
Espresso Machine
5KES6403
5KES6503
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DALYS IR FUNKCIJOS

1 Vandens talpykla (talpa: 1,4 litro)

2 Vandens talpyklos rankena

3 Vandens talpyklos dangtelis

4 Puodelių šildytuvas

5 Lašų rinktuvės plokštelė

6 Lašų rinktuvė

7 Elektros tinko jungiklis „On/Off“

8 Garo vamzdelis

9 Garo vamzdelio atpalaidavimo mygtukas

10 Sietelio laikiklis su rankena (58 mm)

11 Režimo mygtukas  : Espresas 
: Garai 
: Karštas vanduo

12 Normos mygtukas  : 1 (1 porcija) 
: 2 (2 porcijos)

13 Valymo ciklo mygtukas

14 „Pradėti / atšaukti“ mygtukas

15 „Išpilti lašų rinktuvę“ indikatorius

16 Surinktuvo galvutė

� �

9

1

2

4

5 7
6

10

3

11 12 13 14

Pieno 
ąsotėlis

Kavos 
kaušelis

Grūstuvas
Viengubos 

sienelės 1 porcija
Viengubos 

sienelės 
2 porcijos

Dvigubos 
sienelės 1 porcija

Dvigubos 
sienelės 

2 porcijos

16

15

8
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GAMINIO SAUGA

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: šio prietaiso negali naudoti vaikai. Laikykite prietaisą ir jo laidą 

vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. 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.

4. Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas ir rankenėles.
5. 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.

6. Kad nekiltų gaisro, elektros smūgio ir kūno sužalojimų pavojaus, nemerkite laido, kištuko 
ar prietaiso į vandenį arba kitus skysčius. Saugokite, kad skysčiai neišsilietų ant jungties. 

7. Kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina akyla priežiūra.
8. Nenaudodami arba prieš valydami atjunkite nuo elektros lizdo. Prieš uždėdami arba 

nuimdami dalis ir prieš valydami, palaukite, kol atvės.
9. Nenaudokite jokio prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba įvykus 

prietaiso gedimui, jei jis buvo numestas ar kitaip apgadintas. Grąžinkite prietaisą į 
artimiausią įgaliotą techninės priežiūros įstaigą apžiūrai, remontui arba elektros ar 
mechanikos sureguliavimui.

10. Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
11. Naudojant gamintojo nerekomenduotus pridedamus priedus, gali kilti gaisras, galima 

patirti elektros smūgį arba kūno sužalojimų.
12. Nenaudokite šio prietaiso lauke. 

Visuose saugos pranešimuose bus nurodytas galimas pavojus, kaip sumažinti 
sužalojimo tikimybę, taip pat kas gali nutikti, nesilaikant instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS

PAVOJUS Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei 
nedelsdami nesilaikysite instrukcijų.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. 
Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.

Jūsų ir kitų asmenų sauga yra itin svarbi.

Tai saugos perspėjamasis simbolis.
Šiuo simboliu perspėjama apie galimus pavojus, galinčius lemti 
jūsų ir kitų asmenų žūtį ar sužalojimą.
Visi saugos pranešimai bus pateikti su saugos perspėjamuoju 
simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“ arba „ĮSPĖJIMAS“. Tų žodžių 
reikšmė:

Galite žūti arba būti sunkiai sužaloti, jei 
nesilaikysite instrukcijų.
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GAMINIO SAUGA
13. Neleiskite laidui nusvirti nuo stalo ar stalviršio krašto arba liestis prie karštų paviršių.
14. Nestatykite ant karštos dujinės arba elektrinės viryklės ar greta jos arba į įkaitintą orkaitę.
15. IŠJUNKITE prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, prieš 

montuodami arba išmontuodami dalis, taip pat prieš jį valydami. Norėdami atjungti 
prietaiso maitinimą, suimkite maitinimo kištuką ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Niekada 
netraukite už maitinimo laido.

16. Nevalykite espreso aparato su abrazyviniais valikliais, plieniniais šveitikliais arba kitomis 
abrazyvinėmis medžiagomis.

17. Naudodami karštą garą, elkitės ypač atsargiai.
18. Nenaudokite prietaiso nenumatytai paskirčiai.
19. Gali atsirasti odos ar akių sudirgimų, šioms vietoms susilietus su tirpalu nuosėdoms 

valyti. Saugokite, kad nepatektų ant odos ir į akis. Tirpalą nuosėdoms valyti 
nuskalaukite švariu vandeniu. Patekus į akis, kreipkitės gydytojo konsultacijos.

