
Espresso Machine
5KES6403
5KES6503
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DAĻAS UN FUNKCIJAS

1 Ūdens tvertne (tilpums: 1,4 litri)

2 Ūdens tvertnes rokturis

3 Ūdens tvertnes vāciņš

4 Tasītes uzsildītājs

5 Pilienu vāceles paplāte

6 Pilienu vācele

7 Jaudas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

8 Tvaika sprausla

9 Tvaika sprauslas atbloķēšanas poga

10 Izņemamais filtrs (58 mm)

11 Režīma poga  : Espresso (Espreso) 
: Steam (Tvaiks) 
: Hot Water (Karstais ūdens)

12 Dozēšanas poga  : 1 (1 porcija) 
: 2 (2 porcijas)

13 Tīrīšanas cikla poga

14 Poga Start/Cancel (Sākt/atcelt)

15 Pilienu vāceles iztukšošanas indikators

16 Kafijas sprausla

� �

9

1

2

4

5 7
6

10

3

11 12 13 14

Piena 
kanna

Kafijas kauss

Piespiedējs
Vienas sienas 

1 porcija
Vienas sienas 

2 porcijas
Dubultsienas 

1 porcija
Dubultsienas 

2 porcijas

16

15

8
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI
Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro piesardzības pamatpasākumi, tostarp 
tālāk norādītie.

1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu 

bērniem nepieejamā vietā.
3. Tikai Eiropas Savienībā: ierīces var izmantot personas ar pazeminātām fiziskām, maņu 

vai garīgām spējām vai bez pieredzes/zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas 
vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un personas saprot visus 
iespējamos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

4. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas.
5. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar pazeminātām fiziskām, 

maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas tiek 
uzraudzītas vai persona, kas ir atbildīga par šīs personas drošību, ir sniegusi ierīces 
lietošanas norādes.

6. Lai nodrošinātu aizsardzību pret uguni, elektriskās strāvas triecienu un traumām, 
neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Nepieļaujiet 
savienotāja apšļakstīšanos. 

7. Ja ierīci izmanto bērni vai tā tiek izmantota bērnu tuvumā, nepieciešama pieaugušo 
uzraudzība.

8. Atvienojiet no kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas. Ļaujiet atdzist, 
pirms uzliekat vai noņemat detaļas, kā arī pirms tīrīšanas.

9. Neizmantojiet nevienu ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakša, kā arī tad, ja ierīce 
darbojas nepareizi, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā 
pilnvarotajā darbnīcā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai elektriskus/mehāniskus 
regulējumus.

Ja neizpildīsiet norādījumus, var 
iestāties jūsu nāve vai rasties smaga 
trauma.

Ja nekavējoties neizpildīsiet 
norādījumus, var iestāties jūsu nāve vai 
rasties smaga trauma.

BRĪDINĀJUMS
Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai 
norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu 
neievērošanas gadījumā.

BĪSTAMI

Šajā ierīces rokasgrāmatā esam snieguši daudz svarīgu drošības ziņojumu. 
Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības ziņojumus.

Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

Šis ir drošības brīdinājuma simbols.
Šis simbols brīdina par iespējamu bīstamību, kas var izraisīt jūsu 
un citu personu traumas vai nāvi.
Visi drošības ziņojumi seko pēc drošības brīdinājuma simbola un 
vārda “BĪSTAMI” vai “BRĪDINĀJUMS”. Šie vārdi nozīmē:
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA
10. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
11. Izmantojot papildu piederumus, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, var izcelties 

ugunsgrēks, iespējams gūt elektrisko triecienu vai miesas bojājumus.
12. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. 
13. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves virsmas malai vai arī pieskarties 

karstām virsmām.
14. Nenovietojiet uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarsētā cepeškrāsnī.
15. IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, ja to nelietosiet, kā arī 

pirms daļu salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet to 
un izraujiet no rozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.

16. Netīriet kafijas automātu ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, tērauda šķiedrām vai citiem 
abrazīviem materiāliem.

17. Lietojot karstu tvaiku, saglabājiet īpašu piesardzību.
18. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzētos.
19. Ja atkaļķošanas šķīdums nonāk uz ādas vai acīs, tas var izraisīt kairinājumu. Nepieļaujiet 

nonākšanu uz ādas vai acīs. Noskalojiet atkaļķošanas šķīdumu ar tīru ūdeni. Ja tas 
iekļuvis acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

20. Trauslas virsmas, saskaroties ar atkaļķošanas šķidrumu, var tikt bojātas. Nekavējoties 
notīriet izšļakstīto šķidrumu.

