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DALYS IR FUNKCIJOS

PASTABA: numatytas 1 puodelio tūris = apytiksliai 147 ml.

1 Vandens talpyklos dangtelis

2 Vandens talpyklos rankena

3 Vandens talpykla

4 Pagrindo laido skyrelis (neparodytas)

5 Plikymo / atšaukimo mygtukas

6 Kaitinimo elementas

7 Stiklinis kavinukas

8 Kavinuko rankena

9 Kavinuko dangtis

10 Plikymo tinklelis

11 „Gold Tone“ filtras

12 Matavimo skalė

13 Dušo galvutė

14 Plikymo tinklelio dangtelis

15 1 arba 2 automatinio režimo piktograma

16 Likusio šildymo laiko piktograma

17 Valdymo skydelis

18 Valymo piktograma

19 Stiprumo piktograma

20 Plikymo piktograma

21 Laikrodis

22 Žema elemento temperatūra

23 Aukšta elemento temperatūra

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Auto 12 12 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1

3

2

4

6

5
7

8

9

11

13

14

12

21

20
19

18

1516

17
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23

22
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GAMINIO SAUGA

VIGYÁZAT

VESZÉLY
Halálos vagy súlyos sérülést 
szenvedhet, ha nem követi azonnal az 
utasításokat.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a 
készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be 
azokat.

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Ez egy biztonsági �gyelmeztető jel.
Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre �gyelmezteti Önt, amelyek 
Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.
Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági �gyelmeztető jel, 
valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a 
következőt jelentik:

Halálos vagy súlyos sérülést 
szenvedhet, ha nem követi az 
utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet 
csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem 
tartják be.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Naudojant elektros prietaisus būtina visada laikytis pagrindinių atsargumo 
priemonių, įskaitant nurodytas toliau.

1. Perskaitykite visas instrukcijas. Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti.
2. Tik Europos Sąjungai: asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra 

silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių, gali naudoti prietaisus, jei tokie asmenys yra 
prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta 
galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

3. Tik Europos Sąjungai: Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4. Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas ir rankenėles.
5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba įvykus prietaiso 

gedimui, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jį apžiūrėtų, sutaisytų ar sureguliuotų.

6. Kad nekiltų gaisro, elektros smūgio ir sužeidimų pavojaus, nemerkite prietaiso į vandenį 
arba kitus skysčius.

7. Nenaudodami arba prieš valydami atjunkite nuo elektros lizdo. Prieš uždėdami arba 
nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, palaukite, kol atvės.

8. Kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina akyla priežiūra.
9. Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto arba liestis prie karštų paviršių.

10. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai 
arba protiniai gebėjimai yra sumažėję, taip pat – asmenims, neturintiems patirties ir 
žinių, nebent tokius asmenis prižiūri arba išmoko naudotis prietaisu už jų saugumą 
atsakingas asmuo.

11. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
12. Nestatykite ant karštos dujinės arba elektrinės viryklės ar greta jos arba į įkaitintą 

orkaitę.

W11382897A_LT.indd   3 7/3/2019   10:57:04 AM



4

GAMINIO SAUGA
13. Naudojant „KitchenAid“ nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus, gali kilti 

gaisras, galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.
14. Nenaudokite prietaiso lauke.
15. Nenaudokite prietaiso nenumatytai paskirčiai.
16. Nenaudokite prietaiso tinkamai neuždarę kavinuko.
17. Kavinukas yra skirtas naudoti su šiuo prietaisu. Jo niekada negalima kaitinti ant viryklės 

arba mikrobangų krosnelėje.
18. Nestatykite karšto kavinuko ant šlapio arba šalto paviršiaus.
19. Norėdami atjungti, pasauskite mygtuką , tada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
20. Plikymo metu nuėmus dangtelį galima nusiplikyti.
21. Nenaudokite suskilusio kavinuko arba kavinuko su klibančia rankena.
22. Nevalykite kavinuko su abrazyviniais valikliais, plieniniais šveitikliais arba kitomis 

abrazyvinėmis medžiagomis.
23. Nepripildykite vandens talpyklos virš pažymėtos maksimalaus lygio linijos.
24. Neperpildykite stiklinio kavinuko. Perpildžius stiklinį kavinuką, gali ištikšti plikyta kava.
25. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui: 

– parduotuvių, ūkių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėse; 
– kaimo sodybose; 
– viešbučių, motelių ir kitų tipų apgyvendinimo patalpų klientams; 
– nakvynę su pusryčiais siūlančiose įstaigose.

