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DAĻAS UN FUNKCIJAS
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H

Min

3

9

AM

Auto PM
12
X

Auto
1
H

Auto
2
Min

6
4

5

7

8

PIEZĪME. Noklusējuma mērījums 1 tasītei = aptuveni 147 ml.
1

Ūdens tvertnes vāciņš

12

Dozators

2

Ūdens tvertnes rokturis

13

Izplūdes atvere

3

Ūdens tvertne

14

Apliešanas nodalījuma vāciņš

4

Vada glabātuve pamatnē (nav redzama)

15

Auto 1 vai Auto 2 ikona

5

Gatavošanas/atcelšanas poga

16

Atlikušā sildīšanas laika ikona

6

Sildīšanas plātne

17

Vadības panelis

7

Stikla karafe

18

Tīrīšanas ikona

8

Karafes rokturis

19

Stipras kafijas ikona

9

Karafes vāciņš

20

Apliešanas ikona

10

Kafijas apliešanas nodalījums

21

Pulkstenis

11

Zelta toņa filtrs

22

Zema plātnes temperatūra

23

Augsta plātnes temperatūra
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LATVIEŠU

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA
Jūsu un citu personu drošība ir ļoti svarīga.

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

BĪSTAMI

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

Ja neizpildīsiet norādījumus, var
iestāties jūsu nāve vai rasties smaga
trauma.
Visos drošības ziņojumos būs ietverta informācija par iespējamo bīstamību, lai
norādītu, kā samazināt traumu iespējamību un kas var notikt norādījumu
neievērošanas gadījumā.

BRĪDINĀJUMS

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk
norādītie.
1. Izlasiet visus norādījumus. Nepareizi lietojot ierīci, varat gūt traumas.
2. 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.
3. Tikai Eiropas Savienībā: bērni nedrīkst izmantot šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu
bērniem nepieejamā vietā.
4. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas.
5. 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 apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam vai korekcijai.
6. Lai nodrošinātu aizsardzību pret uguni, elektriskās strāvas triecienu un traumām,
neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
7. Atvienojiet no kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas. Ļaujiet atdzist,
pirms uzlikt vai noņemt detaļas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas.
8. Ja ierīci izmanto bērni vai tā tiek izmantota bērnu tuvumā, nepieciešama pieaugušo
uzraudzība.
9. Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai virtuves virsmas malai, vai arī pieskarties
karstām virsmām.
10. 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 atbildīga par šīs personas drošību, ir sniegusi ierīces
lietošanas norādes.
11. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
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IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA
12. Nenovietojiet uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarsētā
cepeškrāsnī.
13. Lietojot piederumus, ko neiesaka vai nepiedāvā KitchenAid, varat izraisīt ugunsgrēku,
gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
14. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
15. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzētos.
16. Neizmantojiet ierīci, ja uz karafes nav pareizi novietots vāciņš.
17. Karafe ir paredzēta izmantošanai ar šo ierīci. To nedrīkst izmantot uz plīts virsmas vai
mikroviļņu krāsnī.
18. Nelieciet karstu karafi uz mitras vai aukstas virsmas.
19. Lai atvienotu, nospiediet pogu
, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas.
20. Ja vāciņš tiek noņemts apliešanas cikla laikā, pastāv applaucēšanās risks.
21. Neizmantojiet ieplaisājušu karafi vai karafi ar vaļīgu vai trauslu rokturi.
22. Netīriet karafi ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, tērauda šķiedru sūkļiem vai citiem
abrazīviem materiāliem.
23. Neuzpildiet ūdens tvertni virs atzīmētās maksimālās uzpildes līnijas.
24. Nepārpildiet stikla karafi. Ja stikla karafe ir pārpildīta, no tās var izšļākties pagatavotā
kafija.
25. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram:
- darbinieku virtuvēs veikalos, lauku mājās, birojos vai citā darba vidē;
- lauku mājās;
- klientiem viesnīcās, moteļos un citā dzīvojamā vidē;
- pansijas tipa iestādēs.
26. Norādījumus par saskarē ar ēdienu nonākušo virsmu tīrīšanu skatiet sadaļā “Apkope un
tīrīšana”.
27. Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, ražotāja pārstāvim vai kvalificētai personai tas ir
jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
28. Sildelementa virsma saglabā siltumu arī pēc lietošanas. Nepieskarieties karstai virsmai.
Izmantojiet rokturus.
29. Tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
30. Kafijas aparātu lietošanas laikā nedrīkst ievietot skapī.

