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DALYS IR FUNKCIJOS 
DALYS IR PRIEDAI 



VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO 
APARATO SAUGUMAS 

Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. 
Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių 
saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų 
laikykitės.
Tai yra įspėjamasis saugos simbolis. 

Šis simbolis įspėja jus apie galimus pavojus jūsų ir kitų 
asmenų sveikatai ar gyvybei. 
Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos 
simbolių ir žodžio PAVOJUS  („DANGER“) arba 

PERSPĖJIMAS („WARNING“). Šie žodžiai reiškia:
nedelsiant nepaisydami 
nurodymų, galite žūti arba rimtai 
susižaloti. 

Galite labai žūti arba rimtai 
susižaloti, jei nesilaikysite 
instrukcijų. 

Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip 
sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi 
nurodymų. 

SVARBŪS SAUGUMO 
NURODYMAI

Naudodamiesi elektros prietaisais, 
laikykitės šių saugumo reikalavimų: 
1. Perskaitykite visą instrukciją. Neteisingai

naudodami prietaisą, galite susižeisti.
2. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokite

rankenėles.
3. Kad išvengtumėte gaisro, elektros

smūgio ir nesusižeistumėte, nemerkite
laido, šakutės ar prietaiso į vandenį, ar
kitus skysčius.

4. Prietaisą gali naudoti vyresni kaip 8 metų
amžiaus vaikai, jei juos prižiūri
suaugusieji arba jiems buvo suteikta
informacija apie saugų prietaiso
naudojimą, taip pat, jei vaikai žino apie
visus galimus pavojus. Neleiskite
vaikams valyti ir atlikti priežiūros veiksmų,
išskyrus, kai jie vyresni nei 8 metų
amžiaus ir juos prižiūri suaugęs asmuo.

5. Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo vaikų
iki 8 metų.

6. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
7. Kai prietaiso nenaudojate arba ruošiatės

jį valyti, išjunkite iš tinklo. Prieš keičiant
nustatymus arba prietaiso dalis, leiskite
prietaisui atvėsti.

8. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo
laidas, jei blogai veikia ar buvo kokiu nors
būdu sugadintas. Pristatykite prietaisą į
artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą
remontui ar patikrinimui, sureguliavimui.

9. Naudojant gamintojo nerekomenduotus
priedus, prietaisas gali sukelti gaisrą,
elektros smūgį arba sužeisti žmogų.

10. Nenaudokite prietaiso lauke.
11. Stebėkite, kad laidas nekybotų nuo stalo

ir nesiliestų su karštais paviršiais.
12. Nestatykite ant / šalia radiatoriaus,

dujinės ar elektrinės viryklės,nedėkite į
įkaitusią orkaitę, saugokite nuo atviros
liepsnos.

13. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams.
14. Nenaudokite prietaiso, jei ant talpyklos

(grafino ar plikymo indo) tinkamai
neuždėjote dangtelio.

15. Neperpildykite talpyklos (grafino).
16. Talpykla (grafinas arba plikymo indas)

skirti naudoti su šiuo prietaisu. Jo
negalima statyti ant viryklės ir dėti į
mikrobangų krosnelę.

17. Nestatykite karštos talpyklos (grafino
arba plikymo indo) ant drėgno ar šalto
paviršiaus.

18. Nenaudokite suskilusios talpyklos
(grafino arba plikymo indo) arba, jei
talpyklos rankena laikosi silpnai.

19. Nevalykite talpyklos (grafino arba plikymo
indo) šveitimo priemonėmis, plieniniu
šveistuku ir kitomis braižančiomis
medžiagomis.

PASILIKITE  
INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI 

Elektros smūgio pavojus  
Įjunkite į įžemintą lizdą.  
Nenuimkite įžeminimo virbo. 
Nenaudokite adapterio. 
Nenaudokite prailginamojo laido. 
Nesilaikant šių nurodymų, galite žūti, 
sukelti gaisrą ar patirti elektros 
smūgį. 

PASTABA: pagal medicininės paskirties prietaisų gamintojų 
rekomendacijas, kaip ir daugelio gaminių, kurių sudėtyje yra 
magnetas, atveju, asmenims, turintiems implantuotų įrenginių, 
pavyzdžiui, defibliriatorių, rekomenduojama atsargiai naudoti kavos 
virimo aparatą ir laikyti savo prietaisą 30 cm atstumu nuo kavos 
virimo aparato. 