26. Su maistu besiliečiančių paviršių valymo instrukcijos pateikiamos skyriuje „Priežiūra ir 
valymas“.

27. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, 
gamintojo techninę priežiūrą vykdantis atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis 
asmuo.

28. Po naudojimo kaitinimo elementas kurį laiką būna karštas. Nelieskite karšto paviršiaus. 
Naudokite rankenas.

29. Negalima valyti ir atlikti priežiūros darbus vaikams be priežiūros.
30. Negalima naudojamo kavos aparato įdėti į spintelę.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
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GAMINIO SAUGA
REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt 
aljzatba.

Ne távolítsa el a 
földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának 
elmulasztása halálos sérülést, 
tüzet vagy áramütést 
eredményezhet.

Įtampa: 220–240 voltų AC

Dažnis: 50–60 Hz

Galingumas: 1 100 vatų

PASTABA: jei kištukas netelpa į lizdą, 
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. 
Nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite 
adapterio.

Nenaudokite ilginimo laido. Jei maitinimo 
laidas per trumpas, tegul kvalifikuotas 
elektrikas arba priežiūros meistras 
sumontuoja elektros lizdą šalia kavinuko.

Laidas negali nukarti nuo spintelės arba stalo 
viršaus, kur jį galėtų timptelėti vaikai arba už 
jo būtų galima netyčia užkliūti.

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiagų šalinimas

Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir 
pažymėta specialiu perdirbimo simboliu . 
Todėl įvairias pakuotės dalis reikia šalinti 
atsakingai ir visiškai laikantis atliekų 
šalinimą reglamentuojančių vietos valdžios 
nuostatų.

Gaminio išmetimas į metalo laužą

– Šis prietaisas pažymėtas remiantis 
Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) 
nuostatomis.

– Užtikrindami, kad šis gaminys būtų 
šalinamas tinkamai, padėsite išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių 
sveikatai, kurios galimos netinkamai 
tvarkant šio gaminio atliekas.

– Ant gaminio ar prie jo pridedamos 

dokumentacijos esantis simbolis  reiškia, 
kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis, bet reikia pristatyti į atitinkamą 
elektros ir elektroninės įrangos surinkimo 
centrą perdirbti.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos 
apie šio gaminio tvarkymą, išmetimą ir 
perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto 
tarnybą, buitinių atliekų šalinimo paslaugų 
teikėją ar parduotuvę, kurioje įsigijote 
gaminį.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Ši įranga buvo sukurta, pagaminta ir išplatinta atsižvelgiant į toliau nurodytų EB direktyvų 
reikalavimus: 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES (RoHS direktyva).
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VIGYÁZAT

Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt 
aljzatba.

Ne távolítsa el a 
földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának 
elmulasztása halálos sérülést, 
tüzet vagy áramütést 
eredményezhet.

PRADŽIA
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

PASTABA: Kai kavos aparatas pirmą kartą 
prijungiamas prie elektros tinklo arba kai po 
sutrikimo atnaujinamas maitinimas, ekrane 
rodoma 12:00.

x

Auto 2Auto 1

H Min

x

Auto 2Auto 1

H Min

x

Auto 2Auto 1

H Min

x

Auto 2Auto 1

H Min

2

Norėdami nustatyti valandas, paspauskite 
H. Valandų skaitmenys keičiasi su kiekvienu 
paspaudimu; arba nuspauskite ir laikykite, kad 
jie keistųsi greitai.

Paspauskite Min, kad nustatytumėte minutes.
Norėdami įrašyti rodomą laiką ir išeiti iš 
laikrodžio nustatymo: paspauskite bet kurį 
mygtuką arba 10 sekundžių nespauskite jokio 
mygtuko.