SAGLABĀJIET ŠOS LIETOŠANAS
NORĀDĪJUMUS
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LATVIEŠU

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA
ELEKTROTĪKLA PRASĪBAS

BRĪDINĀJUMS

Spriegums: 220-240 volti Maiņstrāva
Frekvence: 50-60 Hz
Jauda: 1100 vati
PIEZĪME. Ja spraudnis nav piemērots
kontaktrozetei, sazinieties ar kvalificētu
elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet
kontaktdakšu. Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir
pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis vai
servisa tehniķis 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.

ELEKTROIEKĀRTU ATKRITUMU UTILIZĒŠANA
Iepakojuma materiālu utilizēšana
Iepakojuma materiāls ir pilnībā
pārstrādājams, un tas ir atzīmēts ar
pārstrādes simbolu .
Tāpēc dažādās iepakojuma daļas ir jāutilizē
atbildīgi un pilnībā ievērojot vietējo iestāžu
noteikumus par atkritumu iznīcināšanu.
Izstrādājuma nodošana metāllūžņos
Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas
Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu
izmešanu, 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
Šī ierīce ir izstrādāta, konstruēta un izplatīta saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas EK
direktīvās 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC un 2011/65/EU (RoHS direktīva).
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DARBA SĀKŠANA
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

PIEZĪME. Kad kafijas aparāts tiek pievienots
pirmoreiz vai pēc barošanas pārtraukuma tiek
atjaunota strāvas padeve, displejā parādīsies
12:00.

1

Vads tiek glabāts pamatnē. Ja nepieciešams,
saudzīgi pavelciet vadu uz āru. Pievienojiet
zemētā kontaktligzdā.

3

2
x

x

x

Auto 1

Auto 2

Auto 1

Auto 2

Auto 1
H

Min

H

x

Auto 2

Auto 1

Auto 2

Min

H

Nospiediet H, lai iestatītu stundu. Stundas
rādītājs mainīsies pēc katra nospiediena, vai arī
turiet nospiestu, lai ritinātu stundas ātri.

Min

H

Min

Nospiediet Min, lai iestatītu minūtes.
Lai saglabātu pašreiz attēloto laiku un aizvērtu
pulksteņa iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu
pogu vai nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu
laikā.
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GATAVOŠANAS STIPRUMA IESTATĪŠANA

1

PIEZĪME. “Regular” (Standarta) ir noklusējuma
iestatījums.

AM
PM

PADOMS. Gatavojot nelielu kafijas daudzumu
(2-4 krūzītes), ieteicams izmantot “Bold
Setting” (Stipras kafijas iestatījums).

x

Auto 1
H

LATVIEŠU

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

Auto 2
Min

Lai pārslēgtu starp “Regular” un “Bold”
gatavošanas stiprumu: nospiediet pogu .

ŪDENS UZPILDE GATAVOŠANAI
PADOMS. Pagatavojiet 2 karafes ar svaigu, aukstu ūdeni un izlejiet, pirms pagatavot pirmo
karafi ar kafiju.

1

1

Auto
Auto

1

2

VAI

Min

H

Auto
Auto

1

MA
MP

21

A

otu
X

Auto
Auto

1

2

Min

H

2

Min

H

Ielejiet svaigu ūdeni ūdens tvertnē.
Izmantojiet līmeņu atzīmes. Pēc tam pareizi
aizveriet vāciņu.