20. Lengvai pažeidžiamiems paviršiams susilietus su tirpalu nuosėdoms valyti, gali atsirasti 
pažeidimų. Nedelsdami nuvalykite visus tiškalus.

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

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

23. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
24. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, 

gamintojo techninę priežiūrą vykdantis atstovas ar analogišką kvalifikaciją turintis asmuo.
25. Negalima valyti ir atlikti priežiūros darbus vaikams be priežiūros.
26. Negalima naudojamo kavos aparato įdėti į spintelę.
27. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pavyzdžiui: 

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

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Instrukcijas galite rasti ir internete, apsilankę mūsų svetainėje:  

www.KitchenAid.eu

http://www.KitchenAid.eu
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REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima 
žūti, sukelti gaisrą arba patirti 
elektros smūgį.

Įtampa: 220–240 voltų kintamosios srovės

Dažnis: 50–60 Hz

Galingumas: 1 470 vatų

PASTABA. Jei kištukas netelpa į lizdą, 
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba 
priežiūros specialistą. Nemodifikuokite 
kištuko. Nenaudokite adapterio.

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

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

GAMINIO SAUGA

ELEKTROS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Gaminio perdirbimas 
- Šis prietaisas pažymėtas remiantis 
Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje 
galiojančiais įstatymais, apimančiais direktyvos 
dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
(EEĮA) nuostatas. 
– 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 (ES)

Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir platinamas vadovaujantis saugos reikalavimais, 
numatytais EB direktyvose: Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES, Elektromagnetinio 
suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES, RoHS direktyvoje 2011/65/ES ir vėlesniuose 
pakeitimuose.

PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Pakuotės medžiaga yra perdirbama ir pažymėta specialiu perdirbimo simboliu . Todėl įvairias 
pakuotės dalis reikia šalinti atsakingai ir visiškai laikantis atliekų šalinimą reglamentuojančių 
vietos valdžios nuostatų.
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PRADŽIA
Pirmiausia išvalykite visas dalis ir priedus (žr. skirsnį „Priežiūra ir valymas“). 
Pastatykite espreso aparatą ant sauso, plokščio ir lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant spintelės viršaus ar stalo.

MAX

Pripilkite šviežio vandens į vandens talpyklę 
(ne daugiau kaip 1,4 litro). Uždenkite vandens 
talpyklą dangteliu.

1

Įstatykite garo vamzdelį taip, kad išgirstumėte 
spragtelėjimą.

2

SVARBU: distiliuotas vanduo arba mineralinis vanduo gali sugadinti espreso kavos aparatą.  
Nenaudokite jų espreso kavai virti.

Prijunkite prie įžeminto lizdo. 
Spustelėję elektros tinklo jungiklį, įjunkite jį 
„ON (-)“.

3

� �

Aparatas automatiškai įsiurbia vandenį 
į kaitinimo elementą ir pradeda šildyti. 
Lemputėms nustojus mirkčioti, espreso kavos 
aparatas yra parengtas naudoti.

4

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti 
elektros smūgį.
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PRADŽIA

1 2

Norėdami perskalauti garo vamzdelį, 
nukreipkite garo vamzdelį į lašų rinktuvę 
arba į puodelį. Tada, spausdami pailgą režimo 
mygtuką, pasirinkite karšto vandens funkciją 
ir paspauskite  mygtuką, kad aparatas 
pradėtų veikti.
Leiskite vandeniui bėgti 3–5 sekundes, tada 
paspauskite  mygtuką ir sustabdykite.

6

1 2

Norėdami perskalauti surinktuvo galvutę, 
pastatykite po ja talpyklą. Spausdami 
režimo mygtuką pasirinkite espreso funkciją 
(„Espresso“). Spausdami pailgą normos 
(„Dose“) mygtuką pasirinkite 1 ir spustelėkite 

 mygtuką. 
Aparatas paleis vandens srovę per surinktuvo 
galvutę ir automatiškai sustos ciklui pasibaigus.

5

GAMINIO NAUDOJIMAS
ESPRESO KAVOS VIRIMAS

Pasirinkite norimą filtro sietelį (žr. sietelių 
pasirinkimo lentelę). Įspauskite filtro 
sietelį į sietelio laikiklį su rankena taip, kad 
spragtelėjęs gerai įsistatytų.

