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Naudojimo instrukcijos
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Prašome atidžiai perskaityti ir
laikytis naudojimo instrukcijos.
Prietaisas yra skirtas tik buitiniam, o ne komerciniam naudojimui.
Bet koks kitoks panaudojimas
laikomas netinkamu ir gali
sukelti sužalojimus ar materialinę žalą. Melitta® neprisiima
atsakomybės už žalą, kuri
atsiranda dėl netinkamo prietaiso naudojimo.
Prietaisas atitinka šias Europos
direktyvas:
– 2006 / 95 / EB (žema įtampa),
– 2004 / 108 / EB (elektromagnetinis
suderinamumas),
– 2011 / 65 / ES (RoHS),
– 2009 / 125 / EB (eko dizainas / ErP).
Prietaisas buvo pagamintas naudojantis naujausiomis technologijomis. Vis
dėlto išlieka liktinis pavojus.
Siekdami išvengti pavojaus, laikykitės
saugumo nurodymų. Melitta® neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą
nesilaikant saugumo nurodymų.

Įspėjimas!
Elektros srovės keliamas
pavojus
Jei prietaisas ar maitinimo laidas
yra pažeistas, kyla mirtino elektros
šoko grėsmė.
Laikykitės šių saugos nurodymų,
kad būtų išvengta elektros srovės
keliamo pavojaus:
– Nenaudokite pažeisto maitinimo
laido.
– Pažeistą maitinimo laidą gali
pakeisti tik gamintojas, klientų
aptarnavimo specialistas ar
panašios kvalifikacijos asmuo.
– Neatidarykite jokių dangčių,
pritvirtintų prie prietaiso korpuso.
– Naudokite tik techniškai tvarkingą prietaisą.
– Sugedęs prietaisas gali būti
taisomas tik įgaliotoje taisykloje.
Patys prietaiso neremontuokite.
– Nedarykite jokių prietaiso, jo
sudedamųjų dalių ar priedų
pakeitimų.
– Nemerkite prietaiso į vandenį.
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Saugumo nurodymai
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Įspėjimas!
Nudegimų ir nusiplikinimo
pavojus
Išbėgę skysčiai ir garai gali būti
labai karšti. Kai kurios prietaiso
dalys taip pat gali įkaisti.
Laikykitės šių saugumo nurodymų,
kad būtų išvengta nusiplikinimo ir
nudegimų:
– Venkite išbėgusių skysčių ir
garų sąlyčio su oda.
– Nelieskite jokių purkštukų
prietaisui veikiant.

naudotis prietaisu. Vyresni nei 8
metų amžiaus vaikai prietaiso
valymo ir naudojimosi metu turi
būti prižiūrimi.
– Išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo, kai juo neketinate naudotis ilgą laiką.

Įspėjimas!
Bendroji sauga
Laikykitės šių saugumo nurodymų,
kad būtų išvengta asmeninių
sužalojimų ir materialinės žalos:
– Prietaisui veikiant nelieskite jo
vidaus.
– Saugokite prietaisą ir jo maitinimo laidą nuo jausnesnių neo 8
metų amžiaus vaikų.
– Šiuo prietaisu gali naudotis
vyresni nei 8 metų amžiaus
vaikai bei asmenys, turintys
ribotas fizines, jutimo ar
psichikos galimybes bei neturintys patirties bei žinių, jei jie yra
prižiūrimi arba buvo apmokinti
saugiai naudotis prietaisu bei
suprantanta jo keliamą pavojų.
– Neleiskite vaikams žaisti su
prietaisu. Vaikai iki 8 metų
amžiaus neturėtų valyti bei
18
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Pav. A
1
2
3
4
5

Ekranas
Šviečia

Prietaisas parengtas
naudojimui.

Mirksi

Prietaisas kaista arba
pilama kava.

Reguliuojamo aukščio nutekėjimas
Įjungimo/išjungimo (ON/OFF) mygtukas

Šviečia

Pakeiskite Melitta®
Claris® vandens filtrus.

Kavos kiekio reguliatorius

Mirksi

Vyksta filtro keitimas.