Uzmanīgi paceliet ūdens tvertni. Ielejiet svaigu
ūdeni ūdens tvertnē. Pareizi novietojiet ūdens
tvertni atpakaļ pozīcijā.

PIEZĪME. Uzpildiet ūdens tvertni ar nepieciešamo ūdens daudzumu, lai pagatavotu vēlamo
kafijas krūzīšu skaitu. Ja ielejat 12 krūzītes ūdens, kafijas aparāts pagatavo 12 krūzītes.

2

AM

Auto PM
12
X

Auto
1
H

Auto
2
Min

Ievietojiet karafi kafijas aparātā. Pārliecinieties,
ka karafes vāciņš ir vietā un karafe ir pilnībā
novietota uz sildelementa.
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IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA
APLIEŠANAS NODALĪJUMA SALIKŠANA

1

2

Paceliet apliešanas nodalījuma vāciņu un
izņemiet apliešanas nodalījumu.

Ievietojiet zelta toņa pastāvīgo filtru vai
konusveida papīra filtru apliešanas nodalījumā.

PADOMS. Kafijas filtru iespējams ievietot un iebērt kafijas maisījumu ar vai bez apliešanas
nodalījuma izņemšanu no kafijas aparāta.

3

3

VAI

Zelta toņa pastāvīgais filtrs: pievienojiet
kafijas maisījumu. Izmantojiet “dozatoru”.
Piemēram: ja jums nepieciešamas 8 krūzītes
kafijas, pēc tam pievienojiet kafijas maisījumu,
līdz sasniedzat 8 krūzīšu atzīmes līmeni.

Konusveida papīra kafijas filtrs: pievienojiet
vēlamo kafijas maisījumu. Izmantojiet kafijas
devas tabulu ūdens tvertnes aizmugurē, lai
uzzinātu, cik daudz kafijas maisījuma iebērt
filtrā. Nav nepieciešams iepriekš samitrināt
papīru.

SVARĪGI. Neizmantojiet abu filtru tipus vienlaikus.
Abu filtru izmantošana var izraisīt ūdens un kafijas pārplūdi no apliešanas nodalījuma.

4

5
Pagarinātā
mala

Slots
AM

Auto PM
12
X

Aut

Ievietojiet nodalījumu kafijas aparātā,
savietojot ar slotu.
Auto
12

o1

Pirms gatavošanas pārliecinieties, ka apliešanas
nodalījums ir pilnībā noslēgts.
H

Aut

o2

Min
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LATVIEŠU

IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA
FUNKCIJAS AUTO SET 1 UN AUTO SET 2 IEPROGRAMMĒŠANA
SVARĪGI. Iestatiet pareizo laiku, kā norādīts sadaļā “Pulksteņa iestatīšana”, pirms izmantojat
automātiskās iestatīšanas funkciju.
Jūsu kafijas aparātam ir divas iepriekš iestatīta laika opcijas. Funkcija Auto Set 1 un Auto Set 2
nodrošina iespēju iepriekš iestatīt kafijas gatavošanas laiku divas reizes nedēļā vai dienā.
Varat izmantot funkciju Auto Set 1 kafijas gatavošanas laika iepriekšējai iestatīšanai darba dienās, bet
funkciju Auto Set 2 var iepriekš iestatīt nedēļas nogalēm. Vai arī, ja vēlaties, iestatiet funkciju Auto Set 1
iepriekšējai kafijas gatavošanas laika iestatīšanai no rīta, bet funkciju Auto Set 2 izmantojiet vakara
kafijas gatavošanai.

PIEZĪME. Kad kafijas aparāts tiek pievienots pirmoreiz vai pēc barošanas pārtraukuma tiek
atjaunota strāvas padeve, displejā parādīsies 12:00.
SVARĪGI. Iestatiet pareizo laiku, kā norādīts sadaļā “Pulksteņa iestatīšana”, pirms izmantot
automātiskās iestatīšanas funkciju 1 vai 2.