21. Norādījumus par to, kā tīrīt virsmas, kas ir nonākušas saskarē ar ēdienu, skatiet sadaļā 
“Apkope un tīrīšana”.

22. Sildelementa virsma saglabā siltumu arī pēc lietošanas. Nepieskarieties karstai virsmai. 
Izmantojiet rokturus.

23. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
24. Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir 

jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
25. Tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
26. Kafijas aparātu lietošanas laikā nedrīkst ievietot skapī.
27. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram: 

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citā darba vidē; 
- lauku mājās; 
- klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē; 
- pansijas tipa iestādēs.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS 
NORĀDĪJUMUS

Instrukcijas ir pieejamas arī tiešsaistē, apmeklējiet mūsu vietni:  
www.KitchenAid.eu

http://www.KitchenAid.eu
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ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

BRĪDINĀJUMS
Spriegums: 220–240 voltu maiņstrāva

Frekvence: 50–60 Hz

Jauda: 1470 vatu

PIEZĪME. Ja kontaktdakša nav piemērota 
kontaktligzdai, sazinieties ar kvalificētu 
elektriķi vai servisa personālu. Nekādā veidā 
nepārveidojiet kontaktdakšu. Neizmantojiet 
adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads 
ir pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis 
vai servisa personāls uzstāda kontaktligzdu 
netālu no ierīces.

Vads ir jānovieto tā, lai tas nekarātos pāri 
galda vai letes virsmai, kur to var paraut bērni 
vai aiz tā nejauši aizķerties.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA

Produkta pārstrāde
– Šī ierīce ir marķēta atbilstoši ES un 
Apvienotās Karalistes tiesību aktiem par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(EEIA). 
– Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu 
utilizēšanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu 
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, 
kas var tikt radīta, nepareizi apejoties ar šī 
izstrādājuma radītajiem atkritumiem.

 

–   Simbols uz ierīces vai komplektācijā 
iekļautajā dokumentācijā norāda, ka to 
nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus un 
ka tā jānogādā atbilstošā savākšanas centrā 
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. 
Lai saņemtu detalizētu informāciju par 
šā izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un 
pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar pilsētas domi, 
sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu 
sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties 
izstrādājumu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (ES)

Šī ierīce ir izstrādāta, veidota un tiek izplatīta atbilstoši šajās EK direktīvās noteiktajām 
drošības prasībām: zemsprieguma direktīva 2014/35/ES, direktīva par elektromagnētisko 
savietojamību 2014/30/ES, ROHS direktīva 2011/65/ES un to grozījumi.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar pārstrādes simbolu  . 
Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu 
noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.
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DARBA SĀKŠANA
Vispirms notīriet visas daļas un piederumus (sk. sadaļu “Apkope un tīrīšana”). 
Novietojiet kafijas automātu uz sausas, līdzenas virsmas, piemēram, virtuves letes vai galda.

MAX

Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni (maks. 
1,4 litri). Uzlieciet ūdens tvertnes vāciņu.

1

Ievietojiet tvaika sprauslu, līdz dzirdams klikšķis.

2

SVARĪGI! Destilēts ūdens vai minerālūdens var sabojāt kafijas automātu.  
Neizmantojiet nevienu no tiem espreso pagatavošanai.

Pievienojiet kontaktdakšu zemētai kontaktligzdai.
Lai ieslēgtu, nospiediet jaudas slēdzi pozīcijā 
“ON (-)”.

3

� �

Ūdens tiks automātiski iesūknēs sildītājā un 
sāks uzkarst. Kad indikatori pārstāj mirgot, 
kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

4

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai. 

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, 
ugunsgrēks vai nāve.
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DARBA SĀKŠANA

1 2

Lai noskalotu tvaika sprauslu, pavirziet to virs 
pilienu vāceles vai tasītes. Lai atlasītu Hot Water 
(Karstais ūdens), pārslēdziet režīma pogu un, lai 
sāktu darbību, nospiediet pogu .
Ļaujiet ūdenim tecēt 3 līdz 5 sekundes un pēc 
tam nospiediet pogu , lai apturētu.

