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SAUGOS REIKALAVIMAI
Svarbu perskaityti ir laikytis
Prieš pradėdami naudotis aparatu, 
perskaitykite šiuos saugos reikalavimus. 
Laikykite šią naudojimo instrukciją 
netoliese, kad bet kada galėtumėte ją 
pasiskaityti. Šią instrukciją taip pat galima 
parsisiųsti iš tinklalapio docs.whirlpool.eu
Šioje naudojimo instrukcijoje ir ant paties 
aparato yra pateikiami svarbūs saugos 
nurodymai, kuriuos reikia perskaityti ir 
visuomet jais vadovautis. Gamintojas 
neprisiims jokios atsakomybės už žalą, 
patirtą dėl šių saugos reikalavimų 
nesilaikymo, netinkamo aparato 
eksploatavimo ar klaidingo nustatymo.

Saugos nurodymai
Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su 
fizine, jutimine bei protine negalia arba 
neturintys patirties ir žinių, šiuo aparatu gali 
naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi 
už jų saugumą atsakingo asmens arba yra 
tinkamai instruktuojami apie saugaus 
naudojimosi būdus bei kylančius pavojus. 
Vaikams negalima žaisti su aparatu. 
Paskirtis: šis aparatas yra skirtas ruošti kavą 
ir kavos gėrimus su pienu bei karštą 
vandenį. Bet koks kitas naudojimas 
traktuotinas kaip netinkamas ir gali būti 
pavojingas. Gamintojas neprisiims jokios 
atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl 
netinkamo aparato naudojimo. Aparatui 
padirbus, kaitinimo elemento paviršius 
lieka karštas, todėl aparato išorinės dalys 
gali išlaikyti karštį dar keletą minučių.

Valydami aparatą, laikykitės skyriuje 
„Valymas“ pateiktų nurodymų. Aparato 
valymo ir priežiūros neturėtų imtis vaikai, 
nebent jie būtų sulaukę 8 metų amžiaus ir 
prižiūrimi suaugusiųjų. Aparatą ir jo elektros 
kabelį laikykite mažesniems nei 8 metų 
amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
ĮSPĖJIMAS! Aparatui veikiant, jo išorinės 
dalys gali įkaisti, todėl mažus vaikus derėtų 
laikyti atokiai nuo aparato.
Šis aparatas ruošia karštą vandenį. Venkite 
kontakto su purslais – nusiplikymo grėsmė.
Jei aparatas yra apgadintas ar neveikia kaip 
pridera, nemėginkite jo kaip nors taisyti. 
Išjunkite aparatą, ištraukite jo kabelio 
šakutę iš elektros lizdo ir kreipkitės į 
techninės priežiūros centrą.

Aparatui veikiant, šiuo simboliu 
paženklinti paviršiai gali įkaisti          
(šis simbolis yra tik kai kuriuose 
modeliuose).

ĮSPĖJIMAS! Modeliai su stikliniais paviršiais: 
nesinaudokite aparatu, jei paviršius yra įskilęs.

Leistinas naudojimas
DĖMESIO! Aparatas nėra pritaikytas tam, 
kad jo veikimą valdytų išorinis laikmatis 
arba atskira nuotolinio valdymo sistema. 
DĖMESIO! Vengiant sugadinti aparatą, jo 
valymui negalima naudoti šarminių priemo-
nių; aparatą valykite minkštu skudurėliu ir 
neutraliu plovikliu.
Šis aparatas yra skirtas tik naudojimui buityje.

LT
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Šis aparatas NĖRA skirtas naudojimui tokiose
srityse, kaip antai: personalo virtuvėlėse 
parduotuvėse, biuruose ir kitokioje darbinėje 
aplinkoje; ūkininkų sodybose; klientų 
viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose 
apgyvendinimo įstaigose.
Šis aparatas nėra skirtas naudojimui 
profesionalioje veikloje. Nenaudokite 
aparato lauke.
Aparate ir šalia jo nelaikykite sprogių ar 
lengvai užsiliepsnojančių medžiagų (pvz., 
aerozolio balionėlių ar benzino) – gaisro 
pavojus.

Įrengimas
Aparatą kelti ir įrengti turi ne mažiau kaip 
du žmonės – traumos grėsmė. Išpakuodami 
ir įrengdami aparatą, mūvėkite apsaugines 
pirštines – pavojus įsipjauti.
Montavimo (tame tarpe prijungimo prie 
vandentiekio, jei atliekamas), prijungimo 
prie elektros tinklo ir aparato taisymo 
darbus turi atlikti kvalifikuotas meistras. 
Netaisykite arba nekeiskite jokios aparato 
dalies, nebent apie tai būtų specialiai 
paminėta naudojimo instrukcijoje. Vaikus 
laikykite atokiai nuo aparato įrengimo 
vietos. Išpakavę aparatą, įsitikinkite, ar jis 
nebuvo apgadintas gabenant. Jei kyla kokių 
nors problemų, kreipkitės į parduotuvę ar 
techninės priežiūros centrą. Įrengus 
aparatą, įpakavimo medžiagas (plastikinę 
plėvelę, polistireninio putplasčio detales ir 
t.t.) reikia padėti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje – uždusimo grėsmė. Prieš atliekant 
bet kokias įrengimo operacijas, aparatą 
būtina atjungti nuo elektros tinklo – elektros

smūgio grėsmė. Įrengimo metu reikia 
pasirūpinti, kad aparatas nepažeistų 
elektros kabelio – gaisro ar elektros smūgio 
grėsmė. Aparatą įjunkite tik visiškai užbaigę 
įrengimo procedūrą.
Aparatą virš montuojamosios orkaitės galima
įrengti tik tuo atveju, jei pastaroji yra su
aušinimo ventiliatoriumi.

Įspėjimai dėl elektros
Prieš prijungdami aparatą prie elektros 
tinklo, patikrinkite, ar įtampa elektros lizde 
atitinka nurodytąją aparato duomenų 
lentelėje.
Turi būti numatyta galimybė atjungti 
aparatą nuo elektros tinklo, ištraukiant 
aparato kabelio šakutę iš elektros lizdo (jei 
šakutė yra pasiekiama) arba išjungiant prieš 
tinklo lizdą įrengtą daugiapolį jungiklį. 
Aparatas turi būti įžemintas pagal 
galiojančius elektrosaugos standartus.
Nenaudokite ilginamųjų laidų arba 
daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių. 
Įrengus aparatą, po įtampa esančios dalys 
turi būti nepasiekiamos vartotojui. 
Nelieskite aparato šlapia kūno dalimi arba 
būdami basomis. Nesinaudokite aparatu, jei 
yra netvarkingas jo elektros kabelis ar 
šakutė, aparatas neveikia kaip pridera ar 
nukrito ir yra apgadintas. Jei aparato kabelis 
yra pažeistas, jį būtina pakeisti tik identišku 
kabeliu – elektros smūgio grėsmė.
Aparatai su atjungiamu kabeliu: venkite 
aptaškyti vandeniu aparato galinėje dalyje 
esančią aparato kabelio jungtį.
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ĮSPĖJIMAS! Venkite kuo nors aplieti 
aparato kabelio jungtį ir šakutę.

Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Prieš atliekant bet kokias 
valymo ar priežiūros operacijas, aparatą 
reikia išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo 
– elektros smūgio grėsmė. Niekuomet 
nenaudokite valymo garais įrangos.
Niekuomet nenardinkite aparato į vandenį. 
Reguliariai ištuštinkite lašų surinkimo 
padėklą – traumos grėsmė.
Kruopščiai nuplaukite visas dalis, ypač tas, 
kurios kontaktuoja su kava ir pienu.
Pasinaudoję, visuomet išvalykite vamzdelius 
pieno konteineryje – apsinuodijimo grėsmė.
Praplaunant aparatą, iš kavos snapelių bėga 
karštas vanduo. Venkite kontakto su karšto 
vandens purslais – nusiplikymo grėsmė.

APLINKOSAUGA
Įpakavimo medžiagų utilizavimas

LT
Aparato įpakavimo medžiagas galima 100% perdirbti, ir jos 
žymimos atitinkamu ženkleliu (         ). Įvairias pakuotės dalis 
utilizuokite atsakingai, griežtai laikydamiesi vietos valdžios 
institucijų nustatytų atliekų tvarkymo taisyklių.

Buitinių prietaisų utilizavimas
Šis aparatas yra pagamintas iš perdirbtinų medžiagų. 
Utilizuojant aparatą, reikia laikytis atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių įstatymų. Išsamesnės informacijos apie 
buitinių elektros prietaisų utilizavimą ir perdirbimą teiraukitės 
vietos savivaldybėje, buitinių atliekų tvarkymo įmonėje arba 
parduotuvėje, kurioje įsigijote aparatą. Šis aparatas yra 
paženklintas pagal direktyvą 2012/19/EC, reglamentuojančią 
elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimą (WEEE). 
Pasirūpindami tinkamu šio gaminio utilizavimu, jūs padėsite 
išvengti potencialios žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Ant aparato ar įpakavimo medžiagų pavaizduotas ženklelis
nurodo, kad šio aparato negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Jį reikia pristatyti į senos įrangos priėmimo punktą 
perdirbimui.

CE atitikties deklaracija
Šis aparatas buvo sukurtas, pagamintas ir parduotas remiantis 
tokių europinių direktyvų reikalavimais: LVD 2014/35/EU, EMC 
2014/30/EU ir RoHS 2011/65/EU.
Šis aparatas, kuris kontaktuoja su maisto produktais, atitinka 
europinio reglamento (              ) Nr. 1935/2004 reikalavimus.
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MONTAVIMAS Į BALDĄ
Išlaikykite minimalius matmenis, reikalingus tinkamam aparato 
montavimui. Kavos aparatas turi būti montuojamas kolonoje, kuri
patikimai pritvirtinama prie sienos atskirai įsigyjamais laikikliais.
• Betarpiškai su aparatu besiliečiantys virtuvės baldai turi 

būti atsparūs karščiui (min. 65°C).
• Tinkamai ventiliacijai užtikrinti palikite tarpą aparato apačioje 

(žr. matmenis 1 paveikslėlyje).
• Spintelės šonuose pridėkite bėgelius, kaip parodyta 2-ame

paveikslėlyje. Bėgelius prisukite pridedamais sraigtais, o 
po to iki galo ištraukite.
Pridėkite ir keturiais komplektuojamais sraigtais prisukite 
fiksuojantį kablį (parodyta paveikslėlyje), įtaisydami jį 
spintelės centre lygiai sulig priekine sienele.
Jei kavos aparatas įrengiamas virš pašildymo stalčiaus, kaip
paviršių bėgeliams atremti naudokite viršutinį stalčiaus 
paviršių (2A pav.).
Tokiu atveju, nebus paviršiaus bėgeliams atsiremti ir 
fiksuojančio kablio įrengti nereikės.

• Spaustuku užfiksuokite aparato elektros kabelį (3 pav.). 
Aparato elektros kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad 
aparatą būtų galima ištraukti iš spintelės prireikus pripildyti
kavos pupelių talpyklą.
Aparatas turi būti įžemintas pagal galiojančius norminius 
aktus.
Elektros prijungimą pagal instrukcijas turi atlikti kvalifikuotas 
elektrikas.