Įtampa: 220–240 VAC 
Dažnis: 50/60 Hz 
Galia vatais: 1440 vatų 

PASTABA: šis vakuuminis kavos virimo aparatas yra su įžeminta 
šakute. Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, kištukas gali būti 
jungiamas tik vienu būdu. Jei kištukas neįsistato į lizdą, kreipkitės į 
kvalifikuotą elektriką. Nemėginkite keisti kištuko. 
Nenaudokite prailginamojo laido. Jei laidas per trumpas, kvieskite 
kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos lizdą šalia prietaiso. 



VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO 
APARATO NAUDOJIMAS
KUO SKIRIASI VAKUUMINIAME APARATE 
PARUOŠTA KAVA? 
Vakuuminis kavos plikymas vyksta naudojant garų sl
išstumia karštą vandenį iš grafino į viršutinę plikymo kamer
baigiasi plikymo procesas, šviežiai užplikyta kava grį
grafiną.  
Vakuuminis kavos plikymas užtikrina, kad malta kava visiškai ir 
tolygiai prisotinama karštu vandeniu, todėl atsiskleidžia ryškus ir 
intensyvus Jūsų mėgstamos maltos kavos aromatas. 
kavos virimo aparato viduje, nepatenka į aplinką, tod
yra grynas, ryškus ir energingas. Tokių skonio savybi
lašelinio tipo kavos virimo aparatas.  

Tradicinis vakuuminis kavos plikymas 
Vakuuminis kavos plikymas yra rankinis kavos plikymas v
panardinimo būdu. Tai sudėtingas ir sunkus procesas, reikalaujantis 
nuolatinio dėmesio, tikslaus laiko ir dažno temperatū
Tradiciniams kavos plikymo aparatams paprastai reikia degiklio arba 
atviros liepsnos. Dėl tokio sudėtingumo ir nepatogumo kavos 
mėgėjai dažnai renkasi įprastus lašelinio tipo kavos virimo aparatus. 

„KitchenAid“ vakuuminis kavos virimo aparatas
„KitcehnAid“ kavos virimo aparatas leidžia mėgautis ne
kavos aromatu lengvai ir be jokios liepsnos. Vienu jungikli
paspaudimu vakuuminis kavos virimo aparatas automatiškai pliko 
išskirtinai švarią, ypatingo aromato kavą be jokių spė
nustatymų. Tereikia į grafiną įpilti pageidaujamą kiek
plikymo indą mėgstamos maltos kavos ir leisti vakuumi
virimo aparatui atlikti visą darbą! Jūs ir Jūsų svečiai galite steb
kavos plikymo procesą ir mėgautis išskirtinio skonio kava. 

KAVOS DOZAVIMO REKOMENDACIJOS
Geriausiam kavos plikymo rezultatui pasiekti naudokite virtuvines 
svarstykles ir vadovaukitės žemiau pateikta lentele. Prad
pasirinkdami vidutinio rūpumo kavą (žr. pav. kairėje). 
sumalkite smulkiau arba rupiau. 

PUO 
DELIAI* 

MALIMAS 
VANDUO 
GRAMAIS 

KAVA
GRA
MAIS

2 
Vidutinio 

rūpumo (žr. 
malimo 
rūpumo 
pavyzdį 
kairėje) 

296 18.5
3 444 27,7
4 592 37
5 739 46.2
6 887 55.4
7 1035 64.7
8 1183 73.9

*Vadovaukitės matais grafino šone.  

KAIP PARUOŠTI NAUDOJIMUI VAKUUMIN
VIRIMO APARATĄ? 

 

 
 

Elektros smūgio pavojus 
Įjunkite į įžemintą lizdą. 
Nenuimkite įžeminimo virbo. 
Nenaudokite adapterio. 
Nenaudokite prailginamojo laido.
Nesilaikant šių nurodymų, galite ž
gaisrą ar patirti elektros smūgį. 

 
 

Prieš naudojant pirmą kartą 
Prieš pradėdami naudoti vakuuminį kavos virimo aparat
grafiną, plikymo indą, jo stovą, filtrą ir dangtelį karštame muiliname 
vandenyje, tuomet nuskalaukite švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Kad 
išvengtumėte gedimų, nemerkite į vandenį viso gra
šveičiamųjų priemonių ir šveistukų.  
PASTABA: vakuuminį kavos virimo aparatą galima plauti tik 
rankomis. Norėdami išvengti gedimų, neplaukite grafino, plikymo
indo, jo stovo ar pagrindo su maitinimo laidu indaplov

Jei naudojate papildomą medžiaginį filtrą: 
Prieš naudodami pirmą kartą, 5 minutes pavirinkite medžiagin
švariame vandenyje, kad jis susitrauktų. Medžiaginis filtras trauksis 

VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO 
 

KUO SKIRIASI VAKUUMINIAME APARATE 

Vakuuminis kavos plikymas vyksta naudojant garų slėgį, kuris 
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viežiai užplikyta kava grįžta atgal į 
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ą, todėl kavos skonis 
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tingas ir sunkus procesas, reikalaujantis 

mesio, tikslaus laiko ir dažno temperatūros koregavimo. 
Tradiciniams kavos plikymo aparatams paprastai reikia degiklio arba 
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prastus lašelinio tipo kavos virimo aparatus.  