1

Į filtro sietelį įdėkite smulkiai maltos espreso 
kavos (žr. sietelių pasirinkimo lentelėje 
pateikiamas normavimo rekomendacijas).

2

Sietelio tipas Porcija
Norma 

(gramais)
Paskirtis

Viengubos sienelės     1 porcija     10–12 Šviežiai maltų sveikų pupelių kava

Viengubos sienelės     2 porcijos   18–20 Šviežiai maltų sveikų pupelių kava

Dvigubos sienelės       1 porcija     10–12 Iš anksto sumalta kava

Dvigubos sienelės       2 porcijos   18–20 Iš anksto sumalta kava

SIETELIŲ PASIRINKIMO LENTELĖ
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1 21 2

Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite 
espreso funkciją. Spausdami pailgą normos 
mygtuką, pasirinkite porcijų skaičių 1 (~ 30 ml) 
arba 2 (~ 60 ml).

5

Paspauskite  mygtuką ir įjunkite pasirinktą 
espreso kavos ciklą.

6

PASTABA. Kavai verdant nenuimkite sietelio laikiklio su rankena.

PATARIMAS. Porcija verdama 20–30 sekundžių, jei yra pasirinktos 1 ir 2 porcijos.
- Jei verdate trumpiau nei 20 sekundžių: imkite smulkiau maltą kavą ir (arba) labiau suslėkite sietelyje. 
- Jei verdate ilgiau nei 30 sekundžių: imkite stambiau maltą kavą ir (arba) mažiau suslėkite sietelyje.

GARO REŽIMO NAUDOJIMAS PIENUI

1 2

Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite 
garo funkciją. Mirksinti garo funkcijos lemputė 
parodys, kad aparatas pradeda automatiškai 
kaitinti. Kai aparatas bus pasirengęs vykdyti 
garo funkciją, lemputė ims degti tolygiai.

1

Įpilkite į pieno ąsotėlį kiek norite šalto pieno.
PATARIMAS. Pripilkite iki pylimo snapelio 
apačios.

2

GAMINIO NAUDOJIMAS

Patapšnokite sietelio laikiklį, kad išsilygintų 
supiltos maltos kavos sluoksnis, ir padėkite ant 
plokščio paviršiaus. Grūstuvu suslėkite maltą 
kavą. Nubraukite nuo rėmelių maltos kavos 
likučius.

3

Įstatykite sietelio laikiklį po surinktuvo galvute, 
o rankeną nustatykite ties atblokavimo funkcijos 
žyma. 
Kilstelėkite sietelio laikiklį link surinktuvo galvutės 
ir pasukite į dešinę, kad užblokuotumėte.

4
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GAMINIO NAUDOJIMAS

Pakreipkite garo vamzdelį į norimą padėtį. 
Negiliai, po pat paviršiumi, panardinkite garo 
vamzdelio galiuką į įpiltą į ąsotėlį pieną.

4

2

Nukreipkite garo vamzdelį link lašų rinktuvės 
arba į puodelį. Norėdami pradėti, spauskite 

 mygtuką. Kai vanduo virs garais, 
spustelėkite  mygtuką ir sustabdykite.

3

Spustelėkite  mygtuką garui paleisti.
Leiskite, kol suplaksite kiek norite putos, ir kiek 
norite įkaitinsite. Norėdami išjungti garą, vėl 
spustelėkite  mygtuką. Kad neišsitaškytų, 
palaukite, kol garas nustos bėgti, tada ištraukite 
garo vamzdelį iš pieno.

5

PASTABA. Galite pristabdyti ciklą spustelėję  mygtuką, jei norite sustabdyti vandens 
čiurkšlę dar nesibaigus ciklui.

KARŠTO VANDENS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Per garo vamzdelį taip pat galima įsipilti karšto vandens – ši funkcija puikiai tinka amerikietiškai kavai, 
arbatai, karštam šokoladui ir kt. išsivirti. Karštu vandeniu taip pat galite įkaitinti puodelius.

1 2

Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite 
vandens funkciją.
Pakiškite puodelį po garo vamzdeliu.