Laidas laikomas prietaiso pagrinde. Jei reikia, 
švelniai traukite laidą į išorę. Prijunkite prie 
įžeminto lizdo.

1

3
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GAMINIO NAUDOJIMAS

VANDENS ĮPYLIMAS PLIKYMUI

PATARIMAS: užplikykite kavinuką švaraus šalto vandens ir jį išpilkite prieš plikydami pirmąjį 
kavinuką kavos.

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2

Min

H

Auto 1
Auto 2

Min

H

Auto 1
Auto 2

Min

H

Auto 1
Auto 2

Min

H

Įpilkite švaraus vandens į vandens talpyklą.  
Naudokite lygio skalę. Tada tinkamai 
uždarykite dangtelį.

Švelniai pakelkite vandens talpyklą. Įpilkite 
švaraus vandens į vandens talpyklą. Grąžinkite 
vandens talpyklą į vietą.

1

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Pastatykite kavinuką į kavos aparatą. 
Įsitikinkite, kad kavinuko dangtis yra uždengtas 
ir visa kavinuko apačia stovi ant pagrindo.

PASTABA: į vandens talpyklą įpilkite tik tiek vandens, kiek puodelių kavos norite užplikyti. Jei 
įpilsite 12 puodelių vandens, kavos aparatas užplikys 12 puodelių vandens.

1

2

ARBA

STIPRUMO NUSTATYMAS

PASTABA: numatytasis nustatymas yra 
įprastinis stiprumas.

PATARIMAS: plikant nedidelį kiekį 
(2–4 puodelius), rekomenduojama naudoti 
stiprios kavos nustatymą.

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1

Įprastinio stiprumo ir stiprios kavos 
nustatymas: paspauskite mygtuką .
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SVARBU: nenaudokite abiejų tipų filtrų vienu metu. 
Naudojant abu filtrus vanduo ir kava gali išsilieti iš plikymo tinklelio.

1

Pakelkite plikymo tinklelio dangtelį ir ištraukite 
plikymo tinklelį.

Įstatykite „Gold Tone“ daugkartinį filtrą arba 
popierinį filtrą į plikymo tinklelį.

2

PLIKYMO TINKLELIO SURINKIMAS

GAMINIO NAUDOJIMAS

PATARIMAS: kavos filtrą taip pat galima įstatyti ir maltos kavos įdėti neištraukiant plikymo 
tinklelio iš kavos aparato.

3

„Gold Tone“ daugkartinis filtras: įpilkite 
maltos kavos. Naudokite matavimo skalę.
Pavyzdžiui: jei jums reikia 8 puodelių kavos, 
berkite maltos kavos iki 8 puodelių skalės 
padalos.

Popierinis kavos filtras: įberkite 
pageidaujamą maltos kavos kiekį. Norėdami 
sužinoti, kiek maltos kavos naudoti 
pageidaujamam kavos puodelių skaičiui, 
atsižvelkite į „kavos dozavimo lentelę“ vandens 
talpyklos gale. Popieriaus sudrėkinti nereikia.

ARBA

3

Auto 12 

Įstatykite tinklelį į kavos aparatą, sulygiuodami 
su anga.

4

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

MinPrieš plikydami būtinai uždarykite plikymo 
tinklelio dangtelį.

5

Anga

Pailginta 
briauna
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Jūsų kavos aparate dvi iš anksto nustatytos laiko parinktys. 1 ir 2 automatinio nustatymo funkcijos 
suteikia galimybę iš anksto nustatyti kavos plikymo laiką du kartus per savaitę arba per dieną. 
Jei reikia, 1 automatinio nustatymo funkciją galite naudoti iš anksto nustatyti kavos plikymo laiką 
šiokiadieniais, o 2 automatinio nustatymo funkciją galima iš anksto nustatyti savaitgaliais. Arba savo 
nuožiūra 1 automatinio nustatymo funkciją galite naudoti iš anksto nustatyti rytinės kavos plikymo 
laiką, o automatinio nustatymo funkciją – popietinės kavos plikymo laiką.

