
 

Iekārtu lietošanas un tīrīšanas noteikumi 

Kafijas automāts Y.5. ir paredzēts tikai illy Iperespresso kapsulām!  
 
Ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas pogu automāta aizmugurē. Automāts būs gatavs darbam, līdzko beigs mirgot un degs 
nepārtraukti abi tasīšu simboli.  
Izvēlieties kapsulu. Zilās kapsulas ir domātas melnai kafijai vai kafijai ar pienu. Sarkanās ir espresso kapsulas. (Zaļās- espresso 
kapsula bezkofeīna kafijai).  
 
Ir iespējams ieprogrammēt kafijas daudzumu Jums vēlamā tilpumā. Ielieciet kapsulu tvertnē, nospiediet pogu un turiet to 
piespiestu, kamēr kafija tasītē ir Jums vēlamā daudzumā. Tajā brīdī, kad palaidīsiet pogu vaļā kafijas aparāts atcerēsies 
ieprogrammēto apjomu/sekundes un katrā nākamajā reizē, vienreiz nospiežot pogu, kafija tiks pagatavota iestādītājā režīmā. 
Programmējot kafijas tilpumu ir svarīgi ievērot ka: 
 

• Espresso kapsulu neprogrammē ilgāk par 30 sekundēm un melnas kafijas kapsulu ne ilgāk par 40 sekundēm. 
• Melnas kafijas ieteicamais tilpums ir no 60 ml līdz 170 ml. Ja vēlaties, lai kafijas daudzums būtu lielāks, izmantojiet divas 

vai vairākas kafijas kapsulas. Vai pagatavojot kā americano kafiju, pielejot espresso karstu ūdeni.  
• Filtra kafijas kapsulas ieteicamais tilpums ir 250ml.  

Katru nākamo reizi, kad ievietosiet jaunu kapsulu, iepriekšējā tiks automātiski izmesta konteinerī. Regulāri iztīriet konteineri no 
izlietotajām kapsulām.  
 

Svarīgi!  

Pārbaudiet vai automātā ir pietiekami daudz ūdens. Ūdens trauks atrodas automata priekšpusē. To pavelkot, ūdens 
trauku izņem un iepilda tīru dzeramo ūdeni līdz norādītajai atzīmei. Lietojiet automātā tikai attīrītu un filtrētu ūdeni. 
Avota ūdens ir lielisks dzermais ūdens, taču to uzvārot izdalās minerāļi, kaļķis, ģipsis u.t.t., kas veido nosēdumus uz 
sildvirsmām, kas var neatgriezeniski sabojāt kafijas automātu. Lietojot avota ūdeni, atkaļķošanas process būs jāveic 
daudz biežāk.  
 
Reizi mēnesī ir jāveic aparāta atkaļķošanas process. Ielejiet ūdens traukā 0.9 litra tīra ūdens. Pievienojiet vienu paciņu 
atkaļķošanas pulveri. Rūpīgi izmaisiet, kamēr pulveris izšķīst un ievietojiet ūdens trauku kafijas automātā. Novietojiet 
zem kafijas padeves tukšu apm. 1 litra trauku. Ieslēdziet automātu. Turiet nosegtu mazās tasītes simbolu 7 sek., 
kamēr atskan skaņas signāls. Tasītes simbols sāks mirgot. Nospiediet mazās tasītes simbolu 2 reizes ar intevālu ne 
ilgāku par 5 sek. Sāksies attīrīšanas proces, kurš ilgs apm. 20 min. Kad iedegsies lielās tasītes simbols 1. atkaļķošanas 
posms būs beidzies. Lai uzsāktu 2. atkaļķošanas posmu (skalošanu) jāiztukšo un jānovieto atpakaļ trauks zem kafijas 
padeves, jāiztīra un jauzpilda ar tīru ūdeni ūdens rezervuārs, un jāpievieno kafijas automātam. Jānospiež lielās tasītes 
simbols un sāksies skalošanas posms. Skalošana būs beigusies, kad abi tasīsu simboli degs nepārtraukti.  

Lai uzsāktu 2. atkaļķošanas posmu (skalošanu) jāiztukšo un jānovieto atpakaļ trauks zem kafijas padeves, jāiztīra un jāuzpilda ar 
tīru ūdeni ūdens trauks un jāievieto kafijas aparātā. Jāatkārto iepriekšminētas darbības, bez atkaļķošanas šķidruma. 
Kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai. 
  
GARANTIJAS SAISTĪBAS TIEK ANULĒTAS GADĪJUMOS, JA:  

Preces ekspluatācijas vietā ir nepietiekošs vai svārstīgs spriegums elektrības tīklā. Preces īpašnieks nevar uzrādīt čeku 
vai garantijas apliecību. Nav ievērota lietošanas instrukcija. Konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies lietošanas 
laikā, un tā rezultātā traucēta iekārtas darbība. Preces bojājums radies dzīvnieku, kukaiņu vai grauzēju vainas dēļ. 
Preces remontu ir veikusi persona, kurai nav SIA “Personal Vending” pilnvaras attiecīgā darba izpildei.  

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI: 
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un garantija šīs tiesības neietekmē. Garantijas 
termiņš produktiem (no preces iegādes dienas) – 2 gadi. Juridiskām personām – 1 gads. 
 
GARANTIJAS SNIEDZĒJS: SIA “Personal Vending”, Valmieras ielā 43. Informācija internetā www.esmilukafiju.lv  