„KitchenAid“ vakuuminis kavos virimo aparatas 
gautis neįtikėtinu 

kavos aromatu lengvai ir be jokios liepsnos. Vienu jungiklio 
paspaudimu vakuuminis kavos virimo aparatas automatiškai pliko 

ų spėliojimų ar 
ą kiekį vandens, įdėti į 

ir leisti vakuuminiam kavos 
čiai galite stebėti  

gautis išskirtinio skonio kava.  

KAVOS DOZAVIMO REKOMENDACIJOS 
Geriausiam kavos plikymo rezultatui pasiekti naudokite virtuvines 

s žemiau pateikta lentele. Pradėkite 
ėje). Pagal skonį 

KAVA 
GRA 
MAIS 

APYTIKRIS 
SAMTELIŲ 
SKAIČIUS 

18.5 3 
27,7 4.5 
37 6.5 

46.2 8 
55.4 9.5 
64.7 11 
73.9 12.5 

KAIP PARUOŠTI NAUDOJIMUI VAKUUMINĮ KAVOS 

Nenaudokite prailginamojo laido. 
, galite žūti, sukelti 

 

 kavos virimo aparatą, išplaukite 
 karštame muiliname 

vandenyje, tuomet nuskalaukite švariu vandeniu ir išdžiovinkite. Kad 
viso grafino, nenaudokite 

 galima plauti tik 
grafino, plikymo 

stovo ar pagrindo su maitinimo laidu indaplovėje.  

, 5 minutes pavirinkite medžiaginį filtrą 
. Medžiaginis filtras trauksis 

dar kelis kartus jį naudojant ir tuomet užtikrins pa
kokybę.  

 
1 
1 Pastatykite pagrindą su maitinimo laidu ant plokš

paviršiaus, šakutę įjunkite į maitinimo lizd
per ilgą laido dalį aplink laido laikikl

2 Pastatykite plikymo indo stovą
Įstatykite nerūdijančiojo plieno vakuumin
stovą.  

KAIP NAUDOTI MEDŽIAGIN

 
1 

1 Apsukite medžiaginį filtrą aplink 
užrišimo virvelėmis priveržkite centrinius ir išorinius raištelius. 
Įstatykite filtro diską į plikymo ind

PASTABA: įsitikinkite, ar gerai pririšote raištelius, ta
tiek laisvumo, kad galėtumėte išimti baigus plikyti kav

2 Baigus plikyti kavą, atriškite raištelius, nuimkite medžiagin
nuo nerūdijančiojo plieno filtro disko ir gerai nuskalaukite po 
tekančiu čiaupo vandeniu, kad išsiplaut

PASTABA: natūralu, kad medžiaginis filtras nusidažo. Tai normalu.

KAVOS PLIKYMAS 

 
1 
 
1 Kad kavos plikymo indas būtų

plikymo indo rankeną ir kavos filtro ranken
2 Pasemkite reikiamą kiekį kavos ir 

uždėkite ant plikymo indo dangtel
skyriuje „Kavos dozavimo vadovas“

 

3 

3 Vadovaudamiesi žymomis ant grafino šono
kiekį šviežio filtruoto vandens. Kad kava neišsiliet
neperpildykite grafino.  

PASTABA: matai ant grafino šono reiškia 148 ml (5 uncij
puodelius.  

4 Pastatykite grafiną ant pagrindo.

5 

5 Nuimkite plikymo indą nuo stovo ir pastatykite j
atsukdami rankeną į dešinę arba kair
rankenos. Plikymo indo rankena turi sutapti su grafino rankena ir 
užsifiksuoti.  

 naudojant ir tuomet užtikrins pačią geriausią 

  
2 

 su maitinimo laidu ant plokščio ir tvirto 
į maitinimo lizdą. Jei reikia, susukite 

 aplink laido laikiklį pagrindo apačioje.  
Pastatykite plikymo indo stovą ant plokščio ir tvirto paviršiaus. 

plieno vakuuminę kolbą į plikymo indo 

IAGINĮ FILTRĄ (PAPILDOMA) 

  
2 

 aplink nerūdijančiojo plieno filtro diską, 
mis priveržkite centrinius ir išorinius raištelius. 

 plikymo indą.  
sitikinkite, ar gerai pririšote raištelius, tačiau palikite šiek 

te išimti baigus plikyti kavą.  

