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„Kitchen Aid“
Kavos virimo aparato instrukcija

TURINYS

DALYS IR FUNKCIJOS
DALYS IR PRIEDAI
Svarstyklių ekranas
Laikmačio ekranas

Scale readout display
Timer readout display

Jungiklis
Laikmačio mygtukas

Power button
Timer button

Svarstyklių mygtukas
Plunžerio rankena
Valdymo pultas ir skystųjų kristalų ekranas
Dangtelis

Scale button
Plunger handle
Control panel and LCD display
Lid

Plunžeris (nerūdijančiojo plieno filtras su silikono tarpikliu)
(neparodyti)

Plunger (stainless steel mesh filter with silicone seal not
shown)

Minkšta liesti rankena
Nerūdijančiojo plieno grafinas su dvigubomis sienelėmis
Integruotos svarstyklės (neparodyta)

Soft touch handle
Dual-wall stainless steel carafe
Integrated scale (not shown)

Kavos virimo aparato saugumas

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI
Naudojantis elektros prietaisais, laikytis šių saugumo reikalavimų:
1. Perskaityti visą instrukciją.
2. Neliesti karšto paviršiaus, naudoti rankenėles.
3. Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar susižalojimo, nedėti prietaiso į
vandenį ar kitus skysčius.
4. Neleisti prietaisu naudotis vaikams ar asmenims, kurių ribotos fizinės, jutiminės
ar protinės galimybės arba jiems trūksta patirties ir žinių apie prietaisą, nebent
tokie asmenys yra stebimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo išmokė juos

naudotis prietaisu.
5. Stebėti, kad maži vaikai nežaistų su prietaisu.
6. Leisti prietaisui atvėsti prieš uždedant ar nuimant kokias nors dalis, arba prieš
valant.
7. Nenaudoti prietaiso, jei jis blogai veikia, ar buvo sugadintas. Pristatyti prietaisą į
artimiausią aptarnavimo centrą remontui ar patikrinimui, sureguliavimui.
8. Nenaudoti prietaiso lauke.
9. Nestatyti ant / šalia dujinės ar elektrinės viryklės ir nedėti į įkaitusią orkaitę.
10. Nenaudoti prietaiso kitiems tikslams.
11. Nenaudoti kavos virimo aparato, jei dangtelis blogai uždarytas.
12. Nenaudoti kavos virimo aparato, jei laisva rankenėlė.
13. Nevalyti kavos virimo aparato šveitimo priemonėmis, plieniniu šveistuvu ir
kitomis braižančiomis medžiagomis.
14. Prietaisas skirtas naudoti buityje ir vidaus patalpose. Netinka komerciniam
naudojimui.
15. Neperpildyti kavos virimo aparato.
16. Per stipriai spaudžiant arba naudojant didesnę kaip 7 kg jėgą, galima
nusideginti. Nekišti veido arti spaudimo sistemos viršaus.
17. Naudoti tik maltą kavą. Smulkiai malta kava gali užkišti filtrą ir dėl to susidarys
aukštas slėgis.
18. Statyti kavos virimo aparatą ant neslidaus paviršiaus.

PASILIKTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI.
KAVOS VIRIMO APARATO NAUDOJIMAS
KAIP NAUDOTI KAVOS VIRIMO APARATĄ SU SPAUDIMO SISTEMA?
SVARBU: prieš naudojant kavos virimo aparatą su spaudimo sistema, rankiniu būdu išplauti visas dalis karštame ir muiliname
vandenyje. Gerai nusausinti. Kad nesugadintumėte prietaiso, neplauti indaplovėje ir nemerkti į vandenį.
1

Nuspausti jungiklį ir įjungti kavos virimo aparatą. Skystųjų kristalų ekrane trumpam pasirodys rodmuo „----“, tuomet jis pasikeis
į rodmenį „0 G“ ir „0:00“. Tai reiškia, kad aparatą jau galima naudoti.
2
Pasemti rupiai maltą kavą ir įdėti į indą. Svarstyklės pasvers kavą automatiškai. Rekomenduojami kavos kiekiai nurodyti
skyriuje „Kavos dozavimo rekomendacijos“.
Norint perjungti gramus į uncijas, nuspausti ir palaikyti svarstyklių mygtuką apie 3 sekundes. Skystųjų kristalų ekranas
persijungs iš „0 G“ į „0.0 Oz“.
3
Nuspausti svarstyklių mygtuką ir nustatyti matavimus. Kad svarstyklių rodmenys būtų tikslūs, lėtai pilti karštą vandenį (91–96
°C) į grafiną (leisti svarstyklėms susireguliuoti). Pilti priklausomai nuo puodelių skaičiaus, svarstyklės automatiškai išmatuos
vandenį, kad įpilti reikiamą kiekį. Nepilti daugiau nei iki MAX žymos.
4
Paspausti laikmačio mygtuką. Švelniai pamaišyti kavą, kad suardytumėte plutelę.
PATARIMAS: tai padės kavai atsiskleisti. Kai kava panyra į vandenį, vandens paviršiuje susidaro jos plutelė. Tai reiškia, kad kava
plikoma teisingai.
5
Uždėti dangtelį ant grafino. Nespausti plunžerio. Leisti kavai įmirkti. Tai trunka 4 minutes. Įmirkymo laikas priklauso nuo jūsų
skonio.
6
Lėtai (10–15 sekundžių) ir tolygiai spausti plunžerį žemyn, kad atskirtų kavos tirščiai nuo užplikytos kavos. Spaudžiant
plunžerį žemyn, įsitikinti, kad jis yra vertikalioje padėtyje, tuomet kava bus švaresnė. Iškart pilkite kavą į puodelius ir
mėgaukitės ja!
PASTABA: svarstyklių matavimai didėja didėjant laikui ir temperatūrai. Tai normalu.
PATARIMAS: lengvesniam pylimui šiek tiek kilstelėti plunžerio rankeną.
PATARIMAS: pasibaigus kavos plikymo procesui ir patiekus kavą, pakelti plunžerį, kad jis nebūtų paniręs į kavos tirščius. Tai palengvins
valymo procesą.