1

1 2
1 2

Spustelėkite normos mygtuką ir pasirinkite 
vandens kiekį 1 (~ 118 ml) arba 2 (~ 177 ml).  
Spustelėkite  mygtuką ir įjunkite vandens 
ciklą. Per garo vamzdelį ima bėgti vanduo.

2
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PROGRAMAVIMO FUNKCIJA
Espreso kavos aparate yra įdiegta programavimo funkcija. Visos individualizuotos nuostatos bus 
išsaugotos, net jei nutrūktų elektros tiekimas į aparatą.

ESPRESO KAVOS APARATO IR KARŠTO VANDENS KIEKIO PROGRAMAVIMAS

1 2

Norint pakeisti užprogramuotą espreso 
kavos kiekį 1 / 2 porcijoms: spausdami pailgą 
režimo mygtuką pasirinkite espreso funkciją. 
Pasirinkite norimą užprogramuoti normą 
(1 ar 2). Nuspaudę laikykite  mygtuką, kol į 
puodelį pribėgs tiek espreso kavos, kiek norite. 
Programuojant pasirinktą normą, normos ir 

 mygtuko lemputė mirksės. Lemputės 
nustos mirksėti, kai programavimas bus baigtas.

1
1 2

Norėdami pakeisti užprogramuotą vandens 
kiekį 1 / 2 porcijoms: spausdami pailgą 
režimo mygtuką, pasirinkite vandens funkciją. 
Pasirinkite norimą užprogramuoti normą 
(1 ar 2). Nuspaudę laikykite  mygtuką, kol į 
puodelį pribėgs tiek vandens, kiek norite.  
Programuojant pasirinktą normą, normos ir 

 mygtuko lemputė mirksės. Lemputės 
nustos mirksėti, kai programavimas bus baigtas.

2

PATARIMAS. Norėdami atkurti visas gamyklines nuostatas, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite 
normos mygtuką („Dose button“). Keičiant numatytąjį gamyklinį espreso ar vandens kiekį, gali 
pasikeisti numatytas aparato veikimas.

VANDENS TEMPERATŪROS IR VANDENS KIETUMO PROGRAMAVIMAS

1 2
1 2

Norint pakeisti užprogramuotą vandens 
temperatūrą: spausdami pailgą režimo 
mygtuką pasirinkite espreso funkciją, 
nuspauskite ir palaikykite 3 sekundes.
Indikatoriaus lemputės parodys numatytąsias 
gamyklines nuostatas arba anksčiau 
išsaugotas nuostatas (daugiau informacijos žr. 
indikatoriaus lemputė lentelėje).
Spausdami režimo mygtuką, pasirinkite 
norimą temperatūrą – žemą, vidutinę ar aukštą 
(„Low-Mid-High“).
Norėdami išsaugoti pasirinkimą, paspauskite 

 mygtuką arba palaukite 10 sekundžių.

1

1 2
1 2

Norėdami pakeisti užprogramuotą vandens 
kietumą: spausdami režimo mygtuką 
pasirinkite vandens funkciją, nuspauskite ir 
palaikykite 3 sekundes.
Indikatoriaus lemputės parodys numatytąsias 
gamyklines nuostatas arba anksčiau 
išsaugotas nuostatas (daugiau informacijos žr. 
indikatoriaus lemputė lentelėje).
Spausdami režimo mygtuką, pasirinkite 
norimą vandens kietumo lygį – nedidelį, 
vidutinį ar didelį („Low-Mid-High“). 
Norėdami išsaugoti pasirinkimą, paspauskite 

 mygtuką arba palaukite 10 sekundžių.

2
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PROGRAMAVIMO FUNKCIJA
INDIKATORIAUS LEMPUTĖS LENTELĖ

PATARIMAS. Norėdami atkurti visas gamyklines nuostatas, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite 
normos mygtuką („Dose button“).  
Visos indikatoriaus lemputės mirksės, tai reikš, kad visos nuostatos yra atkurtos.

Vandens temperatūra arba vandens 
kietumas  

Low (žema / nedidelis)

Medium (vidutinė / vidutinis)

High (aukšta / didelis)

PASTABA. Vandens kietumas –  „Low“ (nedidelis): 0–60 ppm 
 „Medium“ (vidutinis): 60–120 ppm 
 „High“ didelis: daugiau kaip 120 ppm

Nušluostykite espreso kavos aparato korpusą 
ir surinktuvo galvutę švariu minkštu ir drėgnu 
audiniu.