, atriškite raištelius, nuimkite medžiaginį filtrą 
plieno filtro disko ir gerai nuskalaukite po 

iaupo vandeniu, kad išsiplautų visos nuosėdos. 
ralu, kad medžiaginis filtras nusidažo. Tai normalu. 

 
2 

ūtų stabilus, uždėdami jį, suimkite 
 ir kavos filtro rankeną. 
į kavos ir įdėkite į plikymo indą, tuomet 

kite ant plikymo indo dangtelį. Daugiau informacijos rasite 
adovas“, 11 psl.  

  
4 

Vadovaudamiesi žymomis ant grafino šono, įpilkite reikiamą 
 šviežio filtruoto vandens. Kad kava neišsilietų ant stalviršio, 

atai ant grafino šono reiškia 148 ml (5 uncijų) talpos 

 ant pagrindo. 

  
6 

 nuo stovo ir pastatykite jį ant grafino 
ę arba kairę, priklausomai nuo grafino 

rankenos. Plikymo indo rankena turi sutapti su grafino rankena ir 



PASTABA: vakuuminis kavos virimo aparatas yra su dvigubo 
užrakto sistema, kuri mechaniniu ir magnetiniu būdu užfiksuoja 
plikymo indą. 

6 Nuspauskite jungiklį, kad prasidėtų kavos plikymo procesas. 
Įsižiebs LED indikatorius, vanduo pradės kaisti.  

PASTABA: plikymo proceso metu jungiklis išsijungia automatiškai. . 
Tuo metu nenuimkite plikymo indo, nes ciklas dar nesibaigė. 
Palaukite, kol kava baigs lašėti į grafiną.  

7 8 

7 Kai užplikyta kava nustoja lašėti į grafiną, nuimkite plikymo indą 
ir pastatykite jį ant plikymo indo stovo. 

PASTABA: užplikytos kavos kiekis gali būti šiek tiek mažesnis, nei 
vandens kiekis, nes vanduo natūraliai išgaruoja plikymo proceso 
metu. Tai normalu. 

8 Nuo plikymo indo nuimkite dangtelį, uždėkite jį ant grafino ir 
pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų. Dabar 
kava paruošta ir galima ją patiekti.  

SVARBU: geriausiai kavos kokybei ir aromatui išgauti, 
rekomenduojame kavą gerti per 30 minučių nuo užplikymo. Kad 
nepažeistumėte plikymo indo, nešildykite jau užplikytos kavos 
grafine.  

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 
VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO APARATO IR 
AKSESUARŲ VALYMAS 

Jei naudojate papildomą medžiaginį filtrą 
Po naudojimo išskalaukite filtrą karštu vandeniu. Nuspauskite 
vandens perteklių ir pakabinkite nudžiūti. 
PASTABA: norėdami užtikrinti medžiaginio filtro higieną, kartais 5 
minutes jį pavirinkite ir išdžiovinkite. 

Keiskite medžiaginį filtrą, kai pastebite blogėjantį užplikytos kavos 
skonio sodrumą.  

1 2 

1 Leiskite vakuuminiam kavos virimo aparatui atvėsti. Tuomet 
išmeskite užplikytos kavos tirščius į šiukšlių dėžę. Švelniai 
patapšnokite plikymo indą delnu, kad pasišalintų kavos tirščiai, 
likę plikymo indo šonuose. 

2 Pasukite prieš laikrodžio rodyklę kavos filtro rankeną, kad ji 
atsijungtų ir nuimkite. Išplaukite kavos filtrą po tekančiu šiltu 
vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti.  

3 4 

3 Uždenkite nerūdijančiojo plieno vakuuminės kolbos apačią 
delnu. Įpilkite į plikymo indą karšto vandens iš čiaupo, 
pasukiokite jį, kad išsiplautų likę kavos tirščiai.  

4 Pakelkite kolbą virš kriauklės ir patraukite delną nuo jos dugno, 
kad iš kolbos išbėgtų vanduo ir kavos tirščiai iš plikymo indo. Jei 
reikia, 3 ir 4 veiksmus pakartokite.  