6

1 2

Lai izskalotu kafijas sprauslu, novietojiet tvertni 
zem kafijas sprauslas. Pārslēdziet režīma pogu, 
lai atlasītu Espresso (Espreso). Pārslēdziet devas 
pogu uz 1 un nospiediet pogu . 
Automāts laidīs ūdeni cauri kafijas sprauslai un 
automātiski apstāsies pēc cikla beigām.

5

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA
ESPRESO PAGATAVOŠANA

Izvēlieties nepieciešamo filtra grozu (skatīt groza 
izvēles tabulu). Iespiediet filtra grozu izņemamajā 
filtrā, līdz tas ar klikšķi nostiprinās vietā.

1

Piepildiet filtra grozu ar smalka maluma 
espreso kafiju (ieteicamās devas skatīt groza 
izvēles tabulā).

2

Groza veids Porcija Deva (grami) Izmantojums

Vienas sienas        1 porcija     10–12 Svaigi malta pupiņu kafija

Vienas sienas        2 porcijas   18–20 Svaigi malta pupiņu kafija

Dubultsienas        1 porcija     10–12 Malta kafija

Dubultsienas        2 porcijas   18–20 Malta kafija

GROZA IZVĒLES TABULA
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1 21 2

Pārslēdziet režīma pogu, lai atlasītu Espresso 
(Espreso). Pārslēdziet devas pogu, lai atlasītu 
vēlamo porciju daudzumu: 1 (~ 30 ml) vai 2 
(~ 60 ml).

5

Nospiediet  pogu, lai sāktu atlasīto 
Espresso ciklu.

6

PIEZĪME. Kafijas gatavošanas laikā neņemiet laukā izņemamo filtru.

PADOMS. Porcijai ir jāiepildās 20–30 sekunžu laikā, ja izvēlaties 1 un 2 porcijas.
- Ja ilgums ir mazāks par 20 sekundēm: samaziniet maluma rupjumu un/vai palieliniet 
piespiešanas stiprumu. 
- Ja ilgums pārsniedz 30 sekundes: palieliniet maluma rupjumu un/vai samaziniet piespiešanas stiprumu.

STEAM (TVAIKA) REŽĪMA IZMANTOŠANA, PUTOJOT PIENU

1 2

Pārslēdziet režīma pogu, lai atlasītu Steam 
(Tvaiks). Sāksies automātiska karsēšana, par 
ko liecina mirgojošs tvaika indikators. Tvaika 
indikators pārstās mirgot, kad automāts būs 
gatavs tvaika lietošanai.

1

Ielejiet piena kannā nepieciešamo piena 
daudzumu.
PADOMS. Piepildiet līdz liešanas snīpja 
apakšējai daļai.

2

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Vienmērīgi pielīdziniet izņemamajā filtrā iebērto 
malto kafiju un novietojiet filtru uz līdzenas 
virsmas. Ar piespiedēju piespiediet malto kafiju. 
Notīriet izbirušos graudiņos no malas.

3

Novietojiet izņemamo filtru zem kafijas sprauslas, 
lai rokturis atrastos atbloķēšanas pozīcijā. 
Paceliet augstāk izņemamo filtru, pietuvinot 
to kafijas sprauslai, un pagrieziet pa labi, lai tas 
nofiksētos.

4
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IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Pieregulējiet tvaika sprauslu vēlamajā pozīcijā. 
Iegremdējiet tvaika sprauslu piena kannā 
mazliet zem piena līmeņa.

4

2

Pavirziet tvaika sprauslu virs pilienu vāceles 
vai tasītes. Lai sāktu darbību, nospiediet 
pogu . Tiklīdz ūdens pārvēršas tvaikos, 
nospiediet pogu , lai apstādinātu.

3

Nospiediet pogu , lai sāktu tvaika veidošanu.
Putojiet, līdz iegūts vēlamais putu daudzums 
un temperatūras līmenis. Lai apstādinātu tvaiku, 
vēlreiz nospiediet pogu  . Lai nepieļautu 
izšļakstīšanos, pirms tvaika sprauslas izņemšanas 
no piena pagaidiet, līdz apstājas tvaiks.