Šviečia

Pripildykite vandens
rezervuarą.

Mirksi

Įstatykite vandens
rezervuarą.

Šviečia

Ištuštinkite nulašėjimo
lovelį ir kavos tirščių
talpyklą.

Mirksi

Įdėkite nulašėjimo lovelį
ir kavos tirščių talpyklą.

Šviečia

1 pupelė: švelni
2 pupelės: normali
3 pupelės: stipri

Mirksi

Pripildykite kavos pupelių
talpyklą; mirksėjimas
liausis paruošus vieną
gėrimo puodelį.

Šviečia

Išvalykite prietaisą.

Mirksi

Vykdoma integruota
valymo programa.

Šviečia

Nukalkinkite prietaisą.

Mirksi

Vykdoma integruota
nukalkinimo programa.

Šviečia

Laukiama putų.

Mirksi

Pilama pieno puta ar
karštas vanduo.

Lašėjimo lovelis su plokštele puodeliui
ir kavos malimo talpa bei ekranas,
pranešantis apie prisipildžiusį
nulašėjimo lovelį

Kavos išpylimo mygtukas

6

Kavos stiprumo mygtukas

7

Vandens rezervuaras

8

Pupelių talpa

9

Garų išleidimo mygtukas

10

Ekranas

11

Pieno putų ir karšto vandens išleidimo
sklendė

12

Garų vamzdelis

13

Kapučinatorius

14

Dešinysis dangtelis (nuimamas,
dengiantis malimo smulkumo
reguliavimo elementą, plikimo elementą
ir identifikacinę etiketę).

Pav. F
1

Oro įsiurbimo vožtuvas

2

Oro įsiurbimo vamzdelis

3

Valdymo skydelis

4

Pieno žarnelės prijungimas

5

Prijungimo dalys

6

Pieno putos / karšto vandens purkštukai
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Apžvalga
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Prieš naudojant pirmą kartą

Prietaiso įjungimas

Bendroji informacija

Įjungimas

• Naudokite tik tyrą vandenį be karbonatų.
• Vandens kietumui nustatyti naudokite
pridėtas testavimo juosteles ir nustatykite vandens kietumą (Vandens
kietumas ir filtravimas, 22 psl.).

Informacija naudojant prietaisą
pirmą kartą
Pieš pradėdami naudojantis prietaisu,
išvėdinkite jį. Kad tai atliktumėte, užtenka
prietaisą įjungti be Melitta® Claris®
vandens filtro ir be pripildyto vandens
rezervuaro.
• Ant garų vamzdelio 12 uždėkite
kapučinatorių 13 ir stumkite jį, kol
sustos.
Po kapučinatoriumi 13 padėkite indą.
• Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte
prietaisą.
Ekrane šviečia
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Ekrane šviečia
. Vanduo bėga į
indą.
• Kai ekrane užsidega
, pasukite
vožtuvo jungiklį 11 prieš laikrodžio
rodyklę, kol jis sustos.
• Prietaisas parengtas naudoti.
• Naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, jei
būtina, įdėkite Melitta® Claris® vandens
filtrą. (žr. 22 psl.)