• Uždėkite aparatą ant bėgelių, įsitikindami, ar kaiščiai gerai 
įlindo į korpusą, o po to prisukite aparatą pridedamais 
varžtais (4 pav.). Jei reikia pareguliuoti aparato aukštį, 
naudokite pridedamus diskinius intarpus.

• Prireikus aparato padėtis koreguojama įkišant pridedamus 
intarpus atramos apačioje ar šonuose (5–6 pav.).

• Norėdami kilstelėti aparato priekinę dalį (maks. 2 mm), 
sukite fiksatorių kaip parodyta 7 paveikslėlyje.
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ĮVADAS

Raidės skliausteliuose
Raidės skliausteliuose tarnauja kaip nuoroda į informaciją aparato 
aprašyme.

Nesklandumų šalinimas ir aparato taisymas
Iškilus problemai, vadovaukitės skyriuose „Rodomi pranešimai“ 
ir „Nesklandumų šalinimas“ pateikta informacija.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, derėtų kreiptis į techninės 
priežiūros centrą. Dėl aparato taisymo kreipkitės tik į techninės 
priežiūros centrą.

Naudojimo instrukcija
Prieš naudodamiesi aparatu, įdėmiai perskaitykite naudojimo 
instrukciją.
• Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai.
• Nesilaikant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų 

nurodymų, galima patirti nudegimų arba sugadinti 
aparatą. Gamintojas neprisiims atsakomybės už 
nuostolius, patirtus dėl šioje naudojimo instrukcijoje 
pateiktų nurodymų nesilaikymo.

Kavos aparate yra aušinimo ventiliatorius. Jis veikia, kol aparatas 
yra įjungtas.

APARATO APRAŠYMAS
Aparato aprašymas
(5 psl. - A)
A1. Padėklas puodeliams
A2. Aptarnavimo durelės
A3. Kavos kreiptuvas
A4. Kavos tirščių talpykla
A5. Kavos plikymo mazgas
A6. Vidaus apšvietimas
A7. Įjungimo (išjungimo)/parengties mygtukas
A8. Valdymo skydelis
A9. Padėklas daiktams pasidėti
A10. Karšto vandens/garo jungiamasis atvamzdis
A12. Vandens bakelis
A13. Kavos snapeliai (reguliuojamo aukščio)
A14. Lašų surinkimo padėklas
A15. Pupelių talpyklos dangtelis
A16. Pupelių talpykla
A17. Malimo rupumo reguliavimo diskas
A18. Puodelio apšvietimas
A19. Pagrindinis jungiklis
A20. Skyrelis matavimui
A21. Maltos kavos piltuvas
A22. Aparato elektros kabelis
A23. Puodelių šildytuvas

LT
Pagrindinio lango (pradžios puslapio) aprašymas
(6 psl. - B)

B1.               : gėrimų nuostatų pasirinkimo meniu
B2.               : aparato nustatymo meniu
B3. Pasirinktasis stiprumas
B4. Laikrodis
B5. Pasirinktasis kiekis
B6.               : stiprumo pasirinkimas
B7.                      : kiekio pasirinkimas
B8.            : slinkties rodyklė
B9. Gėrimai, kuriuos galima pasirinkti (visų gėrimų 

atvaizdavimui spaudykite slinkties rodyklę        arba       , 
indikacinė juosta apačioje nurodo stebimą langą)

B10.         : slinkties rodyklė
B11. Konfigūruojami profiliai (žr., „Asmeninio profilio 

išsaugojimas“)

Reikmenų aprašymas
(6 psl. - C)
C1. Bendrojo vandens kietumo matavimo juostelė
C2. Maltos kavos dozavimo šaukštas
C3. Valymo šepetėlis
C4. Karšto vandens/garo snapelis
C5. Jungiamojo atvamzdžio dangtelis

Pieno konteinerio aprašymas
(6 psl. - D)
D1. Suputojimo reguliatorius su padėtimi CLEAN
D2. Dangtelis su pieno suputojimo įtaisu
D3. Pieno konteineris
D4. Pieno padavimo vamzdelis
D5. Suputoto pieno snapelis (reguliuojamas)
D6. Termoizoliacinis korpusas
D7. Dangtelio atpalaidavimo mygtukai

PRIEŠ NAUDOJANTIS APARATU
Aparato patikrinimas
Išėmę aparatą iš pakuotės, įsitikinkite, ar aparatas nėra 
apgadintas, ir ar pakuotėje yra visi komplektuojami reikmenys.  
Nesinaudokite aparatu, jei matote, kad jis yra apgadintas. 
Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

APARATO PARENGIMAS
• Aparatą išbandant gamykloje, į jį įpilama kavos, todėl 

visiškai normalu, kad kavos malūnėlyje yra kavos pėdsakų. 
Nepaisant to, traktuojama, jog aparatas yra naujas.

• Jums kuo greičiau derėtų nustatyti vandens kietumą, 
vadovaujantis skyrelyje „Vandens kietumo nustatymas“ 
pateiktais nurodymais.

1. Įjunkite aparatą į elektros lizdą (1 pav.) ir nuspauskite 
aparato šone esantį pagrindinį jungiklį (A19) (2 pav.);
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ĮSPĖJIMAS

APARATO IŠJUNGIMAS
Kiekvienąkart išjungiant kavos aparatą paruošus kavą, yra atlie-
kamas automatinio praplovimo ciklas.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Praplaunant aparatą, iš kavos snapelių (A13) išbėga šiek tiek 
karšto vandens, kuris surenkamas lašų surinkimo padėkle (A14) 
aparato apačioje. Venkite kontakto su karšto vandens purslais.

• Norėdami įjungti aparatą, paspauskite mygtuką            (A7) 
(9 pav.). Ekrane atsiranda pranešimas HEATING UP 
UNDERWAY PLEASE WAIT.

• Pasibaigus kaitinimui, pranešimas pasikeičia į: RINSING 
UNDERWAY, HOT WATER FROM SPOUTS. Šylant vandens 
kaitintuvui, taip pat pakaitinamas ir vidinis aparato traktas,
leidžiant per jį karštą vandenį.

Kai aparatas įkaista iki reikiamos temperatūros, ekrane atsiranda 
pagrindinis langas (pradžios puslapis).

2. SELECT LANGUAGE : spaudykite       (B10) arba       (B8), kol 
ekrane (B) atsiras vėliavėlė, atitinkanti reikiamą kalbą, o 
po to paspauskite vėliavėlę;

Vykdykite aparato ekrane pateikiamas instrukcijas.
1. FILL TANK WITH FRESH WATER : išimkite vandens bakelį 

(A12) (3 pav.), nuimkite dangtelį (4 pav.), iki brūkšnio MAX
(ant bakelio vidinės sienelės) pripilkite geriamojo vandens 
(5 pav.), uždėkite dangtelį ir įdėkite bakelį atgal į aparatą 
(6 pav.);

2. INSERT WATER SPOUT : Patikrinkite, ar karšto vandens/garo
snapelis (C4) yra užmautas ant jungiamojo atvamzdžio 
(A10) (7 pav.) ir po snapeliu padėkite mažiausiai 100 ml 
talpos indą (8 pav.);

3. Ekrane atsiranda pranešimas WATER CIRCUIT EMPTY PRESS
OK TO START FILLING PROCESS;

4. Patvirtinimui paspauskite                  . Aparatas per snapelį 
leidžia vandenį (8 pav.), o po to automatiškai išsijungia.

Dabar kavos aparatas yra parengtas naudojimui.

• Kai aparatas naudojamas pirmąjį kartą, reikia paruošti 4–5 
kapučino kavos puodelius, ir tik po to kava būna tinkamo 
skonio.

• Kai aparatas naudojamas pirmąjį kartą, vandens traktas 
būna tuščias ir aparatas gali dirbti labai triukšmingai. 
Vandens traktui užsipildžius, triukšmas sumažėja.

• Ruošiant pirmuosius 4–5 kapučino kavos puodelius gali 
būti girdimas verdančio vandens triukšmas. Po to triukšmas
sumažėja.

APARATO ĮJUNGIMAS
Prieš įjungdami aparatą, įsitikinkite, ar yra nuspaustas pagrindinis
jungiklis (A19) (2 pav.). Kiekvienąkart įjungiant aparatą, yra 
atliekamas automatinio pakaitinimo ir praplovimo ciklas, kurio 
neįmanoma pertraukti. Pasibaigus šiam ciklui, aparatas būna 
parengtas naudojimui.

Nepalikite aparato be priežiūros, kai iš jo bėga karštas vanduo.
1. Po kelių sekundžių karštas vanduo pirmiau pradeda bėgti 

iš kavos snapelių, o po to iš karšto vandens/garo snapelio 
(jei užmautas); taip yra praplaunamas ir pakaitinamas 
aparato vidinis traktas. Ekrane rodomas pranešimas 
RINSING UNDERWAY, HOT WATER FROM SPOUTS kartu su 
eigos juosta, kuri palaipsniui užsipildo vykstant parengimo 
procesui;

2. Norėdami sustabdyti praplovimą, paspauskite                   arba
palaukite, kol praplovimas pasibaigs automatiškai.

• Jei aparatas nenaudojamas ilgiau nei 3-4 dienas, jį vėl 
įjungus prieš naudojimą primygtinai rekomenduojama 
atlikti 2–3 praplovimo ciklus;

Praplaunant aparatą, iš kavos snapelių (A13) išbėga šiek tiek 
karšto vandens. Venkite kontakto su karšto vandens purslais.

• Norėdami išjungti aparatą, paspauskite mygtuką            (A7) 
(9 pav.).

• Ekrane atsiranda pranešimas TURNING OFF UNDERWAY, 
PLEASE WAIT, o po to (jei reikia) aparatas atlieka praplovi-
mo ciklą ir išsijungia (persijungia į parengties būseną).

Jei neketinate aparatu naudotis ilgesnį laiką, pirmiau ištuštinki-
te vandens traktą (žr. „Trakto ištuštinimas“), o po to aprašytuoju 
būdu atjunkite aparatą nuo elektros tinklo:

• pirmiau išjunkite aparatą, paspausdami mygtuką                   
(9 pav.);

• atspauskite pagrindinį jungiklį (A19) aparato šone (2 pav.).

Nespauskite pagrindinio jungiklio, kol aparatas yra įjungtas.

MENIU NUOSTATOS

Praplovimas
Norėdami praplauti ir pakaitinti aparato vidinį traktą, naudokitės
šia funkcija karšto vandens leidimui iš kavos snapelių (A13). Po 
kavos snapeliais ir karšto vandens snapeliu padėkite mažiausiai 
100 ml talpos indą (8 pav.).
Norėdami įjungti šią funkciją, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         RINSING;
3. Paspausdami         , pradėkite praplovimą.
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LT
• Atlikus praplovimą, kavos tirščių talpykloje (A4) gali likti 

vandens.