5

PIEZĪME. Jūs varat apturēt ciklu, nospiežot pogu  , lai apstādinātu ūdens plūsmu, pirms 
cikls ir pabeigts.

KARSTĀ ŪDENS FUNKCIJAS IZMANTOŠANA

Tvaika sprauslu var izmantot arī karstā ūdens padevei; tas lieliski noder Americano kafijas, tējas, karstas 
šokolādes utt. pagatavošanā. Jūs varat arī izmantot karstu ūdeni tasīšu uzsildīšanai.

1 2

Pārslēdziet režīma pogu, lai atlasītu Water 
(Ūdens).
Novietojiet tasīti zem tvaika sprauslas.

1

1 2
1 2

Nospiediet devas pogu, lai atlasītu ūdens 
daudzumu 1 (~ 118 ml) vai 2 (~ 177 ml).  
Nospiediet pogu , lai sāktu ūdens ciklu. 
Ūdens plūst no tvaika sprauslas.

2
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PROGRAMMĒŠANAS FUNKCIJA
Kafijas automātam ir programmēšanas funkcija. Jebkuri pielāgotie iestatījumi tiks saglabāti pat tad, ja 
automātam tiek pārtraukta strāvas padeve.

ESPRESO KAFIJAS UN KARSTĀ ŪDENS DAUDZUMA IEPROGRAMMĒŠANA

1 2

Lai mainītu 1 / 2: pārslēdziet režīma pogu, lai 
atlasītu Espresso (Espreso). Atlasiet devu, kuru 
vēlaties ieprogrammēt (1 vai 2). Nospiediet 
un turiet pogu , līdz jūsu tasītē ir iepildīts 
vēlamais espreso daudzums. 
Programmējot atlasīto devu, devas un pogas 

 indikatori mirgos. Indikatori pārtrauks 
mirgot, kad programmēšana būs pabeigta.

1
1 2

Lai mainītu ieprogrammēto ūdens 
daudzumu 1 / 2: pārslēdziet režīma pogu, 
lai atlasītu Water (Ūdens). Atlasiet devu, kuru 
vēlaties ieprogrammēt (1 vai 2). Nospiediet un 
turiet pogu , līdz tasītē ir iepildīts vēlamais 
ūdens daudzums.  
Programmējot atlasīto devu, devas un pogas 

 indikatori mirgos. Indikatori pārtrauks 
mirgot, kad programmēšana būs pabeigta.

2

PADOMS. Lai atjaunotu visus rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un 3 sekundes turiet “devas pogu”. Izmaiņu 
veikšana espreso vai ūdens daudzuma rūpnīcas iestatījumos var ietekmēt automāta paredzēto veiktspēju.

ŪDENS TEMPERATŪRAS UN CIETĪBAS PROGRAMMĒŠANA

1 2
1 2

Lai mainītu ieprogrammēto ūdens 
temperatūru: pārslēdziet režīma pogu, 
lai atlasītu Espresso (Espreso), un pēc tam 
nospiediet un turiet 3 sekundes.
Indikatori norādīs uz rūpnīcas vērtību 
iestatījumiem vai pēdējiem saglabātajiem 
iestatījumiem (atsaucei skatīt indikatoru tabulu).
Lai atlasītu vēlamo temperatūru, pārslēdziet 
režīma pogu, izvēloties Low-Mid-High (zemu, 
vidēju vai augstu).
Lai saglabātu atlasīto vērtību, nospiediet pogu 

 vai nogaidiet 10 sekundes.

1

1 2
1 2

Lai mainītu ieprogrammēto ūdens cietību: 
pārslēdziet pogu uz Water (Ūdens), pēc tam 
nospiediet un turiet 3 sekundes.
Indikatori norādīs uz rūpnīcas vērtību 
iestatījumiem vai pēdējiem saglabātajiem 
iestatījumiem (atsaucei skatīt indikatoru tabulu).
Lai atlasītu vēlamo cietību, pārslēdziet režīma 
pogu uz Low-Mid-High (zema, vidēja vai augsta). 
Lai saglabātu atlasīto vērtību, nospiediet pogu 

 vai nogaidiet 10 sekundes.

2
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PROGRAMMĒŠANAS FUNKCIJA
INDIKATORU TABULA

PADOMS. Lai atjaunotu visus rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un 3 sekundes turiet “devas pogu”.  
Visi indikatori iemirgosies, norādot uz iestatījumu atjaunošanu.