2

Kad kava visada būtų gera, reguliariai valykite espreso kavos aparatą ir priedus.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Kai lašų rinktuvės indikatorius pakyla 
ir tampa matomas virš lašų rinktuvės 
plokštelės paviršiaus, išpilkite lašų rinktuvę ir 
perskalaukite šiltu vandeniu.

1

SVARBU. Prieš valydami, išjunkite espreso kavos aparatą iš elektros tinklo. Leiskite espreso 
kavos aparatui ir priedams atvėsti.

PASTABA. Valydami espreso kavos aparatą, jo dalis ar priedus, nenaudokite abrazyvinių valiklių 
arba šveitimo kempinių. Nemerkite espreso kavos aparato ar laido į vandenį arba kitą skystį. 
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ESPRESO KAVOS APARATO NUOSĖDŲ VALYMAS

Naudodamiesi nuosėdų valymo programa paprastai ir veiksmingai išvalysite espreso kavos aparato 
nuosėdas. Reguliariai valykite espreso kavos aparato nuosėdas, bet būtinai išvalykite, jei ima mirksėti 
„Clean ( )“ (išvalyti) indikatorius. Nuo jūsų regiono vandens kietumo priklausys, ar aparato nuosėdas 
reikės valyti dažnai. Todėl svarbu užprogramuoti espreso kavos aparatą pagal jūsų vietos vandens 
kietumo lygį.

PASTABA. Nuosėdos valomos 4 etapais, viskas užtrunka apie 10 minučių ir viską reikia užbaigti 
iki kito naudojimo. Bet kuriuo metu, kai naudojate nuosėdų valymo programą, galite trumpam 
sustabdyti ciklą spustelėję  mygtuką. Norėdami tęsti, vėl paspauskite  mygtuką.

SURINKTUVO GALVUTĖS NUOSĖDŲ VALYMO PROCEDŪRA

SVARBU. Naudokite tik espreso kavos aparatams skirtą nuosėdų valymo skystį.

1 2

1 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) ant lašų 
rinktuvės po surinktuvo galvute. Paspauskite 
valymo ciklo ( ) mygtuką ir palaikykite 
3 sekundes, kol valymo funkcijos lemputė ims 
degti tolygiai. Tada spustelėkite  mygtuką ir 
pradėkite pirmą nuosėdų valymo ciklo etapą. 
Pabaigus pirmą etapą, ims greitai miksėti 
funkcijos „Pradėti / atšaukti“ („Start/Cancel“) 
lemputė ( ). Išpilkite talpyklą.

2

Įpilkite į vandens talpyklą 250 ml vandens ir 
125 ml nuosėdų valymo tirpalo.

PASTABA. Valymo ciklas vyksta, kaip 
numatyta, naudojant pirmiau nurodytą 
vandens ir nuosėdų valymo tirpalo kiekį.

Ciklo nepavyks baigti, jei bus naudojamas 
mažesnis nei pirmiau nurodytas kiekis.

1
Vanduo

Nuosėdų 
valymo 
tirpalas

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Plaukite lašų rinktuvę, sietelio laikiklį, filtrų 
sietelius, pieno ąsotėlį ir lašų rinktuvės 
plokštelę šiltu, muilinu vandeniu ir 
nuskalaukite švariu vandeniu. Nusausinkite 
minkšta šluoste.

3

Valykite garo vamzdelį po kiekvieno naudojimo. 
Spausdami pailgą režimo mygtuką, pasirinkite 
vandens funkciją. Nukreipkite garo vamzdelį 
virš lašų rinktuvės arba į puodelį. Paspauskite 

 mygtuką ir palaukite 3–5 sekundes.  
Norėdami sustabdyti, spauskite  mygtuką. 
Minkštu, drėgnu audiniu nuvalykite vamzdelį 
iš lauko. 

4

PASTABA. Norėdami išimti garų vamzdelį, paspauskite garų vamzdelio atpalaidavimo mygtuką.
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

1 2

2 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) po garo 
vamzdeliu. Tada spustelėkite  mygtuką. 
Paleidimo / atšaukimo ( ) ir vandens režimo 
lemputės greitai mirksės užbaigus antrąją fazę. 
Išpilkite talpyklą.

