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Transportavimo pakuotė
Pakuotė apsaugo kavos virimo aparatą
nuo transportavimo pažeidimų.

Išsaugokite originalią pakuotę ir putų
polistirolo dalis, kad būtų galima vėliau
saugiai prietaisą pervežti.

Išsaugokite originalią pakuotę jei reikėtų
kreiptis dėl techninės priežiūros. Tuomet
kavos virimo aparatą galėsite saugiai iš-
siųsti "Miele" klientų aptarnavimo sky-
riui.

Senos įrangos utilizavimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Tačiau joje
taip pat medžiagų, reikalingų, neprie-
kaištingam įrangos veikimui ir saugumo
užtikrinimui. Patekusios į buitines atlie-
kas arba naudojamos netinkamai, šios
medžiagos gali būti kenksmingos žmo-
nių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu
senos įrangos nemeskite kartu su buiti-
nėmis atliekomis.

Pristatykite ją į artimiausią nenaudojmų
elektros ir elektroninės įrangos surinki-
mo punktą perdirbimui ir utilizavimui ar-
ba grąžinkite pardavėjui arba "Miele".
Prieš pristatydami seną prietaisą į surin-
kimo punktą ištrinkite visus asmeninius
duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, iš-
vežti skirta įranga būtų laikoma vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
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Šis kavos virimo aparatas atitinka nurodytas saugumo nuostatas.
Dėl netinkamo naudojimo galimi asmenų sužalojimai ir materialinė
žala.

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš įjungdami kavos
virimo aparatą. Joje rasite svarbių nurodymų apie pastatymą, sau-
gumą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir
išvengsite kavos virimo aparato pažeidimų.
"Miele" neatsako už žalą, kilusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.

Saugokite šią naudojimo instrukciją ir ją perduokite galimiems bū-
simiems savininkams.
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Tinkamas naudojimas

 Šis kavos aparatas skirtas naudoti namų ūkyje ir į namų ūkį pana-
šiose aplinkose.
Į namų ūkį panašios aplinkos yra

– parduotuvės, biurai ir kitos darbo aplinkos;

– žemės ūkio nuosavybė ir

– kliento naudojamas kavos aparatas viešbučiuose, moteliuose,
pensionatuose ir kitose įprastose gyvenamosiose patalpose.

 Kavos aparatas nėra skirtas naudoti lauke.

 Šį kavos aparatą naudokite tik buitinėje aplinkoje, "Espresso",
"Cappuccino", "Latte macchiato", arbatai ir kitiems gėrimams ruošti.
Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

 Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakan-
kamos patirties arba nežinojimo negali saugiai naudotis kavos apara-
tu, juo gali naudotis tik prižiūrimi atsakingo asmens. 
Šie asmenys kavos aparatą neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie
prietaisą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai jį naudoti.
Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pa-
vojus.
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Vaikai namų ūkyje

 Prie išleidimo vamzdelių galite nudegti ir nusiplikyti!
Vaikų oda jautresnė karštai temperatūrai negu suaugusiųjų.

Neleiskite vaikams liesti karštų kavos aparato dalių arba kūno dalių
kišti po ištekėjimo vamzdeliais.

 Kavos aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai neturėtų pasiekti kavos virimo
aparato ir maitinimo tinklo laido.

 Vaikai, vyresni nei aštuonerių metų, prietaisą neprižiūrimi gali nau-
doti tik tada, kai apie prietaisą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie ga-
lėtų saugiai jį naudoti. 
Vyresni nei aštuonerių metų vaikai privalo būti informuoti apie pavo-
jus, kylančius neteisingai naudojant aparatą.

 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli kavos aparato. Jiems niekada
neleiskite žaisti su prietaisu.

 Vaikai neprižiūrimi negali valyti prietaiso.

 Prisiminkite, kad "Espresso" ir kava nėra vaikams skirti gėrimai.

 Pavojus uždusti! 
Su pakuote (pavyzdžiui, plėvele) žaidžiantys vaikai gali į ją įsivynioti
arba užsimauti ant galvos ir uždusti. Laikykite vaikams nepasiekia-
moje vietoje.
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Techninė sauga

 Kavos virimo aparato pažeidimai gali pakenkti Jūsų saugumui. Pa-
tikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų, prieš montuodami prietaisą.
Niekada nenaudokite apgadinto kavos virimo aparato.