Ūdens temperatūra vai cietība  

Zema

Vidēja

Augsta

PIEZĪME. Ūdens cietība -  Zema: 0 līdz 60 milj.daļas 
 Vidēja: 60 līdz 120 milj.daļas 
 Augsta: vairāk nekā 120 milj.daļas

Noslaukiet kafijas automāta korpusu un kafijas 
sprauslu ar tīru, mīkstu samitrinātu drānu.

2

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, regulāri tīriet kafijas automātu un piederumus.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Kad pilienu vāceles indikators paaugstinās un 
sniedzas pāri pilienu vāceles paplātes virsmai, 
iztukšojiet pilienu vāceli un noskalojiet ar siltu 
ūdeni.

1

SVARĪGI. Pirms tīrīšanas atvienojiet kafijas automātu no kontaktligzdas. Ļaujiet kafijas 
automātam un piederumiem atdzist.

PIEZĪME. Kafijas automāta, tā daļu vai piederumu tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas 
līdzekļus vai tīrāmos sūkļus. Negremdējiet kafijas automātu vai tā vadu ūdenī vai citos 
šķidrumos. 
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KAFIJAS AUTOMĀTA ATKAĻĶOŠANA

Atkaļķošanas programma nodrošina vienkāršu un efektīvu kafijas automāta atkaļķošanu. Atkaļķojiet 
kafijas automātu regulāri vaivismaz tad, kad sāk mirgot “Clean ( )” indikators . Atkaļķošanas biežums ir 
atkarīgs no jūsu reģiona ūdens cietības. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs programmētu kafijas automātu atbilstoši 
jūsu reģiona ūdens cietībai.

PIEZĪME. Atkaļķošanas procesam ir 4 posmi, tas kopumā aizņem 10 minūtes un ir jāpabeidz 
pirms nākamās lietošanas reizes. Jūs varat apturēt atkaļķošanas programmu jebkurā brīdī, 
nospiežot pogu  . Tāpat arī darbību varat atsākt, nospiežot pogu  .

KAFIJAS SPRAUSLAS UN ATKAĻĶOŠANAS IESTATĪŠANA

SVARĪGI! Lietojiet tikai kafijas automātiem paredzēto atkaļķošanas šķīdumu.

1 2

1. posms: novietojiet tvertni (~0,5 l) uz pilienu 
vāceles zem kafijas sprauslas. Nospiediet 
tīrīšanas cikla ( ) pogu un turiet 3 sekundes 
vai tik ilgi, līdz Clean (Tīrīšanas) indikators vairs 
nemirgo. Pēc tam nospiediet pogu , lai 
sāktu pirmo atkaļķošanas cikla posmu. 
Tiklīdz pirmais posms būs pabeigts, Start/
Cancel (Sākt/atcelt) ( ) indikators sāks ātri 
mirgot. Iztukšojiet tvertni.

2

Iepildiet ūdens tvertnē 250 ml ūdens un 
125 ml atkaļķošanas šķīduma.

PIEZĪME. Iepriekš minētais ūdens un 
atkaļķošanas šķīduma daudzums ir 
paredzēts visam tīrīšanas ciklam.

Ciklu nav iespējams pabeigt, ja šo 
šķidrumu daudzums ir mazāks par minēto.

1
Ūdens

Atkaļķošanas 
šķīdums

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Nomazgājiet pilienu vāceli, izņemamo filtru, 
filtra grozus, piena kannu un pilienu vāceles 
paplāti siltā ziepjūdenī un noskalojiet ar tīru 
ūdeni. Noslaukiet ar mīkstu drānu.

3

Pēc katras lietošanas reizes notīriet tvaika 
sprauslu. Pārslēdziet režīma pogu, lai atlasītu 
Water (Ūdens). Novietojiet tvaika sprauslu virs 
pilienu vāceles vai krūzītes. Nospiediet pogu 

, nogaidiet 3 līdz 5 sekundes.  
Lai apturētu, nospiediet pogu . Ar mīkstu un 
tīru samitrinātu drānu notīriet sprauslas ārpusi. 

4

PIEZĪME. Lai noņemtu tvaika sprauslu, nospiediet tvaika sprauslas atbloķēšanas pogu.