Gėrimų nuostatos
Šiame meniu lange galima pasirinkti norimas ir prireikus atstatyti 
numatytąsias kiekvieno gėrimo nuostatas.
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         DRINKS SETTINGS;
3. Paspauskite         . Ekrane atsiranda pirmojo gėrimo 

nuostatų vertės;
4. Ekrane paryškinamas atitinkamo vartotojo profilis. Vertės 

pateikiamos vertikaliomis juostomis. Numatytoji vertė 
žymima simboliu         , o esamoji vertė – paryškinama 
nuspalvintąja vertikalios juostos dalimi;

5. Grįžimui į nuostatų meniu paspauskite                  . Gėrimų 
perjungimui ir atvaizdavimui spaudykite                  ;

6. Norėdami atstatyti numatytąsias rodomo gėrimo nuostatų 
vertes, paspauskite          RESET ALL;

7. CONFIRM RESET? : patvirtinimui paspauskite               
(atšaukimui paspauskite                  );

8. DEFAULT VALUES SET : paspauskite                   .
Gėrimo nuostatoms grąžinamos numatytosios vertės. Tęskite su 
kitais gėrimais arba grįžkite atgal į nuostatų meniu.

• Norėdami pakeisti gėrimų nuostatas kitame profilyje, 
grįžkite į pagrindinį langą, pasirinkite norimą profilį (B11) 
ir kartokite procedūrą.

• Visų profilio gėrimų nuostatų numatytųjų verčių atstata 
aprašyta skyrelyje „Numatytosios vertės“.

Laiko nustatymas
Norėdami nustatyti ekrane (B) rodomą laiką, atlikite tokius 
veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         SET TIME;
3. Paspauskite         . Ekrane atsiranda laiko nustatymo skydelis;
4. Spaudykite atitinkamai       arba       , kol ekrane atsiras 

esamojo laiko indikacija;
5. Patvirtinimui paspauskite                   (atšaukimui 

paspauskite                  ), o po to grįžimui į pagrindinį langą 
paspauskite                  .

Dabar laikas yra nustatytas.

Automatinis įsijungimas
Galima nustatyti automatinio įsijungimo laiką, kad aparatas būtų
parengtas konkrečiu laiku (pavyzdžiui, ryte), ir jūs galėtumėte
iškart pasiruošti kavos.
Kad ši funkcija galėtų veikti, jau turi būti tinkamai nustatytas 
laikas (žr. skyrelį „Laiko nustatymas         “).

Norėdami aktyvuoti automatinio įsijungimo funkciją, atlikite 
tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         AUTO-START;
3. Pasirinkite funkciją paspausdami        . Ekrane atsiranda 

laiko nustatymo skydelis;
4. Spaudykite atitinkamai       arba       , kol ekrane atsiras 

reikiamas automatinio įsijungimo laikas;
5. Paspausdami                     arba                   , aktyvuokite arba 

deaktyvuokite automatinio įsijungimo funkciją.
6. Patvirtinimui paspauskite                   (arba atšaukimui ir 

grįžimui į nuostatų meniu paspauskite                  ), o po to 
grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .

Dabar automatinio įsijungimo laikas yra nustatytas ir ekrane 
rodomas atitinkamas simbolis , parodantis, kad funkcija yra 
aktyvuota.

Kai aparatas išjungiamas pagrindiniu jungikliu (A21), automatinio 
įsijungimo nuostata (jei aktyvuota) prapuola.

Automatinis išsijungimas (parengtis)
Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai išsijungtų po 15 
arba 30 minučių, po 1, 2 ar 3 valandų.
Norėdami nustatyti automatinį išsijungimą, atlikite tokius 
veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         AUTO-OFF kartu su esamąja pasirinktimi (15 
arba 30 minučių, 1, 2 ar 3 valandos);

3. Paspausdami         ekrane, pasirinkite norimą nuostatą;
4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  . Dabar 

automatinis išsijungimas yra nustatytas.

Puodelių šildytuvas
Norėdami prieš ruošiant kavą pašildyti puodelius, galite įjungti 
puodelių šildytuvą (A23) ir patalpinti jį virš puodelių.
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         CUP WARMER;

3. Paspausdami įjunkite (                   ) arba išjunkite (                   )
puodelių šildytuvą.

4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .

Elektros energijos taupymas
Ši funkcija leidžia įjungti arba išjungti elektros energijos
taupymą. Įjungus šią funkciją, sumažinamos elektros energijos 
sąnaudos pagal europinių norminių aktų reikalavimus.
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Norėdami išjungti arba įjungti elektros energijos taupymo 
funkciją, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         ENERGY SAVING;
3. Paspausdami         įjunkite (                   ) arba išjunkite                

(                   ) elektros energijos taupymą.
4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .
Ekrane atsiranda atitinkamas simbolis kartu su laiku, parodantis, 
kad funkcija yra įjungta.

Kavos temperatūra
Norėdami pakeisti temperatūrą vandens, naudojamo ruošti kavą,
atlikite tokius veiksmus:

1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         COFFEE TEMPERATURE kartu su esamąja pasi-
rinktimi (LOW (žema), MEDIUM (vidutinė), HIGH (aukšta) 
arba MAXIMUM (maksimali);

3. Spaudydami         pasirinkite norimą temperatūrą;
4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .

Kiekvienam profiliui galima nustatyti skirtingą temperatūrą (žr. 
skyrelį „Asmeninio profilio išsaugojimas“).

Vandens kietumas
Vandens kietumas nustatomas vadovaujantis skyrelyje „Vandens 
kietumo nustatymas“ pateiktais nurodymais.

Kalbos pasirinkimas
Norėdami pakeisti ekrane (B) rodomos informacijos kalbą, atlikite 
tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         SET LANGUAGE;
3. Paspauskite         : spaudydami       arba       atvaizduokite ir 

pasirinkite vėliavėlę, atitinkančią norimą kalbą;
4. Grįžimui į pagrindinį langą dusyk paspauskite                  .

Pypčiojimai
Šis meniu punktas leidžia įjungti arba išjungti pypčiojimus, 
kiekvienąkart nuskambančius paspaudus ženklelį ekrane arba 
įdėjus/išėmus reikmenį. Norėdami įjungti arba išjungti pypčio-
jimus, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         BEEP;
3. Paspausdami         įjunkite (                   ) arba išjunkite                 

(                   ) pypčiojimus.
4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .

Puodelių apšvietimas
Šis meniu punktas leidžia įjungti arba išjungti puodelių 
apšvietimą (A18). Puodelių apšvietimas įsijungia kiekvienąkart 
ruošiant kavos gėrimus arba karštą pieną, o taip pat kiekvieno 
praplovimo ciklo metu.
Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         CUP LIGHTING;
3. Paspausdami         įjunkite (                   ) arba išjunkite                     

(                   ) puodelių apšvietimą.
4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .

Vidaus apšvietimas (A6) įsijungia tada, kai aparatas yra įjungiamas.

Demonstracinė veiksena
Aktyvavus šią veikseną, ekrane demonstruojamos pagrindinės 
aparato funkcijos:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         DEMO MODE;
3. Norėdami pradėti demonstravimą, paspauskite         ;
4. Norėdami deaktyvuoti veikseną DEMO MODE, pirmiau išjun-

kite aparatą, paspausdami mygtuką        (A7) (9 pav.). Grį-
žimui į pagrindinį langą darsyk paspauskite mygtuką        .

Numatytosios vertės
Šis meniu punktas leidžia visoms meniu nuostatoms ir 
užprogramuotiesiems kiekiams grąžinti numatytąsias vertes 
(išskyrus kalbos pasirinkimą, kuris išlieka toks, koks nustatytas).
Norėdami atstatyti numatytąsias vertes, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         DEFAULT VALUES. Paspauskite          ;
3. Norėdami numatytąsias vertes grąžinti visų profilių 

nuostatoms, paspauskite         RESET ALL; priešingu atveju 
pasirinkite norimą profilį (pvz., USER 1);

4. RESET DEFAULT VALUES : patvirtinimui paspauskite                   
(arba                  , jei norite palikti parametrų vertes 
nepakeistas);

5. DEFAULT VALUES RESET : patvirtinimui paspauskite                   
ir grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                  .

Statistika
Šiame meniu lange rodoma aparato naudojimo statistika. 
Norėdami atvaizduoti statistiką, atlikite tokius veiksmus:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas         STATISTICS;
3. Norėdami peržvelgti visą turimą statistiką, paspauskite
                   ; tai galima padaryti spaudant       arba       ;
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4. Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                 .

KAVOS RUOŠIMAS
Kavos stiprumo pasirinkimas
Pasirinkite norimą kavos stiprumą, pagrindiniame lange spaudy-
dami            AROMA (B6):

(žr. „Kavos ruošimas iš maltos 
kavos“)
EXTRA LIGHT AROMA (labai 
silpna kava)

LIGHT AROMA (silpna kava)

MEDIUM AROMA (vidutinio 
stiprumo kava)

STRONG AROMA (stipri kava)

EXTRA STRONG AROMA (labai 
stipri kava)

Kitoks (jei užprogramuotas) / 
standartinis stiprumas

Paruošus gėrimą, kavos stiprumo nuostatai grąžinama vertė          .

Kavos kiekio pasirinkimas
Pasirinkite norimą kavos kiekį puodelyje, pagrindiniame lange 
spaudydami                    QUANTITY (B7):

SMALL SIZE (mažas kiekis)

MEDIUM SIZE (vidutinis kiekis)

LARGE SIZE (didelis kiekis)

EXTRA LARGE SIZE (EXTRA 
LARGE) (labai didelis kiekis)

Kitoks (jei užprogramuotas) / 
standartinis kavos kiekis

Paruošus gėrimą, kavos kiekio nuostatai grąžinama vertė          .

Kavos ruošimas iš kavos pupelių
Nenaudokite žalių, karamelizuotų ar cukruotų kavos pupelių, nes
jos gali prilipti prie kavos malūnėlio ir sutrikdyti jo darbą.

1. Į pupelių talpyklą (A16) (12 pav.) pripilkite kavos pupelių;
2. Po kavos snapeliais (A13) padėkite puodelį;
3. Nuleiskite snapelius kiek įmanoma arčiau puodelio (13 pav.).

Taip kava taps labiau kreminė;
4. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane atsiras 

norimos kavos pavadinimas;

LT5. Po to pagrindiniame lange pasirinkite norimą kavą:
• ESPRESSO (klasikinė espreso kava)
• DOPPIO+ (dviguba espreso kava)
• COFFEE (juoda kava)
• LONG (stipri juoda kava)
• 2X ESPRESSO (2 puodeliai espreso kavos)
• AMERICANO (amerikietiška kava)
6. Kava pradedama ruošti. Ekrane (B) atsiranda pasirinktojo 

gėrimo vaizdelis kartu su eigos juosta, kuri palaipsniui 
užsipildo vykstant ruošimo procesui.

• Kai ruošiama 1 ESPRESSO kava, paspaudžiant 2X          galima 
tuo pat metu paruošti 2 puodelius ESPRESSO kavos 
(vaizdelis rodomas kelias sekundes ruošimo pradžioje).

• Kai aparatas ruošia kavą, jos bėgimą galima bet kada 
pertraukti paspaudžiant                  .

• Kai kava baigiama ruošti ir jūs užsimanote padidinti kavos 
kiekį puodelyje, paprasčiausiai paspauskite                 . Kai 
pribėgs reikiamas kiekis gėrimo, paspauskite                  .