 Prieš prijungdami kavos aparatą, būtinai palyginkite specifikacijų
lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) su elektros
tinklo duomenimis.
Šie duomenys būtinai turi sutapti, kad kavos aparatas nebūtų suga-
dintas. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

 Kavos aparato elektros sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei jis pri-
jungiamas prie pagal taisykles įrengtos sistemos su apsauginiu laidu.
Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejoja-
te, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

 Patikimas ir saugus visiškai automatinio kavos aparato eksploata-
vimas užtikrinamas tik tuomet, jeigu prietaisas buvo prijungtas prie
bendrojo maitinimo tinklo.

 Kavos aparatas prie elektros tinklo negali būti prijungiamas per
daugiakištukinį lizdą arba ilginamąjį laidą. Jie neužtikrina reikiamos
saugos (gaisro pavojus).

 Visiškai automatinio kavos aparato negalima naudoti nestaciona-
riose vietose (pvz., laivuose).

 Pastebėjus pažeidimus arba, pavyzdžiui, užuodus svilėsių kvapą,
nedelsiant atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

 Saugokite, kad neprispaustumėte tinklo jungiamojo laido ir jis ne-
sitrintų į aštrias briaunas.

 Atkreipkite dėmesį, kad įjungimo į tinklą laidas niekur nekabėtų.
Užkliuvus galima pažeisti kavos virimo aparatą.

 Kavos aparatą naudokite tik +16 °C ir +38 °C aplinkos temperatū-
roje.
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 Perkaitimo pavojus! Atkreipkite dėmesį, kad kavos virimo aparatas
vėdintųsi. Naudodami jo neuždenkite šluostėmis ar pan.

 Jei kavos virimo aparatą įmontavote uždaromuose balduose, nau-
dokite jį tik atidarę dureles. Už uždarytos priekinės baldų dalies kau-
piasi šiluma ir drėgmė. Prietaisas arba baldai tokiu atveju gali būti
pažeisti. Baldų durelių neuždarykite, kol kavos virimo aparatas yra
naudojamas. Baldų duris uždarykite tik tuomet, kai kavos virimo apa-
ratas bus visiškai atvėsęs.

 Saugokite kavos virimo aparatą nuo vandens ir vandens purslų.
Nenardinkite kavos virimo aparato į vandenį.

 Remonto darbus, įskaitant pajungimą į tinklą, gali atlikti tik "Miele"
įgaliotieji specialistai. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti
pavojus naudotojui.

 Neteksite teisės pateikti garantinių pretenzijų, jei prietaisą remon-
tuos ne "Miele" įgalioto klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas.

 "Miele" patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka sau-
gos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis at-
sarginėmis "Miele" dalimis.

 Atliekant remonto darbus kavos aparatą būtina atjungti nuo maiti-
nimo tinklo. 
Kavos virimo aparatas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo tik tuomet,
kai

– kavos virimo aparato maitinimo jungiklis yra ištrauktas.
Traukite tik už kištuko, bet ne už laido.

– išjungti namo elektros instaliacijos saugikliai;

– įsukamieji namų instaliacijos saugikliai yra visiškai išsukti.

 Niekada neatidarykite kavos aparato korpuso. Palietus jungtis, ku-
riomis teka įtampa, ir pakeitus elektrines arba mechanines dalis, gali
kilti pavojus jūsų gyvybei bei dėl to gali sutrikti kavos aparato veiki-
mas.



Saugos nurodymai ir įspėjimai

11

 Išvykdami ilgesniam laikui, išjunkite kavos virimo aparatą ištrauk-
dami maitinimo jungiklį iš maitinimo tinklo.

 Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jei naudojamos kitos da-
lys, prarandama teisė į pretenzijas pagal garantiją, laidavimą ir (arba)
atsakomybė už gaminį.
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Tinkamas naudojimas

 Prie išleidimo vamzdelių galite nudegti ir nusiplikyti! 
Išsiveržiantys skysčiai ir garai yra labai karšti.

 Įsidėmėkite.

– Nekiškite kūno dalių po išleidimo vamzdeliais, kai veržiasi karšti
skysčiai arba garai.

– Nelieskite karštų dalių.

– Purkštukai gali purkšti karštus skysčius arba garus. Todėl atkreip-
kite dėmesį, kad pagrindinis išleidimo vamzdelis būtų švarus ir
tinkamai sumontuotas.

