MAKSIMĀLA TRADĪCIJA MINIMĀLĀ VIETĀ
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
RŪPĪGI IZLASIET LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS
IETEIKUMI PAR DROŠĪBU
Ierīces izmantošanas mērķis
Šī ierīce ir paredzē lietošanai mājsaimniecībā vai līdzīgiem mērķiem, piemēram:
- virtuves personāla zonās veikalos un citās darba vidēs;
- saimniecības ēkās;
- klientiem izmantošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs;
- iestādījumiem, kuri piedāvā naktsmītni un brokastis.
Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot, bērnus), kurām ir samazinātas
fiziskās, maņu vai garīgās spējas, trūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien par viņu
drošību atbildīgā persona tām nenodrošina atbilstošu uzraudzību vai ir apmācījusi
par ierīces izmantošanu. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci. Šo ierīci var lietot
bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī cilvēki, ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai
garīgajām spējām, vai arī kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tām netiek
nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu, un ir
izpratne par attiecīgo apdraudējumu. Ierīces tīrīšanu un uzturēšanu darba kārtībā
nevar uzticēt bērniem, ja vien viņi netiek uzraudzīti. Šo ierīci var lietot cilvēki, ar
ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai arī trūkst pieredzes un
zināšanu, ja vien tām netiek nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces
drošu izmantošanu un ir izpratne par attiecīgo apdraudējumu. Neļaujiet bērniem
spēlēties ar ierīci.
Ierīces uzstādīšanas vieta
Novietojiet kafijas automātu drošā vietā, kur neviens to nevar apgāzt vai tā nevienu
nevar savainot. Neturiet automātu temperatūrā, kas ir zemāka par 4°C, jo tas ierīci
var sabojāt. Neizmantojiet kafijas automātu ārpus telpām. Nenovietojiet iekārtu uz
ļoti karstām virsmām vai liesmas tuvumā.
Ierīces barošana
Pievienojiet kafijas automātu atbilstošai strāvas tīkla kontaktligzdai. Strāvas
spriegumam ir jāatbilst uz ierīces plāksnītes norādītajam.
Strāvas vads
Neizmantojiet kafijas automātu, ja ir bojāts tā strāvas vads. Šādā gadījumā bojātais
vads nekavējoties jānomaina. Neļaujiet stāvas vadam stiepties pār asiem stūriem vai
malām, vai arī pār ļoti karstiem priekšmetiem, kā arī pasargājiet to no eļļas.
Nepārvietojiet, kā arī nevelciet ierīci aiz tās vada. Nevelciet kontaktdakšu no rozetes,
turot to aiz vada. Neaiztieciet ierīci ar slapjām rokām. Nepieļaujiet, lai vads brīvi
karātos no galda vai plaukta.
Elektrotraumu risks
Nepieļaujiet, lai detaļas, pa kurām plūst strāva nonāktu saskarē ar ūdeni.
Apkārtējo cilvēku aizsardzība
Uzraugiet bērnus, lai tie nespēlētos ar ierīci. Bērni nesaprot apdraudējumu, ko rada
elektroierīces. Nenovietojiet iekārtas iepakojumu, kur to var aizsniegt bērni.

IETEIKUMI PAR DROŠĪBU
Apdegumu draudi!
Neskarieties pie ierīces karstajām daļām (kapsulas turētāja u.c.) uzreiz pēc iekārtas
lietošanas. Uzmanieties no karstā šķidruma šļakstiem, kas var rasties brīdī, kamēr no
automāta iztek kafija. Nekādā gadījumā neceliet kapsulas nodalījuma sviru, kamēr
notiek kafijas padošana.
Automāta tīrīšana
Pirms ierīces tīrīšanas ir svarīgi, lai tā būtu atvienota no kontaktligzdas un tā būtu
atdzisusi. Negremdējiet iekārtu ūdenī! Ir aizliegts iejaukties iekārtas iekšējās darbības
procesos. Neizmantojiet ūdeni tvertnē lietošanai pārtikā.