3

1 2

3 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) po 
garo vamzdeliu. Ištuštinkite, išskalaukite ir 
vėl įpilkite į vandens talpyklą šviežio vandens 
iki linijos žymos „Max“. Vėl įstatykite vandens 
talpyklą. Paspauskite  mygtuką .
Pabaigus trečią etapą, ims greitai miksėti 
funkcijos „Pradėti / atšaukti“ („Start/Cancel“) 
lemputė ( ). Išpilkite talpyklą.

4

1 2

4 etapas: pastatykite talpyklą (~0,5 l) ant lašų 
rinktuvės po surinktuvo galvute. Tada spustelėkite 

 mygtuką. Valymo  lemputė ir  
mygtuko lemputė ims greitai mirkčioti pasibaigus 
ketvirtam ir paskutiniams etapui. Išpilkite talpyklą.
Paspaudę  mygtuką užbaigsite valymo ciklą. 
Aparate vėl įsijungs kaitinimo režimas.

5

PRIEŽIŪRA LAIKANT ŽIEMĄ

SVARBU. Kad espreso kavos aparatas nebūtų sugadintas, naudokite ir laikykite jį ten, kur jis 
neužšaltų. Įtaise lieka vandens, todėl užšalęs gali sugadinti šį gaminį. Jei laikote ar vežate kavos 
aparatą esant žemesnei nei 0 temperatūrai, gerai jį išsausinkite.

Norint išsausinti espreso kavos aparatą, garų vamzdelis turi būti gerai įstatytas, o vandens talpykla pripilta 
bent iki pusės. 

1. Pastatykite po garo vamzdelio antgaliu puodelį.
2. Įjunkite espreso kavos aparatą ir spausdami pailgą režimo mygtuką pasirinkite garo funkciją. 

Paspauskite mygtuką „Pradėti / atšaukti“ ( ). Pradėjus sklisti garui iš garo vamzdelio, maždaug po 
10 minučių išimkite vandens talpyklą ir leiskite likusiam aparate vandeniui pasišalinti per garų vamzdelį.

3. Sausinimo ciklas baigiamas espreso kavos aparatui sustojus, o vandens režimo lemputei pradėjus 
mirksėti.

4. Išjunkite mygtuką „On/Off“ (piktograma). Išpilkite vandenį iš vandens talpyklos ir įstatykite atgal. 
Tada išjunkite espreso kavos aparatą iš elektros tinklo.
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TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus

Junkite į įžemintą lizdą.

Nenuimkite įžeminimo kontakto.

Nenaudokite adapterio.

Nenaudokite ilginamojo laido.

Nesilaikant šių instrukcijų galima žūti, sukelti gaisrą arba patirti 
elektros smūgį.

Problema Sprendimas

Espreso kavos aparatas 
neįsijungia

Patikrinkite, ar espreso kavos aparatas yra saugiai įjungtas į įžemintą 
lizdą 3-ims šakutėms.

Patikrinkite, ar elektros tinko jungiklis „On/Off“ yra įjungtas.

Jei turite automatinių jungiklių skydą, patikrinkite, ar grandinė uždara.

Espreso kava teka lėtai arba 
tik laša

Kava sumalta per smulkiai. Naudokite truputį stambiau maltą kavą. 

Kava per stipriai suslėgta. Slėkite truputį mažiau – 15–20 kg arba 
30–40 lb jėga. 
Filtro sietelis gali būti užsikimšęs. Adatėle atkimškite užsikimšusią (-ias) 
skylutę (-es).
Galbūt reikia išvalyti aparato nuosėdas. Skaitykite skirsnį „Espreso 
kavos aparato nuosėdų valymas“.

Espreso kava bėga per 
greitai

Kava sumalta per stambiai. Naudokite truputį smulkiau maltą kavą.

Filtro sietelyje per mažai kavos. Įdėkite daugiau kavos. Skaitykite skirsnį 
„Sietelių pasirinkimo lentelė“.
Kava per silpnai suslėgta. Slėkite truputį stipriau – 15–20 kg arba 
30–40 lb jėga.

Espreso kava teka per 
sietelio laikiklio kraštus.

Sietelio laikiklis negerai įstatytas į surinktuvo galvutę. Kruopščiai ir 
tinkamai įstatykite sietelio laikiklį ir pasukite, kad rankena būtų ties 
atblokavimo žyma. 
Ant filtro sietelio kraštų liko maltos kavos. 
Nubraukite likusią kavą, kad laikiklis gerai priglustų prie surinktuvo 
galvutės. 
Filtro sietelyje per daug kavos. Dėkite mažiau kavos. Skaitykite skirsnį 
„Sietelių pasirinkimo lentelė“.