LA
TV

IE
ŠU

13

APKOPE UN TĪRĪŠANA

1 2

2. posms: novietojiet tvertni (~0,5 l) zem 
tvaika sprauslas. Pēc tam nospiediet  
pogu. Kad ir pabeigts otrais posms, strauji 
mirgos startēšanas/atcelšanas ( ) un ūdens 
režīma indikatori. Iztukšojiet tvertni.

3

1 2

3. posms: novietojiet tvertni (~0,5 l) zem 
tvaika sprauslas. Iztukšojiet, izskalojiet un 
atkārtoti piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni 
līdz maksimālās uzpildīšanas līnijai. Nolieciet 
vietā ūdens tvertni. Nospiediet  pogu.
Start/Cancel (Sākt/atcelt) ( ) indikators 
sāks ātri mirgot pēc trešā posma pabeigšanas. 
Iztukšojiet tvertni.

4

1 2

4. posms: novietojiet tvertni (~0,5 l) uz pilienu 
vāceles zem kafijas sprauslas. Pēc tam nospiediet 
pogu . Clean  indikators un  pogas 
indikators sāks ātri mirgot pēc ceturtā un pēdējā 
posma beigām. Iztukšojiet tvertni.
Lai pabeigtu tīrīšanas ciklu, nospiediet pogu 

. Automāts atgriezīsies karsēšanas režīmā.

5

GLABĀŠANAS NORĀDES ZIEMAS PERIODĀ

SVARĪGI! Lai nepieļautu kafijas automāta bojājumus, lietojiet un glabājiet to vietā, kurā nav 
sals. Tā kā iekārtā paliek mazliet ūdens, sasalšana var sabojāt izstrādājumu. Ja kafijas automātu 
paredzēts glabāt vai pārvietot sala apstākļos, pilnībā iztukšojiet to.

Lai pilnībā iztukšotu kafijas automātu, piestipriniet tvaika sprauslu un nodrošiniet, ka ūdens tvertne ir līdz 
pusei pilna. 

1. Novietojiet tasīti zem tvaika sprauslas.
2. Ieslēdziet kafijas automātu, pārslēdziet režīma pogu uz Steam (Tvaiks). Nospiediet pogu Start/

Cancel (Sākt/atcelt) ( ). Kad pa tvaika sprauslu apmēram 10 sekundes ir nācis tvaiks, izņemiet 
ūdens tvertni un ļaujiet automātā atlikušajam ūdenim iznākt caur tvaika sprauslu.

3. Kad kafijas automāts apstājas un iemirgojas Water (Ūdens) režīms, attīrīšanas cikls ir pabeigts.
4. Pārslēdziet On/Off (ikona) (Ieslēgšanas/izslēgšanas) pogu izslēgtā pozīcijā. Iztukšojiet un vēlreiz 

ielieciet ūdens tvertni. Pēc tam atvienojiet kafijas automātu no kontaktligzdas.
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TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena risks

Pievienojiet sazemētai kontaktligzdai. 

Nenoņemiet kontaktdakšas zemējuma zaru.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt izraisīts elektrošoks, 
ugunsgrēks vai nāve.

Problēma Risinājums

Kafijas automātu nevar ieslēgt

Pārbaudiet, vai kafijas automāts ir pilnībā pievienots sazemētai 
3 dakšu kontaktligzdai.

Pārbaudiet, vai galvenais jaudas slēdzis (On/Off ) ir ieslēgts.

Ja jums ir strāvas pārtraucēja slēdzis, pārliecinieties, vai ķēde ir 
noslēgta.

Espreso plūsma ir lēna vai tikai pil

Kafijas malums ir pārāk smalks. Izmantojiet mazliet rupjāku 
malumu. 
Kafija ir pārāk stingri piespiesta. Piespiediet biezumus mazliet 
vieglāk: ar 15–20 kg jeb 30–40 mārciņu spēku. 
Filtra grozs var tikt bloķēts. Atbrīvojiet caurumu(-s) ar 
kniepadatu.
Iespējams, automātu vajag atkaļķot. Skatiet sadaļu “Kafijas 
automāta atkaļķošana”.

Espreso plūsma ir pārāk spēcīga

Kafijas malums ir pārāk rupjš. Izmantojiet mazliet smalkāku 
malumu.
Nepietiekams kafijas daudzums filtra grozā. Palieliniet kafijas 
devu. Skatīt sadaļu “Groza izvēles tabula”.
Kafija ir piespiesta pārāk vāji. Piespiediet mazliet stingrāk: ar 
15–20 kg jeb 30–40 mārciņu spēku.