KAVOS DOZAVIMO REKOMENDACIJOS
Rupiai maltos kavos pavyzdys.

Kavą ir vandenį pilti naudojant integruotas svarstykles ir vadovautis žemiau pateikta lentele. Naudoti rupiai maltą kavą (žr. paveikslėlį kairėje).
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
BATERIJŲ KEITIMAS
Kavos virimo aparatas veikia su 2 AAA tipo baterijomis (yra rinkinyje). Norint pakeisti baterijas, naudoti „Phillips“ atsuktuvą, kuriuo
pasieksite baterijų skyrelį aparato apačioje.
1 Apversti grafiną ir „Phillips“ atsuktuvu išsukti varžtą iš skyrelio dangtelio. Pakelti baterijų skyrelį kaip parodyta.
2 Pakeisti 2 „AAA“ tipo baterijas. Uždėti dangtelį ir gerai prisukti varžtą.

KAIP VALYTI KAVOS VIRIMO APARATĄ SU SPAUDIMO SISTEMA?
SVARBU: švariai išvalyti kavos virimo aparatą po kiekvieno naudojimo. Kavos skonis pablogės, jei iš grafino ir plunžerio agregato
neišvalysite visų kavos tirščių, kavos riebalų likučių ar muilo.
1 Visas dalis valyti tik rankomis. Leisti aparatui atvėsti, tuomet pakelti plunžerio dangtelį pakreipiant taip, kad jis laisvai išsiimtų iš
grafino. Valyti tik minkštu drėgnu audiniu. Sausai išvalyti minkšta šluoste. Kad nesugadintumėte prietaiso, neplauti jo indaplovėje ir
nemerkti į vandenį.
2 Norint paruošti plunžerio agregatą valymui, viena ranka laikyti plunžerio rankeną, o kita sukti filtro disko agregatą tol, kol jis visiškai
atsiskirs nuo plunžerio, tuomet galėsite išimti filtro diską ir dangtelį.

3 Švelniai pakelti filtro agregato viršų ir išimti filtro diską, ir guminį intarpą. Reikės išvalyti keturias atskiras dalis: filtro viršutinę dalį,
guminį intarpą, filtro diską ir filtro apatinę dalį.

4 Išėmus iš plunžerio filtro dalis, nuvalyti jas minkšta ir drėgna šluoste. Nusausinti minkšta ir sausa šluoste. Išskalauti muilą iš filtro,
nes jo arba kavos riebalų likučiai filtre keičia kavos skonį.

5 Norint sudėti visas dalis atgal, lygiai įstatyti guminį intarpą filtro agregato viduje.

GEDIMŲ ŠALINIMAS
Jei kavos virimo aparatas su spaudimo sistema neveikia taip, kaip turėtų, patikrinti:
- Jei kava per stipri: patiekti kavą iškart ją užplikius, nes kuo ilgiau kava plikosi, tuo tampa stipresnė.
Kitos galimybės: malti kavos pupeles rupiau ir (arba) palikti įmirkti trumpiau.
- Jei kava per silpna: malti kavos pupeles smulkiau arba plikyti ilgiau.
- Jei kava kartoko ir nemalonaus skonio: skoniui įtaką gali daryti netinkamas kavos virimo aparato valymas. Patikrinti, ar
gerai išskalauti iš visų dalių muilo ir kavos riebalų likučiai. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
- Jei spaudžiant plunžerį jaučiamas per didelis pasipriešinimas, kava gali būti sumalta per smulkiai.
- Jei spaudžiant plunžerį jaučiamas per mažas pasipriešinimas, kava gali būti sumalta per rupiai.
Jei nepavyksta vienu iš aukščiau išvardintų būdų pašalinti problemos, skaityti skyrių „Aptarnavimas“ dalyje „Garantija ir
aptarnavimas“.
Nesiųsti kavos virimo aparato mažmeninės prekybos atstovui, nes jis neteikia remonto paslaugų.

Klientų aptarnavimas

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