Įspėjimas!
Gaisro ar elektros šoko pavojus dėl
neteisingos maitinimo srovės, neteisingų ar pažeistų jungčių bei maitinimo
laido.
– Patikrinkite, ar maitinimo įtampa
atitinka įtampą, nurodytą identifikacinėje prietaiso etiketėje. Identifikacinė
etiketė yra dešinėje prietaiso pusėje, už
dangčio (Pav. A, 14).
– Patikrinkite, ar srovės kištukai atitinka
taikomus elektros saugos standartus.
Jeigu abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
– Niekada nenaudokite pažeistų maitinimo laidų (pažeista izoliacija, pliki
laidai).
• Padėkite prietaisą ant stabilaus, sauso
ir lygaus paviršio, kur būtų pakankama
erdvė (bent 10 cm) iš visų pusių.
• Stumkite kapučinatorių 13 ant garų
vamzdelio iki pat galo 12.
• Maitinimo laidą įjunkite į tinkamą
elektros lizdą.
• Nuo pupelių talpyklos 8 nuimkite
dangtelįį.
• Į pupelių talpyklą priberkite tinkamų
kavos pupelių.
• Vėl uždėkite dangtelį.
• Atidenkite vandens rezervuarą 7,
pakelkite rezervuarą aukštyn ir išimkite
jį iš prietaiso.
• Įandens rezervuarą pripilkite vandens
iš čiaupo iki max. žymės.
• Istatykite vandens rezervuarą į
prietaisą.
• Po nutekėjimu 2 padėkite indą.
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Parengimas
• Vandens rezervuarą kiekvieną dieną
pripildykite šviežiu vandeniu. Kad
prietaisas veiktų, vandens rezervuaras
visuomet turi būti pripildytas
pakankamu kiekiu vandens.
• Pupelių talpyklą pripildykite kavos
pupelėmis; labiausiai tinkamos espresso pupelės arba pupelių mišinys,
skirtas visiškai automatizuotiems kavos
aparatams.
Nenaudokite glazuruotų, karamelizuotų
ar kitaip cukrumi padengtų kavos
pupelių.

Pripilamo tūrio ir stiprumo
nustatymas
• Pasukite kavos tūrio reguliatorių 4, kad
nustatytumėte išpilamą tūrį. Sukant
reguliatorių iki galo į kairę = 300 ml
gėrimo puodelyje.
• Sukant reguliatorių iki galo į dešinę =
220 ml gėrimo puodelyje.
• Spauskite
mygtuką, kol nustatysite
norimą stiprumą. Stiprumas nurodomas
pupelėmis ekrane 10 (nuo
= švelnios
iki
= stiprios).

Pasirinkite kavą ar espresso
Vienu metu galite ruošti 1 arba 2
puodelius.
• Įjunkite prietaisą.
• Po nutekėjimu padėkite 1 ar 2
puodelius.
• Vieno puodelio ruošimas: paspauskite
mygtuką vieną kartą.
• Dviejų puodelių ruošimas: paspauskite
mygtuką du kartus.
• Dar kartą paspauskite mygtuką,
norėdami atšaukti kavos pylimą.
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Pieno putos ruošimas, pieno ar
vandens šildymas
Įspėjimas!
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• Paspauskite ON/OFF mygtuką
,
kad įjungtumėte ar išjungtumėte
prietaisą. Jei būtina, prietaisas vykdo
automatinį skalavimą.

Dėl karštų garų ir karšto garų
vamzdelio yra pavojus nusideginti ar
nusiplikyti.
– Niekada nelieskite kylančių garų.
– Venkite tiesioginio odos sąlyčio su
karštu vandeniu ir karštu garų
vamzdeliu.
– Prietaiso veikimo metu ar tuoj pat po to
niekada nelieskite garų vamzdelio.
Kapučinatorius naudojamas ruošiant
pieno putą, taip pat šildant pieną arba
ruošiantkarštą vandenį.
Pieno putą galite paruošti naudojant
įprastą pieno pakuotę arba indą.

Pieno putos ruošimas
Jei įmanoma, naudokite atšaldytą pieną,
kurio sudėtyje yra didelis baltymų kiekis.
• Įjunkite prietaisą.
• Panardinkite kapučinatoriaus žarnelę
13 tiesiai į pieną.
• Paspauskite
mygtuką.
mirksi, kol
prietaisas kaista. Po kaitinimo etapo,
užsidega
.
• Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. F, 3)
iki padėties „Pieno puta” (
į viršų).
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
mirksi. Pieno puta ruošiama.
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 prieš
laikrodžio rodyklę iki galo. Paruošimas
baigtas.
• Po kiekvieno naudojimo praskalaukite
kapučinatorių.
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Pieno šildymas

Karšto vandens ruošimas

• Įjunkite prietaisą.
• Panardinkite kapučinatoriaus žarnelę
13 tiesiai į pieną.
• Paspauskite
mygtuką.
mirksi, kol
prietaisas kaista. Po kaitinimo etapo,
užsidega
.
• Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. F, 3)
iki padėties „Pieno šildymas” ( į viršų).
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
mirksi. Pienas šildomas.
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 prieš
laikrodžio rodyklę iki galo. Šildymas
baigtas.
• Po kiekvieno naudojimo praskalaukite
kapučinatorių.