Kafija plūst pāri izņemamā filtra 
malām

Izņemamais filtrs nav pienācīgi iestiprināts kafijas sprauslā. 
Pārliecinieties, vai izņemamais filtrs ir pienācīgi iestiprināts un 
pagriezts tā, lai rokturis atrastos pie fiksācijas ikonas. 
Ap filtra groza malu redzami kafijas biezumi. 
Notīriet kafijas pārpalikumu, lai nodrošinātu atbilstošu 
savienošanos ar kafijas sprauslu. 
Pārāk daudz kafijas filtra grozā. Izmantojiet mazāku kafijas 
devu. Skatīt sadaļu “Groza izvēles tabula”.

No tvaika sprauslas nenāk karsts 
ūdens/tvaiks

Vēl nav sasniegta darba temperatūra. Ļaujiet automātam 
sasniegt darba temperatūru.

Tvaiks/karstais ūdens no tvaika 
sprauslas plūst lēnām

Tvaika sprausla ir daļēji nosprostota. Izņemiet tvaika sprauslu 
no kafijas automāta. Iemērciet tīrīšanas šķīdumā un ar 
kniepadatu iztīriet atvērumu, izskalojiet to ar tīru ūdeni. 
Iespējams, automātu vajag atkaļķot. Skatiet sadaļu “Kafijas 
automāta atkaļķošana”.
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TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS NORĀDĪJUMI
Problēma Risinājums

Neveidojas kafijas putas

Kafijas malums ir pārāk rupjš. Izmantojiet mazliet smalkāku 
malumu. 
Kafija ir piespiesta pārāk vāji. Piespiediet mazliet stingrāk: ar 
15–20 kg jeb 30–40 mārciņu spēku.
Iespējams, ka izmantojat vienas sienas filtra grozu ar malto 
kafiju. Lūdzu, skatiet sadaļu “Groza izvēles tabula”.

Gatavojot espreso, veidojot tvaiku 
vai laižot karstu ūdeni, ir dzirdama 
klauvējoša/sūknējoša skaņa

Kafijas automātā notiek parasts process, tādēļ nav 
nepieciešams veikt nekādas darbības.

Visi režīma/devas indikatori mirgo Automāts atrodas aizsardzības režīmā, lai nepieļautu sūkņa 
pārkaršanu. Izslēdziet automātu uz 7,5 minūtēm.

Tvaika indikators un devas 
indikators mirgo

Automāts atrodas aizsardzības režīmā, lai nepieļautu 
pārkaršanu. Izslēdziet automātu uz 10 minūtēm.

Ūdens indikators turpina mirgot

Gādājiet, lai ūdens tvertnē vienmēr būtu ūdens un tā būtu 
pareizi ievietota.
Tvaika sprausla ir nosprostota. Izņemiet to no kafijas automāta 
un rūpīgi iztīriet.
Kafijas biezumi ir pārāk sablīvēti, izvēlieties rupjāku malumu. 
Ja izmantojat dubultsienas grozu, iztīriet izplūdes caurumus ar 
kniepadatu.

Visi indikatori mirgo vienlaicīgi

Izslēdziet kafijas automātu un apmēram uz 10 sekundēm 
atvienojiet vadu no kontaktligzdas. Pēc tam iespraudiet 
kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdziet automātu.  
Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar servisu.

Nepārtraukti deg visi indikatori
Ja problēma atkārtojas, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla uz 
apmēram 5 minūtēm, pievienojiet to elektrotīklam, vēlreiz 
iedarbiniet un veiciet 1 pilnu tīrīšanas ciklu.

Ja problēmu nav izraisījusi kāda no 
minētajām situācijām

Sk. sadaļas “KitchenAid garantijas nosacījumi (“Garantija”)” 
nodaļu “Nodošana servisā”. Neatgrieziet kafijas automātu 
mazumtirgotājam, jo tas nesniedz remonta pakalpojumus.
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KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI 
(“GARANTIJA”) 
KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Beļģija 
(»Garantijas devējs«) gala klientam, kurš ir patērētājs, piešķir garantiju saskaņā ar šādiem 
noteikumiem. 