5 6 

5 Šepetėliu ir karštu muilinu vandeniu išvalykite plikymo indą, 
išskalaukite švariu vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti, palikdami 
atidarytą dangtelį arba švelniai nusausinkite vidų minkštu 
rankšluosčiu. 

6 Šepetėliu ir karštu muilinu vandeniu išvalykite grafiną, 
išskalaukite jį švariu vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti, 
palikdami atidarytą dangtelį arba švelniai nusausinkite vidų 
minkštu rankšluosčiu. 

SVARBU: nemerkite grafino į vandenį, kad jo nesugadintumėte. 

7 8 

7 Po kiekvieno naudojimo išskalaukite vandeniu dangtelio vidų. 
Atremkite dangtelį šonu ir palikite jį savaime išdžiūti.  

8 Po kiekvieno naudojimo plikymo indo stovo vidų išskalaukite 
vandeniu. Leiskite savaime išdžiūti. 

Po kiekvieno naudojimo išskalaukite vandeniu dangtelio vidų. 
Atremkite dangtelį šonu ir palikite jį savaime išdžiūti. 

GEDIMŲ ŠALINIMAS 

Elektros smūgio pavojus 
Įjunkite į įžemintą lizdą. 
Nenuimkite įžeminimo virbo. 
Nenaudokite adapterio. 
Nenaudokite prailginamojo laido. 
Nesilaikant šių nurodymų, galite žūti, sukelti 
gaisrą ar patirti elektros smūgį. 

1. Jei LED indikatorius nešviečia: patikrinkite, ar vakuuminis kavos
virimo aparatas įjungtas į įžemintą maitinimo lizdą. Jei įjungtas,
patikrinkite saugiklius arba srovės pertraukiklį toje grandinėje, į
kurią yra įjungtas kavos virimo aparatas ir įsitikinkite, kad
grandinė yra uždara.

Jei problemos negalite ištaisyti, skaitykite skyrių „Garantija ir 
aptarnavimas“. Nesiųskite kavos virimo aparato mažmeninės 
prekybos atstovui, nes jis neteikia remonto paslaugų.

2. Jei vanduo neprateka į plikymo indą iš grafino:
• Patikrinkite, ar į grafiną įpiltas vanduo.
• Patikrinkite, ar jungiklis įjungtas ir ar įsižiebė LED indikatorius.
• Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo laidas.
• Patikrinkite, ar plikymo indas teisingai uždėtas ant grafino ir

plikymo indo rankena yra vienoje linijoje su grafino rankena.

3. Jei grafine randate kavos tirščių:
• Patikrinkite, ar kavos filtras tinkamoje vietoje.

4. Jei kava nelaša iš plikymo indo į grafiną:
• Kava gali būti sumalta per smulkiai, todėl užkemša filtrą.
• Patikrinkite, ar plikymo indas teisingai uždėtas ant grafino ir

plikymo indo rankena yra vienoje linijoje su grafino rankena.

5. Jei plikymo metu kava teka per plikymo indo viršų:
• Neperpildykite grafino. Pilkite tik iki „8 puodelių“ ribos.
• Nekaitinkite pakartotinai jau užplikytos kavos. Kaitinant

užplikytą kavą, iš plikymo indo gali išsilieti skystis.



GARANTIJA IR APTARNAVIMAS 
KITCHENAID“VAKUUMINIO KAVOS VIRIMO 
APARATO GARANTIJA 

Garantijos 
trukmė: 

„KitchenAid“ 
sumokės už: 

„KitchenAid“ 
nesumokės už: 

Europa, 
Vidurinieji Rytai 

ir Afrika: 
5KCM081pilna 

garantija galioja 
dvejus metus 
nuo įsigijimo 

datos. 

Keičiamas dalis ir 
remonto darbus 

šalinant medžiagų ir 
darbo defektus. 
Aptarnavimą turi 
atlikti įgaliotas 
„KitchenAid“ 

aptarnavimo centras. 

A. Remonto darbus, jei
kavos virimo aparatas
naudojamas kitiems

tikslams, o ne maisto
ruošimui buityje. 

A. Remonto darbus,
kai gedimas įvyko dėl
nelaimingo atsitikimo,
pakeitimų, neteisingo

naudojimo, instaliavimo
ir naudojimo nurodymų

nesilaikymo. 

KITCHENAID NEPRISIIMA ATSAKOMYBS UŽ NETIESIOGINą ŽALĄ. 
Klientų aptarnavimas 

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415 
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlt.lt
https://www.facebook.com/kitchenaidlt/
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