Vieno proceso metu galite paruošti
daugiausia 150 ml karšto vandens.
Norėdami paruošti didesnį vandens kiekį,
kartokite procedūrą keletą kartų.
• Įjunkite prietaisą
• Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. F, 3)
iki padėties „Karštas vanduo” ( į viršų).
• Pastatykite indą po kapučinatoriumi.
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
mirksi. Karštas vanduo bėga į indą.
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 prieš
laikrodžio rodyklę iki galo.

Kapučinatoriaus skalavimas
Reguliariai valykite kapučinatorių
(„Kapučinatoriaus valymas”, 24 psl.)
Rekuomenduojama kapučinatorių
praplauti kas savaitę, naudojant Melitta®
pieno valymo sistemą. Vietoje paprasto
vandens, naudokite pieno valymo skystį.
• Įjunkite prietaisą.
• Indą iki pusės pripildykite švariu
vandeniu.
• Po kapučinatoriumi pastatykite indą.
Kapučinatoriaus žarnelė turi būti
panardinta į vandenį.
• Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. F, 3)
iki padėties „Pieno puta” (
į viršų).
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Užsukite vožtuvo jungiklį, kai ims bėgti
švaraus vandens ir garų mišinys.
• Palaukite 30 sekundžių arba
paspauskite mygtuką, kad
įjungtumėte įprastą veikimo režimą.

Vandens kietumas ir filtrai
Svarbu tinkamai nustatyti vandens
kietumą, kad prietaisas laikuparodytų,
kada reikalingas nukalkinimas. Gamyklinis
vandens kietumo nustatymas – 4.
Įdėjus Melitta® Claris® vandens filtrą,
prietaisas automatiškai pakeičia vandens
kietumo nustatymą į 1.
Melitta® Claris® vandens filtras
Melitta® Claris® vandens filtrai iš vandens
šalina kalkes ir kitas blogas medžiagas.
Vandens filtrai turėtų būti keičiami kas 2
mėnesius arba ekrane pasirodžius šiam
ženklui –
. Vandens filtrus galite įsigyti
specializuotoje parduotvėje.
Vandens filtrų įdėjimas
Mirksi viso proceso metu
• Prieš įdedant filtrą į prietaisą, įmerkite jį
į stiklinę su vandeniu iš čiaupo.
• Išjunkite prietaisą.
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Vandens kietumo nustatymas
Prie prietaiso pridedamos testavimo
juostelės, kuriomis nustatomas vandens
kietumas.
• Naudodami testavimo juostelę,
nustatykite vandens iš čiaupo kietumą.
• Įjunkite prietaisą.
• Vienu metu spauskite mygtukus
ir ilgiau nei 2 sekundes.
greitai
mirksi.
• Paspauskite
mygtuką, kad
atsidariusiame meniu galėtumėte
nustatyti vandens kietumą. Dega
.
• Nustatytą vandens kietumą įveskite
mygtuku . Pasirinktas vandens
kietumas rodomas pupelės simboliais.
.
Vandens kietumas
1:

°e

°f

0 - 10

0 - 13

0 - 18

10 - 15 13 - 19 18-27

2:

15 - 20 19 - 25 27-36

3:
4:

°d

LT

• Paspauskite ir palaikykite
ir
mygtukus maždaug 3 sekundes, tada
atleiskite. Ekrane rodomas
.
• Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir įdėkite jį
be kavos tirščių talpyklos. Dega
.
• Pakelkite ir iš prietaiso išimkite
vandens rezervuarą 7.
• Ištuštinkite vandens rezervuarą.
• Prisukite vandens filtrą prie stovo
vandens rezervuato apačioje.
• Vandens rezervuarą iki max. žymės
pripildykite švariu čiaupo vandeniu.
• Įstatykite vandens rezervuarą į
prietaisą. Dega
.
• Po kapučinatoriumi 13 pastatykite
kavos tirščių talpyklą.
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Mirksi
. Vanduo bėga į indą.
• Kai ekrane rodomas
I, pasukite
vožtuvo jungiklį 11 prieš laikrodžio
rodyklę, kol jis sustos.
• Prietaisas parengtas naudoti. Dega
mygtukai
ir
. Vandens kietumas
automatiškai nustatomas į 1.
• Ištuštinkite ir įdėkite kavos tirščių
talpyklą.
Įdėjus filtrą, vanduo pirmo praplovimo
metu gali būti šiek kiek drumzlinas,
kadangi iš filtro yra išplaunamas
aktyvosios anglies perteklius. Po to
vanduo vėl taps skaidrus.

