galvutės 
A12 apačioje.

Iš naujo įdėkite filtro 
laikiklį A11 ir ruoškite 
kavą. Tuomet išimkite 
filtro laikiklį A11 ir 
krepšelį.

Espreso kavos 
aparatas neveikia 
ir visi mygtukai 
mirksi.

Espreso kavos aparato 
nebenaudokite, 
atjunkite maitinimo 
kištuką nuo maitinimo 
lizdo ir susisiekite su 
įgaliotu priežiūros 
centru.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa ....................................................................................220–240 V~
Nominalus dažnis .......................................................................................50–60 Hz 
Nominali galios įvestis .................................................................................1 400 W
Triukšmo lygis ................................................................................................75 dB(A)

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

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 specialius tokios įrangos 
surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos 
valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus 
galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują 

prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, 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 produktą, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių 
vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