PASTABA: kai kavos aparatas pirmą kartą prijungiamas prie elektros tinklo arba kai po 
sutrikimo atnaujinamas maitinimas, ekrane rodoma 12:00.

SVARBU: prieš naudodami 1 arba 2 automatinio nustatymo funkcijas, būtinai nustatykite 
tinkamą laiką pagal instrukcijas dalyje „Laikrodžio nustatymas“.

GAMINIO NAUDOJIMAS
1 AUTOMATINIO NUSTATYMO IR 2 AUTOMATINIO NUSTATYMO FUNKCIJŲ 
PROGRAMAVIMAS

SVARBU: prieš naudodami automatinio nustatymo funkciją, nustatykite tinkamą laiką pagal 
instrukcijas dalyje „Laikrodžio nustatymas“.

PASTABA: numatytasis pilno kavinuko (12 puodelių) plikymo laikas apytiksliai yra 10 minučių.

PATARIMAS: norėdami atšaukti 1 arba 2 automatinio nustatymo laiką baigę programuoti: 
paspauskite mygtuką Auto 1 arba Auto 2, arba paspauskite mygtuką .

Auto 1

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1
Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Tada pasauskite mygtuką Min, kad 
nustatytumėte minutes. Valandos skaitmuo 
nemirksės, o minutės skaitmuo pradės 
mirksėti.
Norėdami įrašyti 1 arba 2 automatinio 
nustatymo laiką ir išeiti iš nustatymo: 
paspauskite bet kurį mygtuką arba 
10 sekundžių nespauskite jokio mygtuko. 
1 arba 2 automatinio režimo indikatorius 
liks šviesti ir laiko ekranas rodys esamą 
automatinio režimo laiką.

2

Vieną kartą paspauskite mygtuką Auto 1 
arba Auto 2. 1 arba 2 automatinio režimo 
indikatorius mirksės, o laiko ekranas rodys 
esamą 1 arba 2 automatinio nustatymo laiką 
(numatytasis nustatymas yra 12:00).
Norėdami nustatyti, kada kavos aparatas 
turėtų pradėti plikyti kavą: paspauskite 
mygtuką H, kad nustatytumėte valandą. 
Valandų skaitmenys keičiasi su kiekvienu 
paspaudimu; arba paspauskite ir laikykite, kad 
jie keistųsi greitai.
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Šiuos veiksmus galima atlikti, norint įrašyti 1 arba 2 automatinio nustatymo laiką, po veiksmų, 
nurodytų dalyje „1 ir 2 automatinio nustatymo funkcijos programavimas“.

Auto 1

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Paspauskite mygtuką Auto 1 arba Auto 2. 
1 arba 2 automatinio režimo indikatorius 
mirksės ir laiko ekranas rodys anksčiau 
nustatytą 1 arba 2 automatinio režimo laiką. 

1
Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Norėdami įrašyti rodomą laiką ir išeiti iš 
nustatymo: paspauskite bet kurį mygtuką 
arba 10 sekundžių nespauskite jokio mygtuko. 
1 arba 2 automatinio režimo indikatorius 
liks šviesti ir laiko ekranas rodys esamą 
automatinio režimo laiką.

2

GAMINIO NAUDOJIMAS
ANKSČIAU UŽPROGRAMUOTO 1 ARBA 2 AUTOMATINIO NUSTATYMO LAIKO 
NAUDOJIMAS

SVARBU: kiekvienu paspaudimu galite pasirinkti elemento temperatūros laiką nuo 10 minučių 
iki daugiausia 40 minučių 10 minučių žingsniais.

PASTABA: ilgiau šildomos išvirtos kavos skonis įgauna kartumo. 
Išvirtą kavą rekomenduojama suvartoti, kai tik užbaigiamas plikymo ciklas.

THE ELEMENTO TEMPERATŪROS IR LAIKMAČIO FUNKCIJOS NUSTATYMAS

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

1

Jei norite nustatyti elemento temperatūrą: 
paspauskite mygtuką . 
Kiekvienu paspaudimu galite pasirinkti žemą 
elemento temperatūrą „ “ arba aukštą 
elemento temperatūrą „ “.