mirksi

• Paspauskite
nustatymą.

> 20

> 25

> 36

, kad patvirtintumėte

23

BA_Solo_Perfect_Milk_042015.indd 23

20.04.2015 21:17:14

Valymas ir naudojimas
Įspėjimas!
– Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo
elektros lizdo.
– Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
– Nenaudokite valymo garais.

Kasdienis valymas
• Minkšta drėgna šluoste ir įprastu indų
plovikliunuvalykite prietaiso korpusą.
• Ištuštinkite nulašėjimo lovelį.
• Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą.

Kapučinatoriaus valymas
• Leiskite kapučinatoriui atvėsti.
• Drėgna šluoste nuvalykite
kapučinatoriaus korpusą.
• Atjunkite kapučinatorių 13 nuo garų
vamzdelio 12.
• Atjunkite pieno žarnelę, pieno
putos/karšto vandens purkštukus (Pav.
F, 6) ir oro įsiurbimo vamzdelį (Pav. F,
2) (Pav. F, 5).
• Kruopščiai praskalaukite visas dalis
vandeniu.
• Surinkite kapučinatorių atvirkštine
tvarka.
• Prijunkite kapučinatorių 13 prie garų
vamzdelio. 12.

Išvalykite plikimo elementą
Plikimo elementą rekomenduojama valyti
kartą per savaitę.
• Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros lizdo.
• Pastumkite dangtelį 14 į dešinę.
• Paspauskite ir palaikykite raudoną
mygtuką ant plikimo elemento
rankenos (Pav. B, 1).

• Pasukite rankenėlę laikrodžio rodyklės
kryptimi, kol ji sustos.
• Iš prietaiso už rankenos ištraukite
plikimo elementą.
• Plikimoelementą kruopščiai iš visų
pusių nuplaukite vandeniu. D
paveikslėlyje nurodyta sritis (su
rodykle) turi būti visiškai švari, be jokių
kavos likučių.
• Nusausinkite plikimo elementą.
• Nuo prietaiso nuvalykite kavos likučius.
• Plikimo elementą įdėkite atgal į
prietaisą, paspauskite ir palaikykite
raudoną mygtuką (Pav. B, 1); pasukite
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol ji
sustos.
• Uždėkite dangtelį, kol jis spragtels.

Integruota valymo programa
Integruota valymo programa (trunka apie
15 min.) pašalina likučius ir kavos aliejų,
kurie rankomis neišvalomi. Viso proceso
metu mirksi valymo simbolis.
Valymo programa turi būti atliekama kas 2
mėnesius arba kas 200 gėrimų puodelių,
arba kai ekrane mirksi šis simbolis
.
Naudokite tik Melitta® valymo tabletes.
Išjunkite prietaisą.
• Vandens rezervuarą pripildykite
vandeniu iš čiaupo iki max. žymės.
• Įstatykite vandens rezervuarą.
• Spauskite mygtukus
ir
tuo
pačiu metu ilgiau nei 2 sekundes.
Mirksi
, dega
.
• Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos
tirščių talpyklą.
• Nulašėjimo lovelį įdėkite be kavos
tirščių talpyklos.
• Kavos tirščių talpyklą padėkite po
nutekėjimu 2.
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Integruota nukalkinimo programa
Įspėjimas!