Ierīces uzturēšana kārtībā
Ja ierīci nav plānots izmantot ilgāku laiku, atvienojiet to no tīkla un novietojiet sausā
vietā, kur to nevar aizsniegt bērni. Sargiet to no putekļiem un netīrumiem. Ierīces
remontēšana un tehniskā apkope
Ierīces atteices gadījumā, vai, ja ir aizdomas par tās defektiem tās nokrišanas
rezultātā, nekavējoties atvienojiet to strāvas avota. Aizliegts izmantot bojātu iekārtu.
Remontdarbus jāuztic tikai autorizēta servisa centra speciālistiem. Gadījumā, ja
nepieciešami nestandarta remontdarbi, uzņēmums atsakās no jebkādas atbildības
par bojājumiem.
Ūdens tvertne
Uzpildiet tvertni tikai ar aukstu, svaigu, negāzētu dzeramo ūdeni. Neizmantojiet
iekārtu, ja tajā nav pietiekami daudz ūdens, kas pārsniedz minimālo atzīmi uz
tvertnes.
Vieta kapsulas ievietošanai
Kapsulas nodalījumā atļauts ievietot tikai saderīgas kapsulas; nodalījumā neievietot
pirkstus vai kādus citus objektus. Ir atļauts izmantot tikai kafijas kapsulas.
Atbrīvošanās no iekārtas pēc tās ekspluatācijas laika beigām. INFORMĀCIJA IEKĀRTAS
LIETOTĀJAM Par direktīvu 2002/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK piemērošanu
par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās
iekārtās un par elektronisko iekārtu atkritumu likvidāciju, kā arī šo direktīvu
turpmākajiem grozījumiem. Simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem uz
ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka iekārta pēc tā ekspluatācijas laika beigām ir
jāiznīcina nošķirti no citiem atkritumiem. Tādēļ lietotājam ir jāatbrīvojas no ierīces
elektrisko un īpašā elektronisko iekārtu savākšanas centrā, vai arī pie jaunas
līdzvērtīga veida iekārtas iegādes jānogādā tā izplatītājam vecā (viena pret vienu). Ir
jānodrošina atbilstoša nodalīta izjauktās iekārtas, kas tiek nodota pārstrādei videi
nekaitīgai iznīcināšanai, savākšana, lai pēc iespējas novērstu vai samazinātu tādu
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kuru rada neatbilstoša
apsaimniekošana, kā arī veicinātu iekārtas izgatavošanā izmantoto materiālu
otrreizēju pārstrādi. Pamājojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem ar nelikumīgu
produkta iznīcināšanu, lietotājam tiks piemērotas pienācīgas administratīvās
sankcijas un pasākumi.

IERĪCES DETAĻAS
Kapsulas ievietošanas nodalījuma svira

Vieta kapsulas ievietošanai
Kafijas padeves poga (brīva dozēšana)
Kafijas padošanas uzgalis
Kafijas tases režģa paliktnis
Augšējā pilienu savācējpaplāte
Apakšējā pilienu savācējpaplāte / izlietoto kapsulu nodalījums
Ūdens tvertnes vāks
Ūdens tvertne
Strāvas vads
Galvenais slēdzis
IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA
Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies šādos gadījumos:
- nepareiza iekārtas lietošana un neatbilstība paredzētajam mērķim;
- par remontdarbiem, kuri nav veikti pilnvarotā servisa centrā;
- ja ir pārveidots strāvas vads;
- ja ir pārveidota jebkāda ierīces detaļa;
- ja ir izmantotas neoriģinālās rezerves daļas un piederumi;
- ja ierīcei nav veikta atkaļķošana;
- ja ierīce ir uzglabāta vietā, kurā temperatūra ir zemāka par 4°C;
- ja iekārta ir lietota vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5°C;
- ja iekārta ir lietota vietā, kur temperatūra pārsniedz 40°C;
- ja ir izmantotas iekārtai neparedzētas kapsulas.