Paruošus kavą, aparatas būna pasirengęs ruošti kitą gėrimą.
Aparatui veikiant, ekrane gali būti rodomi įvairūs aliarmo pra-
nešimai (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER ir t.t.). Jų 
reikšmės yra paaiškintos skyriuje „Rodomi pranešimai“.
• Kad kava būtų karštesnė, skaitykite skyrelį „Patarimai 

karštesnei kavai“.
• Jei kava lėtai bėga, tik laša, yra nepakankamai kreminė 

arba per šalta, skaitykite skyrelyje „Kavos malūnėlio 
reguliavimas“ ir skyriuje „Nesklandumų šalinimas“ 
pateiktas rekomendacijas.

• Kiekvieno kavos gėrimo ruošimą galima užprogramuoti savo
nuožiūra (žr. skyrelius „Gėrimų nuostatų programavimas“ 
ir „Asmeninio profilio išsaugojimas“).

• Jei yra aktyvuota elektros energijos taupymo funkcija, gali 
tekti keletą sekundžių palaukti, kol bus pradėta ruošti pirmoji
kava.

Kavos ruošimas iš maltos kavos
• Niekuomet nepilkite maltos kavos kai aparatas yra išjungtas,

nes ji gali pabirti aparato viduje ir jį užteršti. Dėl to aparatas 
gali sugesti.

• Niekuomet nepilkite daugiau nei 1 dozavimo šaukštą (C2) 
maltos kavos, nes ji gali užteršti kavos aparato vidų arba 
užkimšti piltuvą (A4).

Iš maltos kavos per kartą galima paruošti tik vieną puodelį kavos.
1. Spaudykite            AROMA (B6), kol ekrane (B) atsiras            

(iš anksto sumalta kava).
2. Atidarykite dangtelį (A15).
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• padidinti kavos temperatūrą nuostatų meniu lange (žr. 
skyrelį „Kavos temperatūra         “).

KAPUČINO IR KAVOS SU PIENU RUOŠIMAS
Kad pieno puta būtų kokybiška ir be didelių oro burbulų, 
visuomet pravalykite pieno konteinerio dangtelį (D2) ir karšto 
vandens/garo snapelį (A10), kaip aprašyta skyreliuose „Pieno 
konteinerio valymas po naudojimo“, „Pieno konteinerio valymas“
ir „Karšto vandens/garo jungiamojo atvamzdžio valymas“.

Pieno konteinerio pripildymas ir uždėjimas
1. Nuimkite dangtelį (D2) (15 pav.);
2. Į pieno konteinerį (D3) pripilkite pakankamą kiekį pieno, 

neviršydami brūkšnio MAX ant konteinerio šono (16 pav.). 
Kiekvienas brūkšnys ant konteinerio šono atitinka 100 ml 
pieno;

• Kad pieno puta būtų standesnė, reikia naudoti šaldytuvo 
temperatūros (apytikriai 5°C) liesą arba pusriebį pieną.

• Jei yra aktyvuota elektros energijos taupymo funkcija, gali 
tekti keletą sekundžių palaukti, kol gėrimas bus pradėtas 
ruošti.

1. Įsitikinkite, ar pieno padavimo vamzdelis (D4) tinkamai 
įstatytas į pieno konteinerio dangtelio apačią (17 pav.);

2. Vėl uždėkite dangtelį ant pieno konteinerio;
3. Numaukite karšto vandens/garo snapelį (C4) (18 pav.);
4. Prijunkite pieno konteinerį (D) prie jungiamojo atvamzdžio

(A10) ir prispauskite iki galo (19 pav.). Aparatas pypteli 
(jei pypčiojimai įjungti);

5. Po kavos snapeliais (A13) ir suputoto pieno snapeliu (D5) 
padėkite pakankamai didelį puodelį. Sureguliuokite pieno 
snapelio ilgį. Norėdami pritraukti jį arčiau puodelio, papras-
čiausiai patraukite žemyn (20 pav.).

5. Laikykitės toliau pateikiamų nurodymų kiekvienam gėrimui.

Putos kiekio reguliavimas
Sukiojant suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) ant pieno 
konteinerio dangtelio, galima reguliuoti pieno putos kiekį, 
tiekiamą ruošiant kavos su pienu gėrimus.  Vadovaukitės 
lentelėje pateikiamomis rekomendacijomis:

Rankenėlės 
padėtis

Aprašymas Rekomenduojama gėrimui

Be putos CAFFELATTE / HOT MILK 
(latė kava/karštas pienas)

Nedidelė puta LATTE MACCHIATO (balinta 
sluoksniuota kava)

Gausiausia 
puta

CAPPUCCINO / MILK (kapučino 
kava/suputotas pienas)

Kavos malūnėlio reguliavimas
Kavos malūnėlis gamykloje būna nustatomas tinkamam kavos 
ruošimui, ir iš pradžių jo reguliuoti nereikėtų.
Tačiau, jei paruošę keletą pirmųjų puodelių kavos jūs pastebite, 
kad kava arba yra per silpna ir nepakankamai kreminė, arba 
bėga per lėtai (tik laša), tai galima pataisyti sukiojant malimo 
rupumo reguliavimo diską A17 (11 pav.).

Malimo rupumo reguliavimo diskas turi būti sukamas tik kavos 
malūnėliui dirbant pradiniame kavos ruošimo etape.

Jei kava bėga per lėtai ar iš viso nebėga, 
pasukite diską per vieną padalą pagal 
laikrodžio rodyklę link 7. Kad kava būtų 
sodresnė ir labiau kreminė, pasukite 
diską per vieną padalą prieš laikrodžio 
rodyklę link 1 (nesukite disko daugiau 
nei vieną padalą (spragtelėjimą) per 
kartą, nes kava gali tik lašėti iš snapelių).

Šio reguliavimo poveikis pasireiškia tik paruošus ne mažiau kaip 
2 puodelius kavos. Jei reguliavimas neduoda norimo rezultato, 
pasukite diską dar per vieną padalą (spragtelėjimą).

Patarimai karštesnei kavai
Kad kava būtų karštesnė, jums derėtų:
• atlikti praplovimo ciklą, nuostatų meniu lange pasirenkant 

punktą RINSING (žr. skyrelį „Praplovimas        “);
• pašildyti puodelius karštu vandeniu, naudojant karšto vandens 

ruošimo funkciją (žr. skyrelį „Karšto vandens ruošimas“;

Kavos            LONG ruošimas:
Įpusėjus ruošimo procesui ekrane atsiranda pranešimas ADD 
PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE. Įpilkite vieną 
dozavimo šaukštą maltos kavos ir paspauskite                  .

3. Įsitikinkite, ar nėra užsikimšęs piltuvas (A21), o po to įpilkite
vieną dozavimo šaukštą maltos kavos (14 pav.).

4. Po kavos snapeliais (A13) padėkite puodelį;
5. Po to pagrindiniame lange pasirinkite norimą kavą 

(ESPRESSO, COFFEE, LONG);
6. Kava pradedama ruošti. Ekrane (B) atsiranda pasirinktojo 

gėrimo vaizdelis kartu su eigos juosta, kuri palaipsniui 
užsipildo vykstant ruošimo procesui.

• Kai aparatas ruošia kavą, jos bėgimą galima bet kada 
pertraukti paspaudžiant                  .

• Jei kava baigiama ruošti ir jūs užsimanysite padidinti kavos
kiekį puodelyje, paprasčiausiai paspauskite                 . Kai į 
puodelį pribėgs reikiamas kiekis gėrimo, paspauskite

                           .
Paruošus kavą, aparatas būna pasirengęs ruošti kitą gėrimą.
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Pravalant vidinius pieno konteinerio vamzdelius, iš suputoto 
pieno snapelio (D5) gali išbėgti šiek tiek karšto vandens. Venkite
kontakto su karšto vandens purslais.
Kiekvienąkart naudojantis pieno tiekimo funkcija, ekrane 
atsiranda pranešimas TURN DIAL TO <CLEAN> POSITION TO 
START CLEANING ir turi būti pravalomas pieno konteinerio 
dangtelis:
1. Palikite pieno konteinerį (D) prijungtą prie aparato (jo 

nereikia ištuštinti);

Nepalikite aparato be priežiūros, kai yra tiekiamas garas.
1. Įsitikinkite, ar karšto vandens/garo snapelis (C4) yra gerai 

užmautas ant karšto vandens/garo jungiamojo atvamzdžio
(A10).

LT

Pieno konteinerio valymas po naudojimo

ĮSPĖJIMAS

Kapučino ir kavos su pienu automatinis ruošimas
1. Pripildykite pieno konteinerį (D) ir prijunkite jį kaip aprašyta 

aukščiau.
2. Pagrindiniame lange pasirinkite norimą gėrimą:
• CAPPUCCINO (kapučino kava)
• LATTE MACCHIATO (balinta sluoksniuota kava)
• CAFFELATTE (latė kava)
• HOT MILK (karštas pienas)
• CAPPUCCINO+ (kapučino+ kava)
• ESPRESSO MACCHIATO (espreso kava su pieno puta)
• FLAT WHITE (stipri espreso kava su švelniai plaktu pienu)
• CAPPUCCINO MIX (kapučino miksas)
3. Ekrane (B) atsirandantis pranešimas nurodys jums pasukti 

suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) į padėtį, 
reikalingą pagal gėrimo receptūrą. Pasukite rankenėlę ant 
pieno konteinerio dangtelio (D2) ir patvirtinkite pasirinktį 
paspausdami                  .

4. Po kelių sekundžių automatiškai prasideda gėrimo ruošimas
ir ekrane (B) atsiranda pasirinktojo gėrimo vaizdelis kartu 
su eigos juosta, kuri palaipsniui užsipildo vykstant ruošimo 
procesui.

Bendrieji nurodymai ruošiant bet kokį gėrimą su pienu
•                          : paspaudžiamas norint visiškai nutraukti ruošimą 

ir grįžti į pagrindinį langą.
•                          : paspaudžiamas norint pertraukti pieno ar kavos 

tiekimą ir pereiti prie sekančio tiekimo (jei numatytas) 
gėrimo ruošimui užbaigti.

• Kai gėrimas baigiamas ruošti, norėdami padidinti kavos 
kiekį puodelyje paspauskite                   EXTRA .

• Kiekvieno kavos gėrimo ruošimą galima užprogramuoti savo
nuožiūra (žr. skyrelius „Gėrimų nuostatų programavimas“ 
ir „Asmeninio profilio išsaugojimas“).

• Nepalikite pieno konteinerio ilgesniam laikui neįdėję į šal-
dytuvą. Kuo šiltesnis pienas (geriausia 5°C temperatūros), 
tuo gaunama prastesnės kokybės puta.

Paruošus kavą, aparatas būna pasirengęs ruošti kitą gėrimą.

GARO RUOŠIMAS

ĮSPĖJIMAS

KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS

ĮSPĖJIMAS
Nepalikite aparato be priežiūros, kai iš jo bėga karštas vanduo.
1. Įsitikinkite, ar karšto vandens/garo snapelis (C4) yra gerai 

užmautas ant karšto vandens/garo jungiamojo atvamzdžio
(A10).

2. Po snapeliu padėkite indą (kuo arčiau, kad būtų išvengta 
taškymosi);

3. Pagrindiniame lange pasirinkite              HOT WATER. Ekrane
(B) rodomas atitinkamas pranešimas kartu su eigos juosta, 
kuri palaipsniui užsipildo vykstant ruošimo procesui;

4. Aparatas ruošia karštą vandenį, o po to tiekimas užbaigiamas
automatiškai. Norėdami rankiniu būdu nutraukti karšto 
vandens tiekimą, paspauskite                 .