Garantija tiek piemērota papildus un neierobežo vai neietekmē gala klienta likumā 
noteiktās garantijas tiesības pret produkta pārdevēju.

1)  GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS JOMA UN NOTEIKUMI

a)    Garantijas devējs piešķir garantiju produktiem, kas minēti 1.b sadaļā un ko patērētājs ir 
iegādājies no pārdevēja vai KitchenAid grupas uzņēmuma Eiropas Ekonomikas zonas 
valstīs, Moldovā, Melnkalnē, Krievijā, Šveicē vai Turcijā.

b)    Garantijas laiks ir atkarīgs no iegādātā produkta un ir šāds:

       5KES6403 Pilna divu gadu garantija no iegādes datuma.

       5KES6503 Pilna piecu gadu garantija no iegādes datuma.

c)    Garantijas laiks sākas pirkuma dienā, t.i., dienā, kad patērētājs iegādājās produktu no 
izplatītāja vai KitchenAid grupas uzņēmuma.

d)    Garantija attiecas uz nodrošinājumu, ka izstrādājumam nav defektu.

e)    Ja garantijas laikā rodas defekts, garantijas devējs sniedz patērētājam šādus garantijas 
pakalpojumus pēc garantijas devēja izvēles:

       -   bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas remonts vai

      -   bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas nomaiņa. Ja izstrādājums vairs nav 
pieejams, garantijas devējam ir tiesības aizstāt izstrādājumu ar tādas pašas vai lielākas 
vērtības izstrādājumu.

f )    Ja patērētājs vēlas iesniegt ar garantiju saistītu prasību, patērētājam ir jāsazinās ar 
attiecīgās valsts KitchenAid servisa centru vai tieši ar garantijas; 

       HOME DECOR 
Valukoja 8 
11415 TALLINN 
ESTONIA 
Tel.: +371 2 0220275 
info@kitchen.ee

       devēju adresē KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, 
Beļģija.

g)    Remonta izmaksas, tostarp rezerves daļu un pasta pakalpojumu izmaksas, kas saistītas 
ar izstrādājuma bez defektiem vai izstrādājuma daļas piegādi, sedz garantijas devējs. 
Garantijas devējs sedz arī izdevumus par bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas  
atgriešanu, ja garantijas devējs vai attiecīgās valsts KitchenAid klientu apkalpošanas 
centrs ir pieprasījis bojātā izstrādājuma vai izstrādājuma daļas atgriešanu. Tomēr 
patērētājam ir jāsedz izmaksas par piemērotu iepakojumu bojātā izstrādājuma vai 
izstrādājuma daļas atgriešanai.

h)    Lai varētu iesniegt prasību saskaņā ar garantiju, patērētājam jāuzrāda izstrādājuma 
pirkuma kvīts vai rēķins.

http://info@kitchen.ee
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KITCHENAID GARANTIJAS NOSACĪJUMI 
(“GARANTIJA”)
2)  GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

a)    Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, ko izmanto personiskiem mērķiem, nevis 
profesionāliem vai komerciāliem mērķiem.

b)    Garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai nolietojumu, nepareizu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu, lietošanas instrukciju neievērošanu, izstrādājuma lietošanu ar nepareizu 
elektrisko spriegumu, uzstādīšanu un darbināšanu, pārkāpjot piemērojamos elektriskos 
noteikumus, un spēka (piemēram, sitienu) pielietošanu.

c)    Garantija nav spēkā, ja izstrādājumam ir veiktas izmaiņas vai tas ir pārveidots, 
piemēram, 120 V paredzēts izstrādājums par izstrādājumu, ko darbina ar 220-240 V.

d)    Garantijas pakalpojumu sniegšana nepagarina garantijas laiku, kā arī nesāk jaunu 
garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas laiks beidzas reizē ar visa 
izstrādājuma garantijas laiku.

Pēc garantijas laika beigām un saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem garantija neattiecas, 
gala lietotāji joprojām var vērsties KitchenAid klientu servisa centros, lai uzdotu jautājumus 
vai saņemtu informāciju. Papildinformācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē:  
www.kitchenaid.eu

Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci jau tagad: http://www.kitchenaid.eu/register

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA

http://www.kitchenaid.eu
http://www.kitchenaid.eu/register
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