Šādos iepriekšminētajos gadījumos iekārtas garantija nav spēkā.
IEKĀRTAS PALAIŠANA
Novietojiet iekārtu uz plakanas horizontālas un stabilas virsmas, prom no ūdens,
liesmas un karstuma avotiem. Atvienojiet strāvas padevi. Kad iekārta ir ieslēgta, to
nedrīkst pārklāt ar dvieļiem vai citiem priekšmetiem.
1. Izceliet ūdens tvertni un atveriet tās vāku.
2. Uzpildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX un tikai ar svaigu, negāzētu dzeramo
ūdeni.
Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt MAX atzīmi un tam vienmēr jābūt virs MIN atzīmes.
Izmantojiet tikai negāzētu, svaigu ūdeni. Karsts ūdens un citi šķidrumi var bojāt
tvertni.
Neizmantojiet iekārtu, ja tajā nav ūdens. Vienmēr pārliecinieties, ka ūdens tvertnē
pārsniedz atzīmi MIN.
Iespraudiet kontaktdakšu ligzdā, tad nospiediet galveno slēdzi un iestatiet to pozīcijā
I. nomirgos barošanas poga.
Ja padeves poga būs pozīcijā ieslēgta (ON), iekārta būs gatava izmantošanai.

Kad iekārta būs ieslēgta, tā sāks uzpildīt hidraulisko ķēdi, uz īsu brīdi aktivizējot sūkni.
KAFIJAS PAGATAVOŠANA
KAFIJAS PADOŠANA
Iekārta nenodrošinās produktu, pirms tā nebūs sasniegusi darba temperatūru.
Barošanas poga uzkarsēšanas posmā mirgos.
Iekārta ir gatava izmantošanai, kad svira ir sākotnējā stāvoklī, un padeves poga ir
stabili stāvoklī "ieslēgta" (ON).
1. Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
Ja vēlaties izmantot tases, mazās tases vai atšķirīga izmēra tvertnes, Jūs varat
noņemt augšējo pilienu savācējpaplāti.
2. Paceliet kapsulu padeves sviru un novietojiet kapsulu ievietošanas vietā, nedaudz
uzspiežot.
Nekad nelieciet pirkstus vai kādus citus priekšmetus kafijas kapsulu turētājā. Tablešu
turētājā atļauts ievietot tikai ar ierīci saderīgas kapsulas.
3. Nolaidiet kapsulas ievietošanas sviru.
4. Ierīcei ir brīvās dozēšanas poga.
Brīvā dozēšana
Nospiediet Espresso padeves pogu. Kad tiks padota kafija, iedegsies un mirgos
attiecīgā poga.
Nekādā gadījumā neceliet kapsulas nodalījuma sviru, kamēr notiek kafijas padošana.
Kad ir iegūts vajadzīgais daudzums kafijas (maksimāli 120 ml), apturiet kafijas padevi,
atkārtoti nospiežot kafijas padeves pogu.
Ja saņemtais kafijas daudzums ir mazāks, nekā būtu jābūt, ar galveno slēdzi izslēdziet
iekārtu, tad atkārtoti ieslēdziet. Pēc tam nospiediet padeves pogu.
IEKĀRTAS GAIDSTĀVE
Ja iekārta nav izmantota 30 minūtes, tā automātiski pāries gaidstāves režīmā; turklāt
mirgos dozēšanas poga.
Atkāroti iedarbiniet iekārtu, nospiediet padeves pogu, vai atveriet kapsulas padeves
sviru.
UZTURĒŠANA UN TĪRĪŠANA
Pirms iekārtas tīrīšanas pārliecinieties, ka ir atslēgta strāvas padeve, un nogaidiet
kādu brīdi, lai iekārta atdziest.

Ir ieteicams katru dienu izskalot ūdens tvertni un atkārtoti to uzpildīt ar svaigu ūdeni.