LT

1 valymo etapas (
):
Bus atlikti du skalavimo procesai.
Užsidegus
, atlikite šiuos veiksmus:
• Nuimkite ir nuplaukite plikymo
elementą (Plikymo elemento plovimas,
psl. 24)
• Į plikimo elementą įdėkite valymo
tabletę (pav. C)
• Įdėkite plikimo elementą („Plikymo
elemento plovimas, psl. 24).
2 valymo etapas (
):
Užsidegus
, atlikite šiuos veiksmus:
• Vandens rezervuarą pripildykite
vandeniu iš čiaupo iki max. žymės.
• Pspauskite mygtuką , kad
galėtumėte tęsti valymo programą
(užtruks apie 5 minutes).
3 valymo etapas (
):
Užsidegus
, atliktie šiuos veiksmus:
• Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos
tirščių talpyklą.
• Nulašėjimo lovelį įdėkite be kavos
tirščių talpyklos.
• Kavos tirščių talpyklą padėkite po
nutekėjimu 2.
4 valymo fazė (pupelės mirksi):
• Valymo programa tęsiama(užtruks apie
5 minutes)
Užsidegus
, atlikite šiuos veiksmus:
• Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos
tirščių talpyklą ir kaip įprasta įdėkite
juos į prietaisą.
Valymo programa baigta.

Nukalkinimo priemonė gali sukelti odos
dirginimą.
Laikykitės saugos nurodymų ir dozavimo
informacijos, nurodytos ant nukalkinimo
priemonės pakuotės.
Integruota nukalkinimo perograma
(užtrunka apie 30 min.) pašalina kalkių
likučius iš prietaiso. Nukalkinimo simbolis
mirksi visos procedūros metu.
Nukalkinimo programa turi būti atliekama
kas 3 mėn. arba ekrane pasirodžius
(„Vandens kietumo nustatymas” 23 psl.).
Naudokite tik Melitta® ANTI CALC
nukalkinimo priemonę.
• Išjunkite prietaisą.
• Jei būtina, išimkite vandens filtrą
(„Vandens kietumas ir filtrai”, 22 psl.)
• Vienu metu spauskite mygtukus
ir
maždaug 3 sekundes, mirksi
, dega
• Ištuštikinte ir vėl įdėkite nulašėjimo
lovelį.
• Kavos tirščių talpyklą padėkite po
kapučinatoriumi.
• Pasukite valymo rankenėlę (pav. F, 3)
iki padėties „Karštas vanduo” ( į
viršų). Dega
• Visiškai ištuštinkite vandens
rezervuarą.
• Į vandens rezervuarą įpilkite
nukalkinimo priemonę pagal ant
pakuotės pateiktus nurodymus.
• Įdėkite vandens rezervuarą.
• Paspauskite mygtuką
, kad
prasidėtų nukalkinimo programa
(trunka apie 15 minučių).
Užsidegus
, atlikite šiuos veiksmus:
• Patikrinkite, ar kavos tirščių talpykla yra
padėta pokapučinatoriumi.
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• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Mirksi
. Vanduo bėga į kavos tirščių
talpyklą (užtruks apie 10 min.).
Užsidega
.
• Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos
tirščių talpyklę.
• Vėl įdėkite nulašėjimo lovelį ir kavos
tirščių talpyklą padėkite atgal po
kapučinatoriumi.
• Vandens rezervuarą gerai išskalaukite
švariu vandeniu.
• Vandens rezervuarą pripildykite
vandeniu iš čiaupo iki max. žymės.
• Įstatykite vandens rezervuarą.
• Paspauskite mygtuką
,
kadtęstumėte nukalkinimo programą.
Mirksi
. Vanduo teka į kavos tirščių
talpyklą.
Užsidegus
, atlikite šiuos veiksmus:
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
Vanduo bėga į kavos tirščių talpyklą
(užtruks apie 10 min.).
• Užsidegus
, ištuštinkite nulašėjimo
lovelį ir kavos tirščių talpyką ir vėl juos
įdėkite. Užsidegus
, nukalkinimo
programa baigta.
• Jei reikia, įdėkite vandens filtrą
(„Vandens kietumas ir filtras”, psl. 22).