PASTABA: nustatyta aukšta numatytoji kavos aparato elemento temperatūra. (piktograma)

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

2

Paspauskite Min, kad nustatytumėte minutes.
Norėdami įrašyti rodomą laiką ir išeiti iš 
laikrodžio nustatymo: paspauskite bet kurį 
mygtuką arba 10 sekundžių nespauskite jokio 
mygtuko.

W11382897A_LT.indd   10 7/3/2019   10:57:08 AM



LI
ET

U
V

IŲ
 K

.

11

PRISTABDYMO IR PYLIMO FUNKCIJA

Pristabdymo ir pylimo funkcija suteikia galimybę išimti kavinuką ir įpilti puodelį kavos, kol ji nebaigta 
plikyti. Ištraukus kavinuką specialus vožtuvas uždaro kavos srautą iš kavos plikymo tinklelio. Tačiau 
plikymas tęsiamas.
Grąžinkite kavinuką per 25 sekundes, kad per plikymo tinklelio viršų nepradėtų bėgti vanduo kava.

PATARIMAS: atidarius plikymo tinklelį kavos 
plikymo metu, plikymo procesas sutrikdomas 
ir nukenčia kavos skonis.

Auto 12 

AM
PM

x

Auto SetHour

Bold

Clean

Minute

Brew/Cancel

Auto 12 
x

Auto
H

M

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto  1 

Paspauskite bet kurį šoninį arba priekinį 
mygtuką , kad pradėtumėte plikyti kavą.

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Auto 12 12 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Pasibaigus plikymo ciklui kavos aparatas 3 
kartus supypsės.  
Tada nustatytam šilumos palaikymo 
laikotarpiui bus įjungtas šildymo režimas.

Auto 12 

AM
PM

x

Auto SetHour

Bold

Clean

Minute

Brew/Cancel

Auto 12 
x

Auto
H

M

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto  1 

Pasibaigus šildymo režimui, kavos aparatas 
automatiškai išsijungs po vieno ilgo 
pyptelėjimo. Norėdami atšaukti plikymo ciklą 
arba šildymo režimą, vieną kartą paspauskite 
mygtuką .

2

SVARBU: prieš pradėdami plikyti iš naujo, 
palaukite, kol kavos aparatas atvės.

KAVOS PLIKYMAS
1

3
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Dalys, kurias galima plauti indaplovėje, tik 
viršutinėje lentynoje: plikymo tinklelis ir „Gold 
Tone“ daugkartinis filtras. 
Nušluostykite purkštuką drėgna šluoste, kad 
nuvalytumėte kavos apnašas.

Plaukite rankomis šiltu vandeniu ir muilu. 
Kruopščiai nusausinkite: kavinuką ir kavos 
talpyklą.

MINERALINIŲ APNAŠŲ VALYMAS ACTU

Ilgainiui kavos aparate nuo vandens susikaupia mineralinės apnašos (kalkės), kurios kenkia plikymo 
našumui ir kavos kokybei. Po 100 plikymo ciklų ekrane pradės mirksėti valymo piktograma ( ). Tada 
laikas valyti nuvalyti kalkes nuo kavos aparato.

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto 1 

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Paspauskite mygtuką . Tada paspauskite 
bet kurį mygtuką , kad pradėtumėte 
valymo ciklą. Pasibaigus valymo ciklui 
(maždaug po 30 minučių), pasigirs 3 
pyptelėjimai ir valymo piktograma ( ) 
išsijungs.

Auto 12 

AM
PM

x

Auto SetHour

Bold

Clean

Minute

Brew/Cancel

Auto 12 
x

Auto
H

M

AM
PM

x

Auto 2Auto 1

H Min

Auto  1 

Pasibaigus valymo ciklui paleiskite 2–3 ciklus 
tik su švariu šaltu vandeniu.

3 4

Auto 12 
x

Auto
H

M

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Auto 12 
x

Auto
H

M

Auto 12 

AM
PM

X

Auto 1
Auto 2H

Min

Ištuštinkite plikymo tinklelį.