Neatstājiet ūdeni iekārtas ķēdē ilgāk par trīs dienām. Ja tā tomēr noticis, tad, pirms
sākat kafijas padošanu, veiciet ūdens padevi (bez ievietotas kapsulas). Iztukšojiet un
notīriet pilienu savācējpaplāti reizi divās-trijās dienās, vai arī tad, kad tā ir pilna.
Aizliegts detaļu nožāvēšanai tās ievietot mikroviļņu vai standarta krāsnī.
Neizmantojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, spirtu saturošus līdzekļus
vai agresīvas vielas. Negremdējiet iekārtu ūdenī! Nemazgāt iekārtu ar ūdeni zem
spiediena. Ja vien nav norādīts citādi, visas iekārtas detaļas, kuras nav noņemamas
(atskaitot elektriskās), ir jāmazgā ar aukstu vai remdenu ūdeni, izmantojot
neabrazīvu lupatiņu vai sūkli.
KAFIJAS KRĀNA TĪRĪŠANA
Reizi nedēļā KAFIJAS DOZĒŠANAS procedūru izpildiet bez ievietotas kapsulas.
PILIENU SAVĀCĒJPAPLĀTES UN KAPSULU NODALĪJUMA TĪRĪŠANA
1. Izceliet pilienu savācējpaplāti / izmantoto kapsulu nodalījumu.
2. Izņemiet un iztukšojiet iekšējo izmantoto kapsulu nodalījumu.
Periodiski pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka kapsulu nodalījums ir pilns, lai novērstu
problēmas un kaitējumu iekārtai.
3. Jūs varat notīrīt augšējo un apakšējo pilienu savācējpaplāti, kā arī tases režģa
paliktnis. Novietojiet sastāvdaļas sāņus un noskalojiet tos aukstā vai siltā ūdenī, tad
tās nožāvējiet un pareizi ievietojiet atpakaļ to vietā.
ATKAĻĶOŠANA
Kaļķa vai katlakmens veidošanās ir normāla parādība lietojot iekārtu; atkaļķošana/
katlakmens noņemšana ir jāveic reizi 3 vai 4 mēnešos un/vai, ikreiz, kad iekārtā
būtiski samazinās ūdens plūsma.
Lai atkaļķotu iekārtu, Jums būs jāizmanto (netoksisks un nekaitīgs ) atkaļķotājs, kas ir
pieejams tirgū, un, kas ir īpaši paredzēts kafijas automātiem un kurš atbilst spēkā
esošo standartu un tiesību aktu prasībām.
Nav atļauts atkaļķošanas līdzekļa vietā izmantot etiķi. Nepieļaut atkaļķotāja
nonākšanu gremošanas kanālos. Apdegumu risks, jo atkaļķošanas šķīdums tiks
padots pie augstas temperatūras.
1. Iztukšojiet tvertni un piepildiet to ar atkaļķošanas produktu, kas izšķīdināts ūdenī,
kā tas norādīts uz atkaļķotāja iepakojuma, un novietojiet tvertni zem krāna.
2. Nospiediet kafijas dozatora pogu un uzpildiet tasi pilnu.
3. Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai "atpūsties" 10-15 minūtes un atkārtojiet 2. un 3. punkta
darbības, līdz tvertne ir tukša.

4. Izņemiet tvertni, noskalojiet to un piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni, tad
uzstādiet tvertni atpakaļ vietā un novietojiet nodalījumu zem atbalsta ierīces.
5. Nogaidiet līdz iekārta uzsilst, tad nospiediet kafijas dozatora pogu un ļaujiet
iekārtai darboties, līdz tvertne tiek iztukšota.
6. Atkārtojiet iepriekš aprakstīto 4. un 5. soli. Ja atkaļķotāja lietošanas norādījumos ir
minēts skalošanas daudzums, kas pārsniedz divas pilnas šīs iekārtas tvertnes,
atkārtojiet 4. un 5. soli.
RISINĀJUMI BIEŽĀK SASTOPAMAJĀM PROBLĒMĀM
Problēma
Iekārtu nevar ieslēgt.
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