1
Auto 1

AM
PM

Auto 1

x

Auto 1
H

AM
PM

2
Auto 1

x

Auto 2
Min

Auto 1
H

AM
PM

Auto 1

x

Auto 2
Min

Vienu reizi nospiediet pogu Auto 1 vai Auto 2.
Mirgo automātiskā indikatora 1 vai 2 lampiņa
un laika rādījums mainās uz pašreiz iestatīto
automātiskā iestatījuma 1 vai 2 laiku (12:00 ir
noklusējuma laiks).
Lai iestatītu laiku, kad kafijas aparāts uzsāk
gatavošanu: nospiediet pogu H, lai iestatītu
stundu. Stundas rādītājs mainīsies pēc katra
nospiediena, vai arī turiet nospiestu, lai ritinātu
stundas ātri.

Auto 1
H

AM
PM

x

Auto 2
Min

Auto 1
H

Auto 2
Min

Pēc tam nospiediet pogu Min, lai iestatītu
minūtes. Stundas iestatījums deg nepārtraukti,
un sāk mirgot minūšu iestatījums.
Lai saglabātu automātiskā iestatījuma 1 vai 2
laiku un aizvērtu iestatīšanu: nospiediet
jebkuru citu pogu vai nespiediet nevienu pogu
10 sekunžu laikā. Automātiskais indikators 1
vai 2 deg un tiek parādīts pašreizējais laiks.

PADOMS. Lai atceltu automātiskā iestatījuma 1 vai 2 laiku pēc programmēšanas pabeigšanas:
vēlreiz nospiediet pogu Auto 1 vai Auto 2, vai arī nospiediet pogu
.
PIEZĪME. Noklusējuma standarta gatavošanas cikla laiks pilnai karafei (12 krūzītes) ir aptuveni
10 minūtes.
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IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA
IEPRIEKŠ PROGRAMMĒTĀS AUTOMĀTISKĀS IESTATĪŠANAS 1 VAI 2 LAIKA
IZMANTOŠANA
Šīs darbības iespējams izpildīt, lai saglabātu automātiskās iestatīšanas 1 vai 2 laiku pēc sadaļā
“Automātiskās iestatīšanas 1 un 2 funkcijas programmēšana” aprakstīto darbību izpildes.

1
Auto 1

AM
PM

2
Auto 1

x

Auto 1

x

Auto 2

H

AM
PM

Auto 1

Min

Nospiediet pogu Auto 1 vai Auto 2.
Automātiskais indikators 1 vai 2 mirgo un
tiek parādīts iepriekš iestatītais automātiskā
iestatījuma 1 vai 2 laiks.

H

Auto 2
Min

Lai saglabātu pašreiz attēloto laiku un aizvērtu
iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu pogu vai
nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu laikā.
Automātiskais indikators 1 vai 2 deg un tiek
parādīts pašreizējais laiks.

PLĀTNES TEMPERATŪRAS UN TAIMERA FUNKCIJAS IESTATĪŠANA
PIEZĪME. Kafijas aparāta noklusējuma plātnes temperatūra ir iestatīta kā augsta. (ikona)

1
Auto 1

AM
PM

2
Auto 1

H

Auto 1

Auto 2
Min

Lai iestatītu plātnes temperatūru: nospiediet
pogu .
Līdz ar katru nospiešanas reizi varat izvēlēties
zemu plātnes temperatūru “ ” vai augstu
plātnes temperatūru “ ”.

Auto 1
H

AM
PM

x

x

x

Auto 1

AM
PM

Auto 2

Auto 1

Min

Auto 2

H

Min

Nospiediet Min, lai iestatītu minūtes.
Lai saglabātu pašreiz attēloto laiku un aizvērtu
pulksteņa iestatīšanu: nospiediet jebkuru citu
pogu vai nespiediet nevienu pogu 10 sekunžu
laikā.