• Jei yra aktyvuota elektros energijos taupymo funkcija, gali 
tekti keletą sekundžių palaukti, kol karštas vanduo bus 
pradėtas ruošti.

• Karšto vandens ruošimą galima užprogramuoti savo 
nuožiūra (žr. skyrelius „Gėrimų nuostatų programavimas“ 
ir „Asmeninio profilio išsaugojimas“).

2. Po suputoto pieno snapeliu padėkite puodelį ar kitokį indą 
(20 pav.);

3. Pasukite suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) į padėtį 
CLEAN (21 pav.). Ekrane (B) rodomas pranešimas CLEANING
MILK CONTAINER UNDERWAY PLACE A RECIPIENT UNDER 
MILK SPOUT (22 pav.) kartu su eigos juosta, kuri palaipsniui
užsipildo vykstant valymo procesui. Valymas užbaigiamas 
automatiškai;

4. Pasukite rankenėlę atgal ties viena iš pieno suputojimo 
pasirinkčių;

5. Atjunkite pieno konteinerį ir visuomet pravalykite karšto 
vandens/garo jungiamąjį atvamzdį (A10) (23 pav.).

• Jei ruošite daugiau kapučino kavos ir kavos su pienu porcijų,
pieno konteinerį išvalykite tik baigę ruošti paskutinį gėrimą.
Norėdami ruošti kitą gėrimą, kai ekrane rodomas užrašas 
CLEAN, paspauskite                  .

• Jei jūs neišvalysite pieno konteinerio, ekrane atsiras simbo-
lis        , primenantis, kad reikia išvalyti pieno konteinerį.

• Pieno konteinerį galima laikyti šaldytuve.
• Kai kuriais atvejais, prieš prasidedant valymui jums gali 

tekti palaukti, kol aparatas įkais.
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Gėrimų kiekių lentelė

Gėrimas Standartinis 
kiekis

Programuojamas 
kiekis

ESPRESSO 40 ml 20-80 ml

LONG 160 ml 115-250 ml

COFFEE 180 ml 100-240 ml

DOPPIO+ 120 ml 80-180 ml

HOT WATER 250 ml 20-420 ml

ASMENINIO PROFILIO IŠSAUGOJIMAS
Aparato atmintyje galima išsaugoti 6 skirtingus profilius, kiekvie-
nam priskiriant skirtingą piktogramą.
Kiekviename profilyje išsaugomos savo nuožiūra užprogramuotos
„MY“ gėrimų AROMA ir QUANTITY nuostatos (žr. skyrelį „Gėrimų 
nuostatų programavimas            “). Tvarką, kuria rodomi visi 
gėrimai, apsprendžia gėrimų pasirinkimo dažnumas.

Norėdami pasirinkti ar iškviesti profilį, paspauskite tuo metu 
naudojamą profilį (B11), spaudykite       (B10) ar       (B8), kol 
ekrane atsiras norimas profilis, o po to paspauskite profilį.

GĖRIMŲ NUOSTATŲ PROGRAMAVIMAS
Galima užprogramuoti gėrimų stiprumą (prireikus) ir kiekį.
1. Įsitikinkite, ar profilis, kurio gėrimų nuostatas norite 

užprogramuoti, yra aktyvus. Galima pasirinkti „MY“ 
gėrimus kiekvienam iš 6 profilių;

2. Pagrindiniame lange paspauskite            (B1);
3. Norėdami atvaizduoti programavimo langą, pasirinkite 

gėrimą, kurio nuostatas norite užprogramuoti. Turi būti 
prijungti atitinkami reikmenys;

4. (Tik gėrimai su kava) CHOOSE COFFEE AROMA : 
Spaudydami          arba          , pasirinkite norimą stiprumą, o 
po to paspauskite                 ;

5. CUSTOMISING COFFEE QUANTITY (OR WATER) STOP TO SAVE :
Gėrimas pradedamas ruošti ir aparato ekrane atsiranda 
kiekio programavimo langas (vertikalios juostos pavidalu). 
Skrituliukas šalimais juostos atitinka esamąjį kiekį.

6. Kai pasiekiama minimali nustatytina kiekio vertė, ekrane 
atvaizduojama                  .

7. Kai į puodelį pribėgs reikiamas kiekis gėrimo, paspauskite
                          .
8. SAVE NEW SETTINGS? (išsaugoti naujas vertes?) : 

Paspauskite YES (taip) arba NO (ne).
Aparatas patvirtina, ar vertės buvo išsaugotos, ar ne (priklausomai 
nuo jūsų pasirinkties). Paspauskite                 .
Aparato ekrane atsiranda pagrindinis langas.

• Kapučinas ir kavos gėrimai su pienu: pirmiau išsaugomas 
kavos stiprumas, po to pirmiau pieno kiekis, o tada kavos 
kiekis;

• HOT WATER: aparatas ruošia karštą vandenį. Reikiamo 
kiekio išsaugojimui paspauskite                  .

• Norėdami užbaigti programavimą, paspauskite                  . 
Vertės nebus išsaugotos.

2. Į indą pripilkite skysčio, kurį norite pašildyti ar suputoti, ir į 
skystį panardinkite karšto vandens/garo snapelį;

3. Pagrindiniame lange pasirinkite           STEAM. Ekrane (B) 
rodomas atitinkamas pranešimas kartu su eigos juosta, 
kuri palaipsniui užsipildo vykstant ruošimo procesui, ir po 
kelių sekundžių iš karšto vandens/garo snapelio pradedamas
leisti garas skysčio pašildymui;

4. Kai pasiekiama norima skysčio temperatūra arba suputojimo 
laipsnis, nutraukite garo tiekimą paspausdami                 ;

Kad nenusiplikytumėte purslais, visuomet sustabdykite garo 
tiekimą prieš ištraukdami karšto vandens/garo snapelį iš indo 
su skysčiu.

Jei yra aktyvuota elektros energijos taupymo funkcija, gali tekti 
keletą sekundžių palaukti, kol garas bus pradėtas ruošti.

Garo naudojimo pienui suputoti rekomendacijos
• Pasirinkdami indo dydį, turėkite galvoje, kad suputojamo 

skysčio tūris padidėja dvigubai ar trigubai.
• Kad pieno puta būtų standesnė, reikia naudoti šaldytuvo 

temperatūros (apytikriai 5°C) liesą arba pusriebį pieną. 
• Kad pieno puta būtų labiau kreminė, sukiokite indą lėtai 

judindami jį aukštyn-žemyn. 
• Kad pieno puta būtų kokybiška ir be didelių oro burbulų, 

visuomet pravalykite snapelį (C4), kaip aprašyta tolesniame
skyrelyje.

Karšto vandens/garo snapelio valymas po naudojimo
Pasinaudoję aparatu, visuomet patikrinkite karšto vandens/garo
snapelį (C4), kad jame nesikauptų pieno likučiai ir snapelis 
neužsikimštų.
1. Po karšto vandens/garo snapeliu padėkite indą ir išleiskite 

šiek tiek karšto vandens (žr. skyrelį „Karšto vandens 
ruošimas“). Karšto vandens tiekimas nutraukiamas 
paspaudžiant                 .

2. Palaukite keletą minučių, kol karšto vandens/garo snapelis 
atvės, o po to jį ištempkite (18 pav.). Viena ranka prilaiky-
dami snapelį, kita ranka sukite kapučinatorių ir nutraukite 
jį žemyn (24 pav.).

3. Taip pat nuimkite garo jungiamąjį atvamzdį, traukdami jį 
žemyn (24 pav.).

4. Patikrinkite, ar nėra užsikimšusi jungiamojo atvamzdžio 
skylutė.

5. Nuplaukite visas dalis šiltu vandeniu.
6. Užmaukite jungiamąjį atvamzdį, o po to ant snapelio 

kapučinatorių, stumdami jį aukštyn ir sukdami pagal 
laikrodžio rodyklę, kol prisijungs.
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• Profilis         GUEST: pasirinkus šį profilį, gėrimai ruošiami su 
numatytomis nuostatomis. Funkcija            neveikia.

3. Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą (A4) ir gerai ją išplaukite, 
kad pasišalintų visi ant dugno likę nešvarumai. Tai galima 
padaryti naudojantis mentele arba pridedamu šepetėliu (C3).

Kai nuimamas lašų surinkimo padėklas, būtina ištuštinti ir kavos
tirščių talpyklą, net jei joje yra vos keletas grūdelių. Jei to nebus 
padaryta, kitus kartus ruošiant kavą tirščių talpykla gali užsipildyti
daugiau nei tikėtasi ir užkimšti kavos aparatą.

Lašų surinkimo padėklo valymas
Lašų surinkimo padėkle (A14) yra įtaisytas lygio matuoklis 
(raudonas), rodantis, kiek padėkle yra vandens (28 pav.). Lašų 
surinkimo padėklą būtina ištuštinti ir išvalyti prieš lygio 
matuokliui išsikišant iš padėklo puodeliams (A1), antraip vanduo
gali išsilieti per kraštus ir sugadinti aparatą, paviršių, ant kurio 
padėtas aparatas, o taip pat vietą aplink aparatą. Norėdami 
išimti lašų surinkimo padėklą, atlikite tokius veiksmus:
1. Išimkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą (A4)

(27 pav.);
2. Ištuštinkite bei išplaukite lašų surinkimo padėklą ir kavos 

tirščių talpyklą;
3. Visiškai nuimkite lašų surinkimo padėklą nuo kavos tirščių 

talpyklos.

Kavos aparato vidaus valymas

ĮSPĖJIMAS
Prieš valant vidines dalis, būtina kavos aparatą išjungti (žr. skyrelį
„Aparato išjungimas“) ir atjungti nuo elektros tinklo. Niekuomet
nenardinkite kavos aparato į vandenį.
1. Reguliariai (apytikriai kartą per mėnesį) patikrinkite, ar 

nėra užsiteršęs aparato vidus (pasiekiamas nuėmus lašų 
surinkimo padėklą (A14)).

2. Prireikus pašalinkite kavos sankaupas, naudodamiesi 
pridedamu šepetėliu (C3) (29 pav.).

Vandens bakelio valymas
1. Reguliariai (apytikriai kartą per savaitę) drėgnu skudurėliu 

su trupučiu neutralaus ploviklio nuvalykite vandens bakelį 
(A12). Gerai praskalaukite bakelį prieš pripildami į jį vandens
ir įdėdami atgal į aparatą.

Kavos snapelių valymas
1. Reguliariai pravalykite kavos snapelius (A13) (31 pav.);
2. Patikrinkite, ar nėra užsikimšusios kavos snapelių skylutės. 

Prireikus pašalinkite kavos sankaupas.

Maltos kavos piltuvo valymas
Reguliariai (apytikriai kartą per mėnesį) patikrinkite, ar nėra 
užsikimšęs maltos kavos piltuvas (A21). Prireikus pašalinkite 
kavos sankaupas, naudodamiesi pridedamu šepetėliu (C3).