Kiti nustatymai
Energijos taupymo režimas

Po paskutinio veiksmo prietaisas
automatiškai persijungia į Energijos
taupymo režimą (priklausomai nuo
nustatymų). Gamyklinis persijungimo
trukmės nustatymas yra 5 min.
• Įjunkite prietaisą.
• Vienu metu spauskite mygtukus
ir, kol užsidega
.
• Paspauskite mygtuką
, užsidega
.
• Spauskite mygtuką , kol bus
nustatytas vienas iš keturių ltrukmės
parametrų. Laikas ekrane nurodomas
kavos pupelių simboliais.
Ekranas

Laikas
5 minutės
(gamintojo nustatymai)
15 min.
30 min.

mirksi

• Paspauskite
nustatymus.

Išjungta

, kad patvirtintumėte
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Malimo smulkumo reguliavimas

Prietaisas automatiškai išsijungia po
paskutinio veiksmo (priklausomai nuo
nustatymų). Gamyklinis automatinio
išsijungimo nustatymas yra 30 min. .
• Priedo įjungimas.
• Spauskite mygtukus
ir
vienu
metu, kol pradeda mirksėti
.
• Paspauskitemygtuką
tris kartus,
kol užsidegs
.
• Spauskite mygtuką , kol bus
nustatytas vienas iš keturių išsijungimo
laiko parametrų.
Laikas ekrane 9 nurodomas pupelėmis.

Malimo smulkumas optimaliai nustatytas
prieš pristatymą. Mes rekomenduojame
malimo smulkumą reguliuoti ne anksčiau
kaip paruošus maždaug 1000 gėrimų
puodelių (maždaug po 1 metų).
Malimo smulkumą reguliuokite, tik
pradėjus bėgti gėrimui ir tik kol veikia
malūnėlis.
• Nuimkite dangtelį 13 į dešinę.
• Pradėkite pilti kavą.
• Perkelkite svirtį (pav. E) į norimą padėtį
(nuo kairėje = smulkiai iki dešinėje =
rupiai).
• Uždėkite dangtelįį ir pasukite į kairę, kol
jis spragtels.

Ekranas

Laikas
30 minutės
(gamintojo nustatymas)

LT

Automatinio išjungimo funkcija

2 val.
4 val.
mirksi

8 val.

• Paspauskite mygtuką
, kad
patvirtintumėtenustatymus.

Plikymo temperatūra
Gamykloje nustatyta plikymo temperatūra
yra 2 lygio (vidutinė
).
• Įjunkite prietaisą.
• Paspauskite mygtukus
ir
vienu metu, kol šis pradės mirksėti
mygtukas
.
• Paspauskite
mygtuką keturis
kartus. Užsidega
.
• Spauskite mygtuką , kol bus
nustatytas vienas iš trijų plikymo
temperatūros parametrų. Ekrane
temperatūra rodoma pupelėmis 9 (nuo
= žemiausios iki
=
aukščiausios.).
• Paspauskite mygtuką
, kad
patvirtintumėte nustatymus.
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Transportavimas, laikymas
ir šalinimas
Ištuštinimas
Įspėjimas!
Dėl karštų garų ir karšto garų
vamzdelio kyla nudegimų ir
nusiplikimo pavojus.
– Niekada nelieskite garų vamzdelio
prietaisui veikiant ar tuoj po naudojimo.
Šis prietaisas turi būti ištuštintas, jei buvo
nenaudojamas ilgą laiką arba buvo
transportuojamas. Taip pat prietaisą reikia
saugoti nuo šalčio poveikio.
• Jei reikia, nuimkite vandens filtrą
(„Vandens kietumas ir filtrai”, 22 psl.) ir
laikykite jį šaltai stiklinėje su vandeniu
iš čiaupo.
• Įjunkite prietaisą.
• Spauskite mygtukus
ir
tuo
pačiu metu maždaug 2 sekundes.
Pradeda mirksėti
ir užsidega
.
• Iškelkite vandens rezervuarą 7 ir
išimkite jį iš prietaiso. Užsidega
.
• Po kapučinatoriumi 13 padėkite indą.
• Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal
laikrodžio rodyklę, kol ji sustos. Mirksi
. Per garų vamzdelį į indą išteka
vanduo ir garai.
• Garams išgaravus,: pasukite vožtuvo
jungiklį 11 prieš laikrodžio rodyklę, kol
jis sustos.
• Vandens rezervuarą įdėkite į prietaisą.

