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LT NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Bendros saugumo technikos instrukcijos
Atidžiai perskaitykite šią informaciją - čia pateiktos svarbios pastabos apie prietaiso saugų naudojimą ir aptarnavimą.
Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje ir, jeigu prireiks, perduokite kitam vartotojui.
Prietaisas atitinka priimtus techninius ir saugumo reikalavimus, liečiančius elektrinius prietaisus. Prietaisą turėtų taisyti
tiktai specialistas. Jeigu tai atliks nekvalifikuotas asmuo, gali kilti rimtas pavojus vartotojui. Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jeigu gedimas atsiranda todėl, kad prietaisas buvo naudojamas nesilaikant instrukcijų. Labai svarbu
laikytis šių nurodymų:
− Nenaudokite pažeisto prietaiso.
− Norėdami saugiai naudoti prietaisą, surinkite jį taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje ir prijunkite bei naudokite
taip, kaip nurodyta ant plokštelės su techniniais duomenimis.
− Jeigu prietaisas sugenda, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo (ištraukite šakutę iš lizdo).
− Kavamalę atjungdami nuo tinklo, traukite už šakutės, o ne už laido.
− Netraukite kabelio per aštrius kampus ir nenaudokite jo prietaiso nešiojimui.
− Netraukite kabelio virš įkaitusių kaitinimo plokščių ar atviros ugnies.
− Prietaisą gali taisyti tiktai specialistas.
− Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros.
− Prietaisą valykite tiktai sausu arba drėgnu skudurėliu. Prieš valymą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Niekuomet
nemerkite prietaiso į vandenį.
− Kai prietaisas nusidėvi, jį tučtuojau reikia padaryti netinkamu naudojimui.

Saugaus prietaiso naudojimo pastabos
−
−
−
−
−

Šiame prietaise malkite tiktai kavą.
Prietaisas pradeda veikti tiktai tada, kai teisingai uždedamas dangtelis su apsauginiu jungikliu.
Tris kartus be pertraukos pasinaudoję prietaisu, leiskite jam atvėsti apie 60 minučių.
Kai prietaiso nenaudojate arba jį valote, ištraukite šakutę iš lizdo.
Prietaisui neteikia jokio aptarnavimo. Jeigu prietaisas sugenda, tai reikia pakeisti jį visą. Keisti vien tik laidą negalima.

Įtampa ir tipas
Žiūrėkite ant prietaiso esančią plokštelę su techniniais duomenimis.

Aprašymas
1
2
3
4

Permatomas dangtelis su apsauginiu jungikliu.
Korpusas
Rezervuaras
Peilis

Talpa
Į rezervuarą galima supilti iki 75 g kavos pupelių.

Kavos malimas
Įpilkite reikiamą kiekį kavos pupelių.
Uždėkite dangtelį su jungikliu.
Paspauskite žemyn jungiklį.
Kavos grūdelių smulkumas priklauso nuo kavos pupelių kiekio ir malimo laiko.
Norėdami sumalti kavą, laikykitės šių laikų ir kiekių:
10 g - iki 20 s;
40 g - iki 25 s;
75 g - iki 30 s.
Kavą malant trumpiau, gaunami stambesni grūdeliai. Taip pat laikykitės nurodymų, pateiktų kartu su Jūsų naudojamu
kavos aparatu.
Atleiskite jungiklį ir, prieš nuimdami dangtelį, palaukite, kol peilis nustos suktis.

Ekspreso kavos malimas ekspreso kavos aparatui
Nepriklausomai nuo kavos pupelių tipo ir jų apskrudinimo laipsnio, ruošiant ekspreso kavą, jas reikia sumalti "smulkiai".
Todėl laikykitės šių nurodymų:
16 g kavos pupelių 2 puodukams kavos reikia malti apie 10 s
32 g kavos pupelių 4 puodukams kavos reikia malti apie 15 s
64 g kavos pupelių 8 puodukams kavos reikia malti apie 25 s
Kavos pupelių kiekį matuokite šaukštuku, kuris įeina į kavos virimo aparato komplektą. Į vieną šaukštuką telpa maždaug
8 g kavos.

Valymas
Ištraukite šakutę iš lizdo.
Rezervuarą ir dangtelį išvalykite šepetuku ar sausu skudurėliu.
Dangtelį taip pat galima nuplauti šaltu ar drungnu vandeniu.
Korpusą nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Brangus pirkėjau,
Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas
atsakingas už Jūsų regioną.
Mūsų patarimas:
Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų
aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesti meistro į namus. Gedimo šalinimo
vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.
Mes Jums padėsim greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!
Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines
detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!
Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių telefono numeriai ir
adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.
Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!
Prašome pateikti šią informaciją:
1.

Tikslus Jūsų adresas ir telefono
numeris

2.

Tikslus gedimo apibūdinimas

3.

Pirkimo data

4.

Gaminio numeris (E-No.), nurodytas
etiketėje

5.

Pagaminimo data (FD), nurodyta
etiketėje

Etiketės pavyzdys

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje
rasite prietaiso charakteristikų etiketę.
Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir
taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.
Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną
remontą.
Garantinės sąlygos
Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas,
bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų
atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.
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