LT

VALYMAS
Aparato valymas
Turi būti reguliariai valomos šios kavos aparato dalys:
• aparato vidinis traktas;
• kavos tirščių talpykla (A4);
• lašų surinkimo padėklas (A14);
• vandens bakelis (A12);
• kavos snapeliai (A13);
• maltos kavos piltuvas (A21);
• kavos plikymo mazgas (A5), pasiekiamas atidarius kavos 

plikymo mazgo dureles (A2);
• pieno konteineris (D);
• karšto vandens/garo jungiamasis atvamzdis (A10);
• valdymo skydelis (B).

• Kavos aparato valymui nenaudokite tirpiklių, abrazyvių 
valymo priemonių ar alkoholio. Aparatui valyti nereikia 
jokių chemikalų.

• Jokių aparato dalių negalima dėti į indaplovę, išskyrus pieno
konteinerį (D).

• Apkalkėjimui ar kavos sankaupoms šalinti nenaudokite 
metalinių įrankių, nes jie gali subraižyti metalinius ar 
plastikinius paviršius.

Aparato vidinio trakto valymas
Jei aparatas nenaudojamas ilgiau nei 3–4 dienas, prieš jį vėl 
naudojant primygtinai rekomenduojama aparatą įjungti ir:
1. atlikti 2–3 praplovimo ciklus, pasirinkus funkciją RINSE   

(žr. skyrelį „Praplovimas         “);
2. keletą sekundžių leisti karštą vandenį (žr. skyrelį „Karšto 

vandens ruošimas“).

Atlikus praplovimą, kavos tirščių talpykloje (A4) gali likti vandens.

Kavos tirščių talpyklos valymas
Kai ekrane (B) atsiranda pranešimas EMPTY GROUNDS CONTAINER,
būtina ištuštinti ir išvalyti kavos tirščių talpyklą (26 pav.). Kol ne-
ištuštinsite kavos tirščių talpyklos (A4), aparatu nebus įmanoma 
paruošti jokio kavos gėrimo. Net jei kavos tirščių talpykla ir nėra 
užsipildžiusi, šis pranešimas pradedamas rodyti prabėgus 72 va-
landoms nuo pirmojo kavos ruošimo. Kad šios 72 valandos būtų 
skaičiuojamos tiksliai, aparatas niekuomet neturi būti išjungiamas
pagrindiniu jungikliu.
Norėdami išvalyti (kai aparatas įjungtas):
1. Atidarykite apatines dureles, nulenkdami jas žemyn (25 pav.).
2. Išimkite lašų surinkimo padėklą (A14) (27 pav.), jį ištuštinkite 

ir išplaukite.
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Kavos plikymo mazgo valymas
Kavos plikymo mazgą būtina išvalyti ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį.
Kavos plikymo mazgo (A5) negalima išimti tada, kai aparatas 
yra įjungtas. Nemėginkite išimti kavos plikymo mazgo per jėgą.
1. Pasirūpinkite tinkamai išjungti aparatą (žr. skyrelį „Aparato 

išjungimas“).
2. Atidarykite aptarnavimo dureles (A2).
3. Išimkite lašų surinkimo padėklą (A14) ir kavos tirščių 

talpyklą (27 pav.).
4. Nuspauskite gilyn du spalvotus atpalaidavimo mygtukus ir 

tuo pat metu ištraukite kavos plikymo mazgą link išorės 
(32 pav.).

Kavos plikymo mazgo valymui nenaudokite jokio ploviklio. 
Ploviklis pašalintų lubrikantą nuo stūmoklio vidinio paviršiaus.

5. Penkioms minutėms pamerkite kavos plikymo mazgą į 
vandenį, o po to praplaukite.

6. Baigę valyti, grąžinkite kavos plikymo mazgą (A5) į vietą, 
užmaudami jį ant vidinės atramos ir kaiščio apačioje, o po 
to stipriai nuspausdami vietą su užrašu PUSH, kad kavos 
plikymo mazgas spragtelėdamas užsifiksuotų (33 pav.).

Jei jums nepavyksta įdėti kavos plikymo mazgo į vietą, jį prieš 
įdedant reikia sumažinti iki tinkamo matmens, stipriai suspau-
džiant iš viršaus ir apačios, kaip parodyta 34 paveikslėlyje.

7. Įdėję mazgą, įsitikinkite, ar du spalvoti atpalaidavimo 
mygtukai iššoko į išorę (35 pav.).

8. Įdėkite į vietą lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą.
9. Uždarykite aptarnavimo dureles.

Pieno konteinerio (D) valymas
Kiekvienąkart paruošus pieno, išvalykite pieno konteinerį kaip 
aprašyta toliau:
1. Nukelkite ir nuimkite dangtelį (D2);
2. Ištraukite pieno konteinerį (D3) iš termoizoliacinio korpuso 

(D6), suėmę jį už dviejų rankenėlių šonuose.

Draudžiama į termoizoliacinį korpusą pilti ar nardinti jį į 
vandenį. Nuvalykite tik drėgnu skudurėliu.

3. Nuimkite pieno snapelį (D5) ir padavimo vamzdelį (D4).
4. Pasukite suputojimo reguliatoriaus rankenėlę pagal laikro-

džio rodyklę į padėtį INSERT (36 pav.) ir ją ištraukite.
5. Visas pieno suputojimo įtaiso dalis gerai nuplaukite karštu 

vandeniu su neutraliu plovikliu. Pieno konteinerį ir visas jo 
dalis galima plauti indaplovėje, įdėjus į viršutinį indaplovės
krepšį.
Įsitikinkite, ar nėra pieno likučių rankenėlės ertmėje ir 
griovelyje po ja (37 pav.).

6. Išplaukite suputojimo reguliatoriaus rankenėlės lizdavietę 
(38 pav.) ir pieno suputojimo įtaiso prijungimo angą.

7. Patikrinkite, ar padavimo vamzdelis ir snapelis nėra užkimšti 
pieno likučiais.

8. Įstatykite į vietą rankenėlę (sutapdindami rodyklę su užrašu 
INSERT), snapelį ir pieno padavimo vamzdelį.

9. Įdėkite pieno konteinerį į termoizoliacinį korpusą.
10. Vėl uždėkite dangtelį ant pieno konteinerio.

Karšto vandens/garo jungiamojo atvamzdžio valymas
Kiekvienąkart paruošę pieno, nuvalydami jungiamąjį atvamzdį 
(A10) nuo tarpiklių pašalinkite pieno likučius (23 pav.).

NUKALKINIMAS
• Prieš naudodami nukalkinimo priemonę, perskaitykite 

nurodymus ant priemonės pakuotės.
• Derėtų naudoti techninės priežiūros centre įsigytą kalkių 

apnašų šalinimo priemonę. Naudojant netinkamą nukalki-
nimo priemonę ir (arba) klaidingai atliekant nukalkinimo 
procedūrą, aparatas gali sugesti. Toks gedimas nebūtų 
šalinamas pagal gamintojo suteiktą garantiją.

Aparatą reikia nukalkinti, kai ekrane (B) atsiranda pranešimas 
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45min)           : 
norėdami nukalkinti aparatą iškart, paspauskite                   ir 
vykdykite nurodymus nuo 4-ojo punkto.
Norėdami nukalkinti aparatą vėliau, paspauskite                 . Ekrane 
atsiranda simbolis        , skirtas priminti jums, kad reikia nukal-
kinti aparatą (pranešimas atsiranda kiekvienąkart įjungus 
aparatą).
Norėdami patekti į nukalkinimo meniu:
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas        DESCALE;
3. Paspausdami          , paleiskite nukalkinimo ciklą, o po to 

vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus;
4. Ištuštinkite vandens bakelį. Paspauskite                  ;
5. ADD DESCALER (LEVEL A) AND WATER (UP TO LEVEL B)   

(40 pav.): į bakelį iki žymės A ant bakelio vidinės sienelės 
pripilkite nukalkinimo priemonės, o po to iki žymės B 
pripilkite vandens (vieną litrą) ir įdėkite vandens bakelį 
atgal į aparatą. Paspauskite                  ;

6. EMPTY GROUNDS CONTAINER AND DRIP TRAY (27 pav.): 
išimkite, ištuštinkite ir įdėkite atgal lašų surinkimo padėklą
(A14) bei kavos tirščių talpyklą (A4). Paspauskite                  ;

7. PLACE 2.5L CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START 
DESCALING :
Po karšto vandens/garo snapeliu (C4) ir kavos snapeliais (A13) 
padėkite mažiausiai 2,5 litro talpos tuščią indą (8 pav.);
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ĮSPĖJIMAS Nukalkinimas yra užbaigtas.
• Jei nukalkinimo ciklas nėra tinkamai užbaigiamas (pvz., 

dingus elektrai), jį rekomenduojama atlikti pakartotinai;
• Atlikus nukalkinimą, kavos tirščių talpykloje (A4) gali likti 

vandens.
• Jei vandens bakelis nebus pripildytas iki brūkšnio MAX, 

pasibaigus nukalkinimo procesui aparatas paprašys trečiojo
praplovimo, kad iš aparato vidinio trakto garantuotai 
pasišalintų visas nukalkinimo tirpalas. Prieš paleisdami 
praplovimą, nepamirškite ištuštinti lašų surinkimo padėklą;

• Aparatas gali prašyti atlikti nukalkinimą labai trumpais 
intervalais. Tai yra normalu ir sąlygota aparato pažangios 
valdymo sistemos.

VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~45min)            : 
pranešimas, rodomas prabėgus laikui, kuris apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į vandens kietumą.
Aparatas gamykloje būna nustatomas 4 vandens kietumo 
lygiui. Aparatą taip pat galima užprogramuoti atsižvelgiant į 
vandentiekio vandens kietumo laipsnį įvairiuose regionuose, 
kad aparatą reikėtų nukalkinti dažniau.

Vandens kietumo matavimas
1. Iš pakuotės (prilipinta prie naudojimo instrukcijos) išimkite 

bendrojo vandens kietumo matavimo juostelę (C1).
2. Vienai sekundei panardinkite visą juostelę į stiklinę su 

vandeniu.
3. Ištraukite popierinę juostelę iš vandens ir lengvai nupurty-

kite. Po apytikriai vienos minutės ant juostelės atsiranda 1, 
2, 3 arba 4 raudoni stačiakampiai (priklausomai nuo vandens
kietumo). Kiekvienas stačiakampis atitinka vieną kietumo 
lygį.

minkštas vanduo –
1-as lygis
šiek tiek kietas vanduo –
2-as lygis
kietas vanduo –
3-as lygis
labai kietas vanduo –
4-as lygis

LT
Iš karšto vandens/garo snapelio bėga karštas vanduo su rūgštimi. 
Venkite kontakto su šio tirpalo purslais.
8. Paspausdami                   patvirtinkite, kad jūs įpylėte nukalki-

nimo priemonės tirpalo. Ekrane atsiranda pranešimas 
DESCALING UNDERWAY, PLEASE WAIT. Pradedama vykdyti 
nukalkinimo programa ir iš karšto vandens/garo bei kavos 
snapelių bėga nukalkinimo priemonės tirpalas. Yra 
automatiškai atliekama serija praplovimų su pauzėmis, 
taip pašalinant visas kalkių apnašas iš kavos aparato 
vidinio trakto;

Po apytikriai 25 minučių nukalkinimo procesas pasibaigia:
9. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL : dabar 

aparatas yra parengtas praplovimui geriamuoju vandeniu. 
Ištuštinkite indą, į kurį buvo surenkamas nukalkinimo 
priemonės tirpalas. Išimkite vandens bakelį, ištuštinkite, 
praplaukite po tekančiu vandeniu ir pripilkite į jį geriamojo 
vandens iki brūkšnio MAX, o po to įdėkite bakelį atgal į aparatą;