2

Įpilkite į vandens talpyklą 1,4 l (6 puodelius) 
acto ir 1,4 l (6 puodelius) šalto vandens.

Šaltas vanduo

Actas

1

PASTABA: prieš valydami, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo, kad kavos aparatas atvėstų.
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TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema Sprendimas

Jei nešviečia ekranas:

Patikrinkite, ar kavos aparatas prijungtas prie įžeminto lizdo. Jei 
jis prijungtas, patikrinkite, ar kavos aparato elektros grandinės 
saugiklis arba jungtuvas yra prijungtas, ir įsitikinkite, ar 
grandinė yra uždara.

Jei plikymui panaudojama tik dalis į 
kavos aparatą įpilto vandens: Reikia nedelsiant nuvalyti kalkes nuo kavos aparato. Žr. dalį 

„Priežiūra ir valymas“.
Kavos aparatas pliko kavą ilgiau nei 
įprastai:

Jei pasigirsta trys trumpi signalai: Vandens talpykloje nėra vandens. Žr. dalį „Vandens įpylimas 
plikymui“.

Jei ekrane mirksi „Er1“ ir pasigirsta 
1 signalas:

Gali būti užstrigęs mygtukas. Ištraukite kištuką iš lizdo ir keletą 
kartų paspauskite kiekvieną mygtuką. Prijunkite kavos aparatą. 
Jei ekrane vėl pasirodo „Er1“, procedūrą pakartokite.

Jei per plikymo tinklelio viršų teka 
kava:

Plikymo tinklelis įstatytas netinkamai.  
Žr. dalį „Plikymo tinklelio surinkimas“.
Į plikymo tinklelį įberta per daug kavos.
Kartu naudojamas „Gold Tone“ ir popierinis filtras.

Jei iš kavos aparato galo sunkiasi 
vanduo: Į vandens talpyklą įpilta per daug vandens.

Jei problema kyla ne dėl aprašytų priežasčių, žr. dalį „Gaminio garantija ir klientų aptarnavimas“. 
Negrąžinkite kavos aparato pardavėjui. Pardavėjai neteikia priežiūros.

VIGYÁZAT
Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földcsatlakozót.

Ne használjon elosztót.

Ne használjon hosszabbítót.

Ezen utasítások betartásának elmulasztása halálos sérülést, 
tüzet vagy áramütést eredményezhet.
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GAMINIO GARANTIJA

„KITCHENAID“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ ŽALĄ.

© 2019 m. Visos teisės saugomos. 
Specifikacijos gali keistis iš anksto nepranešus.

Užregistruokite savo naująjį „KitchenAid“ prietaisą dabar: http://www.kitchenaid.eu/register

GAMINIO REGISTRACIJA

Garantijos trukmė: „KitchenAid“ sumokės už: „KitchenAid“ nemokės už:

Europa, Vidurinieji 
Rytai ir Afrika:  
5KCM1209 
Visapusė dvejų metų 
garantija nuo pirkimo 
datos.

Atsargines dalis ir remonto 
išlaidas tvarkant medžiagų 
ar gamybos defektus. 
Techninę priežiūrą 
turi atlikti įgaliotasis 
„KitchenAid“ techninės 
priežiūros centras.

A.  Remontą, kai kavos aparatas 
naudojamas kitaip, nei įprastai 
plikant kavą namuose.

B.  Žalą dėl nelaimingo atsitikimo, 
modifikavimo, netinkamo 
naudojimo, piktnaudžiavimo 
arba įrengimo / naudojimo 
nesilaikant vietos elektros 
reikalavimų.

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA
JK ir Airijoje:  
jei turite bet kokių klausimų arba norite rasti artimiausią „KitchenAid“ įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą, toliau žiūrėkite mūsų kontaktinius duomenis.

PASTABA: visus techninės priežiūros darbus turi atlikti vietinio įgaliotojo „KitchenAid“ 
techninės priežiūros centro specialistai.

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite mūsų svetainėje adresu:
www.KitchenAid.eu
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