Iš garo vamzdelio nebėga 
karštas vanduo ar garas

Darbinė temperatūra nepasiekta. Palaukite, kol aparatas įkais iki 
darbinės temperatūros.

Garas ar karštas vanduo lėtai 
bėga iš garo vamzdelio

Garo vamzdelis iš dalies užsikimšęs. Išimkite garo vamzdelį iš espreso 
kavos aparato. Pamerkite į valomąjį tirpalą ir adatėle atkimškite skylę, 
tada išskalaukite švariu vandeniu. 
Galbūt reikia išvalyti aparato nuosėdas. Skaitykite skirsnį „Espreso 
kavos aparato nuosėdų valymas“.
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TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
Problema Sprendimas

Nesusidaro kavos puta

Kava sumalta per stambiai. Naudokite truputį smulkiau maltą kavą. 

Kava per silpnai suslėgta. Slėkite truputį stipriau – 15–20 kg arba 30–40 
lb jėga.
Galbūt įdėjote iš anksto sumaltą kavą į viengubos sienelės filtrą. 
Skaitykite skirsnį „Sietelių pasirinkimo lentelė“.

Espreso virimo, garo ar 
karšto vandens ciklo metu 
girdėti bilsčiojimas ar 
pukšėjimas

Espreso aparatas veikia įprastai, todėl nereikia nieko daryti.

Mirksi visos režimo ar 
normos lemputės

Aparatas veikia apsauginiu režimu, apsaugančiu siurblį nuo perkaitimo. 
Išjunkite aparatą ir palaukite 7,5 minutės.

Garo lemputė ir visos 
normos lemputės mirksi

Aparatas veikia apsauginiu režimu, apsaugančiu nuo perkaitimo. 
Išjunkite aparatą ir palaukite 10 minučių.

Vandens lemputė nuolat 
mirksi

Patikrinkite, ar vandens talpykloje yra vandens ir gerai įstatykite 
vandens talpyklą.
Garo vamzdelis užsikimšęs. Išimkite jį iš espreso kavos aparato ir gerai 
išvalykite.
Kavos grūdelių masė per tanki, imkite stambiau maltą kavą. 
Jei naudojate dvigubos sienelės sietelį, išėjimo angą valykite adatėle.

Visos lemputės mirksi vienu 
metu

Išjunkite espreso kavos aparatą, ištraukite iš elektros tinklo ir palaukite 
maždaug 10 minučių. Tada vėl įjunkite ir iš naujo paleiskite aparatą.  
Jei šios problemos nepavyksta išspręsti, kvieskite priežiūros specialistą.

Visos lemputės nuolat 
šviečia

Jei problema kartojasi, ištraukite aparatą iš elektros lizdo maždaug  
5 minutėms, vėl įkiškite į elektros lizdą ir paleiskite aparatą iš naujo, o 
tada paleiskite 1 visą valymo ciklą.

Jei problema atsiranda 
ne dėl vieno iš pirmiau 
nurodytų atvejų

Skaitykite skirsnio „„KitchenAid“ garantijos (toliau – garantija) sąlygos“ 
skyrių „Aptarnavimo klausimų tvarkymas“. Negrąžinkite espreso kavos 
aparato pardavėjui, nes jis neteikia techninio aptarnavimo paslaugos.
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„KITCHENAID“ GARANTIJOS (TOLIAU – 
GARANTIJA) SĄLYGOS 
„KitchenAid Europa Inc.“, Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgija (toliau – 
garantas) suteikia garantiją galutiniam klientui, kuris yra vartotojas, pagal toliau nurodytas 
sąlygas. 

Garantija taikoma kartu su teisės aktų nustatytomis garantinėmis galutinio kliento teisėmis 
gaminio pardavėjo atžvilgiu ir jų neriboja bei nepažeidžia.

1)  GARANTIJOS TAIKYMO SRITIS IR SĄLYGOS

a)    Garantas suteikia garantiją 1 dalies b punkte nurodytiems gaminiams, kuriuos 
vartotojas įsigijo iš pardavėjo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės Europos ekonominės 
erdvės šalyse, Moldovoje, Juodkalnijoje, Rusijoje, Šveicarijoje arba Turkijoje.

b)    Garantijos laikotarpis priklauso nuo įsigyto gaminio ir yra toks, kaip nurodyta toliau:

       5KES6403 Visapusė dvejų metų garantija nuo pirkimo datos.