10. PLACE 2.5l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START 
RINSING : po karšto vandens/garo snapeliu ir kavos snape-
liais padėkite nukalkinimo priemonės tirpalui surinkti 
naudotą tuščią indą (8 pav.) ir paspauskite                  ;

11. Karštas vanduo bėga pirmiau iš kavos snapelių, o po to iš 
karšto vandens/garo snapelio ir ekrane rodomas pranešimas
RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT;

12. Kai pasibaigs vanduo bakelyje, ištuštinkite praplovimo 
vandeniui surinkti naudotą indą;

13. (Jei yra įtaisytas filtras) INSERT FILTER INTO ITS HOUSING 
(42 pav.). Paspauskite                   ir išimkite vandens bakelį. 
Įdėkite vandens minkštinimo filtrą (jei jis buvo prieš tai 
išimtas);

14. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL : pripilkite 
į bakelį geriamojo vandens iki brūkšnio MAX;

15. INSERT WATER TANK (6 pav.): Įdėkite vandens bakelį atgal 
į aparatą;

16. PLACE 2.5l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO
START RINSING :
po karšto vandens/garo snapeliu padėkite nukalkinimo 
priemonės tirpalui surinkti naudotą tuščią indą (8 pav.) ir 
paspauskite                  ;

17. Karštas vanduo bėga iš karšto vandens/garo snapelio ir 
ekrane rodomas pranešimas RINSING UNDERWAY.

18. EMPTY DRIP TRAY (27 pav.): pasibaigus praplovimo 
procesui, išimkite, ištuštinkite ir įdėkite atgal lašų 
surinkimo padėklą (A14) bei kavos tirščių talpyklą (A4). 
Paspauskite                  ;

19. DESCALE COMPLETE : paspauskite                  ;
20. FILL TANK WITH FRESH WATER : ištuštinkite praplovimo 

vandeniui surinkti naudotą indą, išimkite vandens bakelį ir 
pripilkite į jį geriamojo vandens iki brūkšnio MAX, o po to 
įdėkite atgal į aparatą.

Vandens kietumo nustatymas
1. Paspausdami            (B2), patekite į meniu;
2. Spaudykite       (B10) arba       (B8), kol ekrane (B) atsiras 

užrašas          WATER HARDNESS;
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3. Norėdami pakeisti pasirinktąjį lygį, spaudykite patį simbolį,
kol bus atvaizduotas reikiamas lygis (1-as lygis = minkštas 
vanduo; 4-as lygis = labai kietas vanduo);

Grįžimui į pagrindinį langą paspauskite                 .
Dabar aparatas yra perprogramuotas naujai vandens kietumo 
nuostatai.

TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa: 220 V~ 50 Hz, maks. 10 A
Naudojamoji galia: 1170 W
Slėgis: 1,5 MPa
Vandens bakelio talpa: 2,5 litro
Matmenys (IxAxG): 597x450x470 mm

Svoris be pakuotės: 20 kg
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RODOMI PRANEŠIMAI

RODOMAS PRANEŠIMAS GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

FILL TANK WITH FRESH 
WATER

Trūksta vandens bakelyje (A12). Pripilkite į bakelį geriamojo vandens ir (arba) įdėkite jį 
tinkamai, stumdami iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.

INSERT WATER TANK Bakelis (A12) blogai įdėtas į aparatą. Tinkamai įdėkite bakelį ir įstumkite jį iki galo.

EMPTY GROUNDS CONTAINER Užsipildė kavos tirščių talpykla (A4). Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą bei lašų surinkimo 
padėklą (A14), išplaukite ir įdėkite atgal į aparatą. 
Svarbu! Kai nuimamas lašų surinkimo padėklas, 
būtina ištuštinti ir kavos tirščių talpyklą, net jei joje 
yra vos keletas grūdelių. Jei to nebus padaryta, kitus 
kartus ruošiant kavą tirščių talpykla gali užsipildyti 
daugiau nei tikėtasi ir užkimšti kavos aparatą.

INSERT GROUNDS CONTAINER Išvalius, kavos tirščių talpykla (A4) nebuvo 
įdėta atgal į aparatą.

Išimkite lašų surinkimo padėklą (A14) ir įdėkite kavos 
tirščių talpyklą.

LT
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RODOMAS PRANEŠIMAS GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

ADD PRE-GROUND COFFEE
MAXIMUM ONE MEASURE

”Kavos ruošimo iš maltos kavos“ funkcija 
buvo pasirinkta neįpylus kavos į maltos 
kavos piltuvą (A21).

Įpilkite maltos kavos į piltuvą (14 pav.) ir darsyk 
paleiskite ruošimą.

Yra užsikimšęs maltos kavos piltuvas 
(A21).

Pravalykite piltuvą naudodamiesi šepetėliu (C3), kaip 
aprašyta skyrelyje „Maltos kavos piltuvo valymas“.

ADD PRE-GROUND COFFEE
MAXIMUM ONE MEASURE

Buvo pasirinktas kavos LONG ruošimas iš 
maltos kavos.

FILL BEANS CONTAINER Ištuštėjo kavos pupelių talpykla. Pripilkite kavos į pupelių talpyklą (A16 - 12 pav.).

GROUND TOO FINE. ADJUST 
MILL 1 CLICK WHILE IN 
OPERATION

Kava sumalama pernelyg smulkiai ir labai 
lėta bėga arba apskritai nebėga.

Pakartokite kavos ruošimą ir, malūnėliui dirbant, 
pasukite malimo rupumo reguliavimo diską (A17) 
per vieną padalą pagal laikrodžio rodyklę link „7“. 
Jei, paruošus mažiausiai 2 puodelius kavos, kava vis 
tiek bėga pernelyg lėtai, pasukite malimo rupumo 
reguliavimo diską dar per vieną padalą; tai darykite, 
kol kava ims bėgti normaliai (žr. skyrelį „Kavos 
malūnėlio reguliavimas“). Jei problema neišnyksta, 
patikrinkite, ar iki galo įstumtas vandens bakelis (A12).

Uždėkite karšto vandens/garo snapelį (C4) ant aparato 
ir išleiskite šiek tiek vandens, kol srovė taps normali.

Įpilkite maltos kavos į piltuvą (A21) (14 pav.) ir, pa-
spausdami                  , pratęskite bei užbaikite kavos 
ruošimą.
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RODOMAS PRANEŠIMAS GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

SELECT A MILDER TASTE OR 
REDUCE PRE-GROUND COFFEE 
QUANTITY

Įpilta pernelyg daug maltos kavos. Spaudydami           AROMA (B6), pasirinkite silpnesnę 
kavą arba pilkite mažiau maltos kavos (daugiausiai 
1 dozavimo šaukštą).

INSERT WATER SPOUT Nėra užmautas arba užmautas netinkamai 
karšto vandens snapelis (C4).

Užmaukite karšto vandens snapelį iki galo.

INSERT MILK CONTAINER Blogai prijungtas pieno konteineris (D). Stumkite pieno konteinerį iki galo (19 pav.).

INSERT INFUSER ASSEMBLY Išvalius, nebuvo įdėtas į vietą kavos plikymo 
mazgas (A5).

Įdėkite kavos plikymo mazgą, kaip aprašyta skyrelyje 
„Kavos plikymo mazgo valymas“.

WATER CIRCUIT EMPTY
PRESS OK TO START FILLING 
PROCESS

Vandens traktas yra tuščias. Paspausdami                  , leiskite vandenį iš snapelio 
(C4), kol srovė taps normali. Vanduo nustos bėgti 
automatiškai.
Jei problema neišnyksta, patikrinkite, ar iki galo 
įstumtas vandens bakelis (A12).

LT
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RODOMAS PRANEŠIMAS GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

PRESS OK TO START CLEANING 
PROCESS OR TURN MILK FROTH 
ADJUSTMENT DIAL

Pieno konteineris buvo prijungtas 
suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) 
pasukus į padėtį CLEAN.

Norėdami aktyvuoti valymo funkciją CLEAN, paspaus- 
kite                   arba pasukite suputojimo reguliatoriaus
rankenėlę į vieną iš pieno ruošimo padėčių.

TURN DIAL TO <CLEAN> 
POSITION TO START CLEANING

Neseniai buvo ruoštas pienas ir reikia 
išvalyti vamzdelius pieno konteinerio (D) 
viduje.

Pasukite suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) į 
padėtį CLEAN (21 pav.).

TURN THE MILK FROTH 
ADJUSTMENT DIAL TO MILK 
POSITION

Pieno konteineris buvo prijungtas 
suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) 
pasukus į padėtį CLEAN.

Pasukite rankenėlę į reikiamą suputojimo padėtį.

DESCALING NEEDED
PRESS OK TO START (~45MIN)

Aparatą būtina nukalkinti. Paspauskite                   (norėdami pradėti nukalkinimą)
arba                  (norėdami nukalkinimą atlikti vėliau). 
Reikia atlikti skyriuje „Nukalkinimas“ aprašytą 
nukalkinimo procedūrą.

GENERAL ALARM. REFER TO
USER MANUAL / COFFEE 
LINK APP

Aparato vidus yra labai užsiteršęs. Nuodugniai išvalykite aparato vidų, kaip aprašyta 
skyriuje „Valymas“. Jei pranešimas rodomas ir baigus
valyti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
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RODOMAS PRANEŠIMAS GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

Aparatą reikia nukalkinti. Reikia atlikti skyriuje „Nukalkinimas“ aprašytą 
nukalkinimo procedūrą ir (arba) reikia įdėti arba 
išimti filtrą, kaip aprašyta skyrelyje „Vandens 
minkštinimo filtras“.

  

Būtina išvalyti vamzdelius pieno 
konteinerio (D) viduje.

Pasukite suputojimo reguliatoriaus rankenėlę (D1) į 
padėtį CLEAN (21 pav.).

Aparatą būtina nukalkinti. Reikia atlikti skyriuje „Nukalkinimas“ aprašytą 
nukalkinimo procedūrą.

Yra aktyvuota automatinio įsijungimo 
funkcija.

Norėdami išjungti šią funkciją, atlikite skyrelyje 
„Automatinis įsijungimas         “ aprašytus veiksmus.

Yra aktyvuota elektros energijos taupymo 
funkcija.

Norėdami išjungti šią funkciją, atlikite skyrelyje 
„Elektros energijos taupymas         “ aprašytus 
veiksmus.

CLEANING UNDERWAY
PLEASE WAIT

Aparatas aptiko nešvarumų savo vidiniame 
trakte.

Palaukite, kol aparatas vėl bus parengtas naudojimui, o 
tada iš naujo pasirinkite norimą gėrimą. Jei problema 
neišnyksta, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

MACHINE TOO HOT Ilgą laiką dirbant maišyklėms, aparatas 
gali perkaisti.

Palaukite, kol aparatas atvės.

LT
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PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

Kava nėra karšta. Nebuvo pašildyti puodeliai. Pašildykite puodelius, praskalaudami juos karštu 
vandeniu (Pastaba. Tam galima naudoti karšto 
vandens ruošimo funkciją).