SVARĪGI. Līdz ar katru nospiešanas reizi varat izvēlēties plātnes temperatūras laiku no
10 minūtēm līdz ne vairāk kā 40 minūtēm, izmantojot 10 minūšu intervālus.
PIEZĪME. Ja pagatavotā kafija tiek sildīta ilgāk, kafijas garša kļūst rūgtāka.
Ieteicams baudīt sagatavoto kafiju iespējami drīz pēc gatavošanas cikla beigām.
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LATVIEŠU

KAFIJAS PAGATAVOŠANA
AM

Auto PM
Au
to1212

1

x

x

Bre

w/C

anc
el

Auto
Se
Hour Au t

to

AM
PM

Min
ute

HBo

ld

M
Cle
an

2

AM
PM

Auto 1

Auto 12 12
x

x

Auto

AM
PM

12

Auto 1

X

Auto
H

1
Auto

Auto 2

2

Min

Auto 1

Auto 2

H

H

Nospiediet jebkuru no
pogām sānos vai
priekšā, lai sāktu kafijas pagatavošanu.
AM

Auto PM
Au
to1212

3

x

x

Bre

w/C

anc
el

Auto
Se
Hour Au t

AM
PM

to

HBo

ld

Min
ute

M
Cle
an

Auto 1
x

Auto 1
H

Min

Min

Auto 2

Kafijas aparāts atskaņo 3 pīkstienus pēc
gatavošanas cikla beigām.
Pēc tam tiks sākts sildīšanas režīms atbilstoši
sildīšanas laika iestatījumam.

PADOMS. Apliešanas nodalījuma atvēršana
kafijas gatavošanas laikā pārtrauks
gatavošanas procesu un pasliktinās garšu.
SVARĪGI. Ļaujiet kafijas aparātam atdzist
5 minūtes, pirms sākt nākamo gatavošanas
ciklu.

Min

Pēc sildīšanas režīma beigām kafijas aparāts
automātiski izslēgsies, atskanot vienam ilgam
signālam. Lai atceltu gatavošanas ciklu vai
sildīšanas režīmu, vienreiz nospiediet pogu
.

PAUZĒŠANAS UN IELIEŠANAS FUNKCIJA
Funkcija “Pause and pour” (Pauzēšana un ieliešana) ļauj izņemt karafi un ieliet kafijas krūzi pirms
gatavošanas beigām. Kad karafe ir izņemta, īpašs vārsts aptur kafijas plūsmu no apliešanas nodalījuma.
Taču gatavošana netiek pārtraukta.
Nolieciet karafi atpakaļ 25 sekunžu laikā, lai novērstu ūdens un kafijas maisījuma pārplūdi no
apliešanas nodalījuma.
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APKOPE UN TĪRĪŠANA
PIEZĪME. Pirms tīrīšanas atvienojiet kafijas aparātu no strāvas un ļaujiet atdzist.

Auto

AM
PM

12

X

Auto
H

1
Auto

2

Min

Trauku mašīnā mazgājamas daļas, tikai
augšējā plauktā: apliešanas nodalījums un
zelta toņa pastāvīgais filtrs.
Noslaukiet smidzinātāja galviņu ar mitru
drānu, lai notīrītu kafijas traipus.

Nomazgājiet siltā ziepjūdenī. Rūpīgi
izžāvējiet: karafi un ūdens tvertni.

KATLAKMENS NOSĒDUMU NOTĪRĪŠANA AR ETIĶI
Laika gaitā kafijas aparātā veidosies ūdens radītie katlakmens nosēdumi, kas pasliktinās gatavošanas
efektivitāti un kafijas kvalitāti. Pēc 100 gatavošanas ciklu pabeigšanas displejā mirgos tīrīšanas ikona
(
). Tad ir pienācis laiks atkaļķot kafijas aparātu.
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Etiķis

Iztukšojiet apliešanas nodalījumu.

Uzpildiet ūdens tvertni ar 1,4 l (6 krūzītes) etiķa
un 1,4 l (6 krūzītes) auksta ūdens.
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Auto 1
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Auto 1
x
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Auto 2
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Auto 2

Auto 1

Auto 2

Min

H

Nospiediet pogu
. Pēc tam nospiediet
jebkuru no
pogām, lai sāktu tīrīšanas
ciklu. Pēc tīrīšanas cikla beigām (aptuveni
30 minūtes) atskanēs 3 pīkstieni un tīrīšanas
ikona (
) nodzisīs.