       5KES6503 Visapusė penkerių metų garantija nuo pirkimo datos.

c)    Modelio numeris nurodytas ant įsigyto gaminio [●].

d)    Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo įsigijimo datos, t. y. dienos, kurią vartotojas 
įsigijo gaminį iš prekiautojo arba „KitchenAid-Group“ bendrovės.

e)    Garantija padeda užtikrinti, kad gaminys neturėtų defektų.

f )    Pagal šią garantiją garantas pasirinktinai teikia vartotojui toliau nurodytas paslaugas, jei 
garantijos laikotarpiu aptinkamas defektas ir dėl jo pateikiama pretenzija:

      -   sugedusio gaminio arba gaminio dalies remontas arba
      -   sugedusio gaminio arba gaminio dalies pakeitimas. Jei gaminys nebeprieinamas, 

garantas turi teisę pakeisti jį vienodos arba didesnės vertės gaminiu.

g)    Jei vartotojas pageidauja pateikti pretenziją pagal garantiją, jis turi susisiekti su 
konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centru arba kreiptis tiesiogiai į 
garantą; 

       HOME DECOR 
Valukoja 8 
11415 TALLINN 
ESTONIA 
Tel.: +370 671 35 380 
info@kitchen.ee

       adresu „KitchenAid Europa, Inc.“ Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, 
Belgium.

h)    Remonto išlaidas, įskaitant atsarginių dalių tiekimą, ir pašto išlaidas, susijusias su 
gaminio ar gaminio dalies be defektų pristatymu, padengia garantas. Garantas taip pat 
padengia pašto išlaidas, susijusias su sugedusio gaminio ar gaminio dalies grąžinimu, 
jei garantas arba konkrečios šalies „KitchenAid“ klientų aptarnavimo centras paprašė 
grąžinti sugedusį gaminį ar gaminio dalį. Tačiau vartotojas padengia atitinkamos 
pakuotės, kurioje grąžinamas sugedęs gaminys ar gaminio dalis, išlaidas.

i)     Norėdamas pateikti pretenziją pagal garantiją, vartotojas turi pateikti gaminio įsigijimo 
kvitą arba sąskaitą faktūrą.

http://info@kitchen.ee
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„KITCHENAID“ GARANTIJOS (TOLIAU – 
GARANTIJA) SĄLYGOS 
2)  GARANTIJOS TAIKYMO APRIBOJIMAI 

a)    Garantija taikoma tik asmeniniais, o ne profesiniais ar komerciniais tikslais 
naudojamiems gaminiams.

b)    Garantija netaikoma įprasto nusidėvėjimo, netinkamo ar piktnaudžiaujamo naudojimo, 
naudojimo instrukcijos nesilaikymo, gaminio naudojimo esant netinkamai elektros 
įtampai, taip pat diegimo ir veikimo pažeidžiant galiojančias taisykles dėl elektros 
energijos bei jėgos naudojimo (pvz., smūgių) atvejais.

c)    Garantija netaikoma, jei gaminys buvo modifikuotas arba pakeistas, pvz., 120 V gaminių 
pakeitimo 220–240 V gaminiais atveju.

d)    Teikiant paslaugas pagal garantiją, garantijos laikotarpis nėra pratęsiamas ir 
nepradedamas naujas garantijos laikotarpis. Įdiegtų atsarginių dalių garantijos 
laikotarpis baigiasi kartu su viso gaminio garantijos laikotarpiu.

e)    Papildomos arba kitos pretenzijos, ypač reikalavimai atlyginti žalą, nenagrinėjami.

Pasibaigus garantijos laikotarpiui arba gaminių, kuriems netaikoma garantija, atveju 
„KitchenAid“ klientų aptarnavimo centrai ir toliau gali atsakyti į galutinių klientų klausimus 
ir suteikti informacijos. Daugiau informacijos taip pat galima rasti mūsų svetainėje  
www.kitchenaid.eu

Savo naują „KitchenAid“ prietaisą užregistruokite dabar: 
http://www.kitchenaid.eu/register

GAMINIO REGISTRACIJA

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