Atvėso kavos plikymo mazgas, nes 
nuo pastarojo kavos ruošimo prabėgo 
2–3 minutės.

Prieš ruošdami kavą, pakaitinkite kavos plikymo 
mazgą, praplaudami aparatą su tam skirta funk-
cija (žr. skyrelį „Praplovimas         “).

Nustatyta žema kavos temperatūra. Nustatykite aukštesnę kavos temperatūrą 
nuostatų meniu lange (žr. skyrelį „Kavos 
temperatūra         “).

Kava yra silpna arba nepakankamai 
kreminė.

Kava sumalama pernelyg rupiai. Malūnėliui dirbant, pasukite malimo rupumo 
reguliavimo diską (A17) per vieną padalą prieš 
laikrodžio rodyklę link „1“ (11 pav.). Toliau 
sukite per vieną padalą per kartą, kol pradės 
bėgti tinkamo stiprumo ir konsistencijos kava. 
Reguliavimo poveikis pasireiškia tik paruošus 
ne mažiau kaip 2 puodelius kavos (žr. skyrelį 
„Kavos malūnėlio reguliavimas“).

Kava yra netinkama. Naudokite espreso kavos aparatams skirtą kavą.

Kava bėga per lėta arba tik laša. Kava sumalama pernelyg smulkiai. Malūnėliui dirbant, pasukite malimo rupumo 
reguliavimo diską (A17) per vieną padalą pagal 
laikrodžio rodyklę link „7“ (11 pav.). Toliau 
sukite per vieną padalą per kartą, kol pradės 
bėgti tinkamo stiprumo ir konsistencijos kava. 
Reguliavimo poveikis pasireiškia tik paruošus 
ne mažiau kaip 2 puodelius kavos (žr. skyrelį 
„Kavos malūnėlio reguliavimas“).

Kava nebėga iš vieno ar abiejų snapelių. Užsikimšo kavos snapeliai (A13). Pravalykite snapelius (31 pav.).

Aparatas neruošia kavos. Aparatas aptiko nešvarumų savo 
vidiniame trakte. Ekrane rodoma 
CLEANING UNDERWAY.

Palaukite, kol aparatas vėl bus parengtas 
naudojimui, o tada iš naujo pasirinkite norimą 
gėrimą. Jei problema neišnyksta, kreipkitės į 
techninės priežiūros centrą.

Aparatas neįsijungia. Aparato kabelio šakutė nėra įkišta į 
elektros lizdą.

Nėra nuspaustas pagrindinis jungiklis 
(A19).

 Nuspauskite pagrindinį jungiklį (2 pav.).

Neįmanoma ištraukti kavos plikymo 
mazgo.

Aparatas nebuvo tinkamai išjungtas.

Pasibaigus nukalkinimo procesui, 
aparatas prašo trečiojo praplovimo.

Atliekant du praplovimo ciklus, van-
dens bakelis (A12) nebuvo pripildytas 
iki brūkšnio MAX.

Vykdykite aparato ekrane pateikiamus nurody-
mus, tačiau pirmiau ištuštinkite lašų surinkimo 
padėklą (A14), kad iš jo neišsilietų vanduo.

Pienas nebėga iš pieno snapelio (D5). Užsiteršė pieno konteinerio (D) 
dangtelis (D2).

Išvalykite pieno konteinerio dangtelį, kaip 
aprašyta skyrelyje „Pieno konteinerio valymas“.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS
Toliau pateikiamas galimų nesklandumų sąrašas.
Jei problemos nepavyksta išspręsti aprašytuoju būdu, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Įkiškite šakutę į elektros lizdą (1 pav.).

Išjunkite aparatą, paspausdami mygtuką        
(A7) (žr. skyrelį „Aparato išjungimas“).
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PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS ŠALINIMO BŪDAI

Piene yra didelių burbulų ir jis švirkščia
iš pieno snapelio (D5) arba beveik
neputoja.

Pienas nėra pakankamai šaltas, arba 
nėra pusriebis ar liesas.

Naudokite šaldytuvo temperatūros (apytikriai 
5°C) liesą arba pusriebį pieną. Jei negaunate 
norimo rezultato, pamėginkite paimti kito 
gamintojo pieną.

Į netinkamą padėtį pasukta suputojimo 
reguliatoriaus rankenėlė (D1).

Vadovaukitės skyrelyje „Putos kiekio reguliavimas“ 
pateiktais nurodymais.

Užsiteršė pieno konteinerio dangtelis 
(D2) arba suputojimo reguliatoriaus 
rankenėlė (D1).

Išvalykite pieno konteinerio dangtelį ir suputo-
jimo reguliatoriaus rankenėlę, kaip aprašyta 
skyrelyje „Pieno konteinerio valymas“.

Užsiteršė karšto vandens/garo 
jungiamasis atvamzdis (A10).

Išvalykite karšto vandens/garo jungiamąjį 
atvamzdį, kaip aprašyta skyrelyje „Karšto 
vandens/garo jungiamojo atvamzdžio valymas“.

Nenaudojamas aparatas skleidžia 
triukšmą arba leidžia garo 
kamuoliukus.

Aparatas yra parengtas naudojimui 
arba buvo ką tik išjungtas, ir 
kondensatas laša į karštą garintuvą.

Tai yra normalaus darbo dalis. Kad šis reiškinys 
būtų mažiau juntamas, ištuštinkite lašų 
surinkimo padėklą.

ESPRESSO (klasikinė espreso kava)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Malimas Kavos milteliai 6–11 g (priklausomai nuo stiprumo)

Ruošimas Pradinis plikymas
Plikymas didelis slėgis (9–12 bar)

REZULTATAS PUODELYJE Numatytasis kiekis ~ 40ml
Putelė kompaktiška, riešutų spalvos
Skonis intensyvus

VARTOJIMAS trumpai trunkantis malonumas, bet kuriuo dienos metu

COFFEE (juoda kava)
Kilmės vieta Vokietija ir Centrinė Europa
PROCESAS Malimas Kavos milteliai 8–14 g (priklausomai nuo stiprumo)

Ruošimas Pradinis plikymas be pradinio plikymo
Plikymas didelis slėgis (9–12 bar)

REZULTATAS PUODELYJE Numatytasis kiekis ~ 180 ml
Putelė plonesnė nei espreso kavos
Skonis subalansuotas ir subtilus

VARTOJIMAS ilgai trunkantis malonumas, bet kuriuo dienos metu

LONG (stipri juoda kava)
Kilmės vieta JAV, Australija
PROCESAS Malimas Kavos milteliai 2 malimai po 5–9 g (priklausomai nuo stiprumo)

Ruošimas Pradinis plikymas be pradinio plikymo
Plikymas ruošiama impulsais, slėgis žemesnis nei ruošiant espreso kavą

REZULTATAS PUODELYJE Numatytasis kiekis ~ 160 ml
Putelė plonesnė ir šviesesnė nei espreso kavos
Skonis puikiai tiks per filtrą ruošiamos kavos mėgėjams

VARTOJIMAS ilgai trunkantis malonumas, bet kuriuo dienos metu

LT
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DOPPIO+ (dviguba espreso kava)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Malimas Kavos milteliai 15 g

Ruošimas Pradinis plikymas sutrumpintas pradinis plikymas
Plikymas slėgis aukštesnis nei ruošiant espreso kavą

REZULTATAS PUODELYJE Numatytasis kiekis ~ 120 ml
Putelė storesnė ir tamsesnė nei espreso kavos
Skonis stipresnis nei espreso kavos

VARTOJIMAS suteikia energijos

AMERICANO (amerikietiška kava)
Kilmės vieta JAV, D.Britanija
PROCESAS Malimas Kavos milteliai 6-11 g (priklausomai nuo stiprumo)

Ruošimas Pradinis plikymas
Plikymas didelis slėgis (9–12 bar)

REZULTATAS PUODELYJE Numatytasis kiekis ~ 150 ml
Putelė plonesnė ir šviesesnė nei espreso kavos
Skonis švelnus ir subtilus

ESPRESSO MACCHIATO (espreso kava su pieno puta)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Kava 6–11 g (priklausomai nuo stiprumo) (~ 30 ml)

Pienas keli lašai (~ 20 ml)
Pieno puta maksimalus kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau bėga kava, po to pienas

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus juoda kava su vienu sluoksniu pieno putos
Pieno puta

VARTOJIMAS bet kuriuo dienos metu, tiks žmonėms, kurie mėgsta šiek tiek saldesnę espreso kavą

CAPPUCCINO (kapučino kava)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Kava subalansuotas kiekis (~ 80 ml)

Pienas subalansuotas kiekis (~ 70 ml)
Pieno puta maksimalus kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau ruošiamas pienas, po to kava

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus atskiri sluoksniai putos, kavos ir pieno
Pieno puta balta, pieno skonio

VARTOJIMAS bet kuriuo dienos metu, tiks žmonėms, kurie mėgsta atskirai kavą ir pieną

CAPPUCCINO+ (kapučino+ kava)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Kava Doppio+ (~ 120 ml)

Pienas ~ 70 ml
Pieno puta maksimalus kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau ruošiamas pienas, po to kava

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus tamsesnė nei kapučino kava
Pieno puta atskiri sluoksniai putos, kavos ir pieno, su pieno skoniu

VARTOJIMAS suteikia energijos, tiks žmonėms, kurie mėgsta kapučino kavą su stipriai išreikštu kavos skoniu
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CAPPUCCINOMIX (kapučino miksas)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Kava subalansuotas kiekis (~ 80 ml)

Pienas subalansuotas kiekis (~ 70 ml)
Pieno puta maksimalus kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau bėga kava, po to pienas

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus vienalytės rudos spalvos pieno gėrimas
Pieno puta šviesiai ruda, kavos skonio

VARTOJIMAS bet kuriuo dienos metu, tiks žmonėms, kurie mėgsta atskirai kavą ir pieną

LATTE MACCHIATO (balinta sluoksniuota kava)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Kava ~ 60 ml

Pienas ~ 90 ml
Pieno puta vidutinis kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau ruošiamas pienas, po to kava

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus atskiri sluoksniai putos, kavos ir pieno
Pieno puta balta, pieno skonio

VARTOJIMAS bet kuriuo dienos metu, tiks žmonėms, kurie mėgsta atskirai kavą ir pieną

FLAT WHITE (stipri espreso kava su švelniai plaktu pienu)
Kilmės vieta JAV, Australija
PROCESAS Kava ~ 60 ml

Pienas ~ 200 ml
Pieno puta vidutinis kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau ruošiamas pienas, po to kava

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus atskiri sluoksniai putos, kavos ir pieno
Pieno puta patiekiama keraminiame puodelyje, balta, pieno skonio

VARTOJIMAS bet kuriuo dienos metu, tiks žmonėms, kurie mėgsta atskirai kavą ir pieną

CAFFELATTE (latė kava)
Kilmės vieta Italija
PROCESAS Kava ~ 60 ml

Pienas ~240 ml
Pieno puta vidutinis kiekis
Ruošimo tvarka: pirmiau ruošiamas pienas, po to kava

REZULTATAS PUODELYJE Vizualus atskiri sluoksniai kavos ir pieno
Pieno puta plonas sluoksnis baltos pieno skonio putos

VARTOJIMAS bet kuriuo dienos metu, tiks žmonėms, kurie mėgsta atskirai kavą ir pieną

LT
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