Min

Izpildiet 2-3 ciklus tikai ar svaigu aukstu ūdeni
pēc tīrīšanas cikla beigām.
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LATVIEŠU

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
Ja displejs neiedegas:

Ja tiek pagatavota tikai daļa no
kafijas aparātā ielietā ūdens:
Kafijas aparāta gatavošanas process
ir ilgāks nekā parasti:
Ja atskan 3 ātri signāli:
Ja displejā mirgo “Er1” un atskan 1
signāls:
Ja kafija pārplūst apliešanas
nodalījumā:
Ja ūdens izplūst no kafijas aparāta
aizmugures:

Risinājums
Pārbaudiet, vai kafijas aparāts ir pievienots zemētā
kontaktligzdā. Šādā gadījumā pārbaudiet drošinātāju vai
strāvas slēdzi elektriskajā ķēdē, kurā pievienots kafijas aparāts,
un pārliecinieties, ka ķēde ir noslēgta.
Kafijas aparāts nekavējoties jāatkaļķo. Lūdzu, skatiet sadaļu
“Apkope un tīrīšana”.
Ūdens tvertnē nav ūdens. Skatiet sadaļu “Ūdens uzpilde
gatavošanai”.
Poga var būt iestrēgusi. Atvienojiet no strāvas un nospiediet
katru pogu vairākas reizes. Pievienojiet kafijas aparātu strāvai.
Ja displejā atkal parādās “Er1”, atkārtojiet šo procedūru.
Apliešanas nodalījums nav pareizi ievietots.
Skatiet sadaļu “Apliešanas nodalījuma salikšana”.
Apliešanas nodalījumā iebērts pārāk daudz kafijas maisījuma.
Izmantojiet zelta toņa filtru un papīra filtru kopā.
Ūdens tvertnē bija ieliets pārāk daudz ūdens.

Ja problēmas iemesls nav neviens no iepriekš minētajiem, skatiet sadaļu “Izstrādājuma garantija
un klientu apkalpošana”. Neatgrieziet kafijas aparātu atpakaļ mazumtirgotājam. Mazumtirgotāji
nenodrošina servisu.
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IZSTRĀDĀJUMA GARANTIJA
Garantijas ilgums:

KitchenAid apmaksā:

KitchenAid neapmaksā:

Eiropa, Tuvie
Austrumi un Āfrika:
5KCM1209
Pilna divu gadu
garantija no iegādes
datuma.

Rezerves daļas un remonta
izmaksas, lai labotu
materiālu vai ražošanas
defektus. Apkope jāveic
autorizētā KitchenAid
servisa centrā.

A.	Remonta izmaksas, ja kafijas
aparāts ir izmantots citām
vajadzībām, nevis normālai
kafijas gatavošanai mājas
apstākļos.
B.	Bojājumi, ko izraisījis
negadījums, pārveidošana,
nepareiza lietošana,
ļaunprātīga izmantošana
vai uzstādīšana/lietošana
neatbilstoši vietējām
elektrodrošības prasībām.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM BOJĀJUMIEM.

KLIENTU APKALPOŠANA
Lielbritānijā un Īrijā:
Ja radušies jautājumi vai vēlaties atrast tuvāko pilnvaroto KitchenAid apkalpošanas centru,
lūdzu, skatiet tālāk sniegto kontaktinformāciju.
PIEZĪME: Visa veida apkope ir jāveic lokāli — pilnvarotā KitchenAid apkalpošanas centrā.
Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet mūsu vietni:
www.KitchenAid.eu

IZSTRĀDĀJUMA REĢISTRĀCIJA
Reģistrējiet savu jauno KitchenAid ierīci tūlīt: http://www.kitchenaid.eu/register

©2019 Visas tiesības paturētas.
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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