Transportavimas
• Ištuštinkite prietaisą.
• Ištuštinkite ir išvalykite nulašėjimo lovelį
ir kavos tirščių talpyklą.
• Ištuštinkite vandens rezervuarą ir
pupelių talpyklą. Prireikus išsiurbkite
dugne įstrigusias pupeles..
• Atjunkite kapučiantorių 13 nuo garų
vamzdelio 12.
• „Plikymo elemento valymas”, 24 psl.
• Jei įmanoma, transportuokite prietaisą
originalije pakuotėje, įskaitant kietos
putos elementus.

Šalinimas
Šis prietaisas ženklinamas pagal Europos
direktyvą 2002 / 96 / EC dėl Elektrinės ir
elektroninės įrangos atliekų (WEEE).
Direktyva numato visoje ES taikomą
prietaisų grąžinimo ir perdirbimo sistemą.
Prašome kreiptis į specializuotą atstovą
dėl galiojančių šalinimo procedūrų.

28

BA_Solo_Perfect_Milk_042015.indd 28

20.04.2015 21:17:15

Kava tik laša.

Kava nebėga.

Priežastis

Sprendimas

Malimas per smulkus.

Nustatykite truputį stambesnį malimą.
Išvalykite plikimo elementą.
Jei būtina, atlikite nukalkinimo
ar programą.

Negerai įdėtas ar nepripildytas
vandens rezervuaras.

Pripildykite vandens rezervuarą ir
patikrinkite, ar jis gerai įstatytas.

Plikimo elementas užsikimšęs.

Išvalykite plikimo elementą.

Pupelės nebyra į malūnėlį.

Švelniai pabelskite į pupelių talpyklą.

Pašalinis objektas malūnėlyje.
Pašalinis objektas malūnėlyje.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Mirksi pupelės ženklas
,
nors kavos pupelių talpykla
pilna.

Plikimo kameroje nepakanka
maltų pupelių.

Paspauskite mygtukus

Be jokios priežasties
užsidega
.

Jungtyse prietaiso viduje
yra oro.

Valymo ar nukalkinimo
procesas nutrauktas.

Atjungtas maitinimas, pvz.,
dėl srovės nutekėjimo.

Prietaisas nemala kavos.
Grasus malimo garsas.

ir

LT

Trikčių diagnostika ir šalinimas
Klaida

.

Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos ir iš
aparato išbėgs vanduo. Vanduo bėgs
į kavos tirščių talpyklą.Išvalykite plikimo
elementą.
Prietaisas automatiškai atlieka
praplovimo programą.
Sekite nuorodas ekrane.

Bloga kontrolinės
kapučinatoriaus skalės padėtis. Nustatykite geresnę padėtį.
Nesusiformuoja pakankamai
putų jų ruošimo proceso metu.

Išėmus plikymo elementą,
nebepavyksta jo vėl įdėti.

Parengties
ir valymo
mygtukai mirksi pasikeisdami.

Nuolat mirksi visi mygtukai.

Kapučinatorius nešvarus.

Išardykite kapučinatorių ir jį išvalykite.

Plikimo elementas netinkamai
užfiksuotas.

Patikrinkite, ar plikimo elemento
rankena gerai pritvirtinta.

Pavara netinkamai įstatyta.

Išjunkite ir įjunkite aparatą. Vienu
metu spauskite
ir
ne ilgiau
kaip 2 sekundes. Įstatykite pavarą.
Tada vėl įdėkite plikimo elementą ir
įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas.

Neįdėtas ar netinkamai įdėtas
plikymo elementas.

Tinkamai įdėkite plikimo elementą.

Plikymo kamera perkrauta.

Sistemos klaida.

Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą,
naudojant ON/OFF mygtukus
(jei reikia, pakartokite dar kartą),
kol įsijungs parengties režimas.
Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą,
naudojant ON/OFF mygtukus
;
jei tai problemos neišsprendžia,
aparatą siųskite į aptarnavimo centrą.
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