– Taip pat karštas vanduo gali būti lašų surinkimo dubenyje. Atsar-
giai ištuštinkite lašų surinkimo dubenį.

 Atkreipkite dėmesį į vartojamą vandenį:

– Į vandens talpyklą pilkite tik šaltą ir šviežią geriamąjį vandenį.
Karštas arba šiltas vanduo bei kiti skysčiai gali pažeisti kavos a-
paratą.

– Vandenį keiskite kiekvieną dieną, kad neatsirastų bakterijų.

– Nenaudokite mineralinio vandens. Naudojant tokio tipo vandenį,
kavos aparatas gali labai užkalkėti ir būti pažeistas.

– Nenaudokite vandens iš atvirkštinės osmozės įrenginių. Prietaisas
gali būti pažeistas.

 Į pupelių indą pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Į pupelių indą
nepilkite su priemaišomis apdorotų kavos pupelių arba maltų pupe-
lių.
Į pupelių indą nepilkite skysčių.

 Nenaudokite žalios kavos (žalių, neskrudintų kavos pupelių) arba
kavos mišinių, kuriuose yra žalios kavos. Žalios kavos pupelės yra la-
bai kietos ir jose yra likęs atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato
malūnėlis gali būti pažeistas jau per pirmąjį malimą.
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  Į kavos aparatą nepilkite cukrumi, karamele ar pan. apdorotų ka-
vos pupelių, skysčių, kurių sudėtyje yra cukraus. Cukrus gadina prie-
taisą.

 Į miltelių skyrelį galima dėti tik sumaltą kavą arba valymo tabletes,
kurios padeda pašalinti riebalus iš užplikymo bloko.

 Nenaudokite karamelizuotų kavos miltelių. Juose esantis cukrus
sukimba ir užkemša kavos aparato užplikymo bloką. Valymo table-
tės, skirtos šalinti riebalus iš užplikymo bloko, nesuardo sukibimų.

 Naudokite tik pieną be priedų. Priedai, kurių sudėtyje būna dau-
giausia cukraus, užkemša pieno žarneles.

 Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, naudokite tik pasterizuotą
pieną.

 Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu nelaikykite degančių alkoholi-
nių gėrimų. Plastikinės kavos aparato dalys gali užsidegti ir išsilydyti.

 Ant kavos virimo aparato arba šalia jo negali būti atviros ugnies ži-
dinių, pavyzdžiui, nestatykite žvakių. Kavos virimo aparatas nuo
liepsnos gali užsidegti, o ugnis – išplisti.

 Taip pat nevalykite jokių daiktų su kavos aparatu.
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Valymas ir priežiūra

 Prieš plaudami kavos virimo aparatą, išjunkite jį iš maitinimo tinklo.

 Plaukite kavos virimo aparatą ir pieno indą (priklausomai nuo turi-
mo modelio) kasdien, ypač prieš pirmąjį naudojimą (žr. "Plovimas ir
priežiūra").

 Atkreipkite dėmesį, kad pieno sistemą reikia plauti kruopščiai ir re-
guliariai. Piene paprastai yra mikrobų, kurie plaunant nepakankamai
gerai, greitai dauginasi.

 Nenaudokite garinių valymo priemonių. Garai gali patekti į dalis,
kuriomis teka įtampa, ir sukelti trumpąjį jungimą.

 Atsižvelgdami į vandens kietumą, reguliariai šalinkite kalkes iš ka-
vos aparato. Kalkes šalinkite dažniau, jeigu naudosite vandenį, kuria-
me gausu kalkių. "Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo
kalkių šalinimo, netinkamų kalkių šalinimo priemonių arba netinka-
mos koncentracijos.

 Reguliariai šalinkite riebalus iš užplikymo bloko naudodami valymo
tabletes. Atsižvelgiant į riebalų kiekį naudojamos rūšies kavoje, gali
užsikimšti užplikymo blokas.

 "Espresso" / kavos rinkinį reikia išmesti į biologinių atliekų arba
komposto dėžę, nepilkite į plautuvę. Išleidimas gali būti užkimštas.
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Taikoma prietaisams su nerūdijančiojo plieno paviršiumi:

 Ant nerūdijančiojo plieno paviršiaus niekada neklijuokite lipnių la-
pelių, skaidrios lipnios juostos, maskuojamosios lipnios juostos arba
kitų lipnių priemonių. Šios medžiagos gali pažeisti nerūdijančiojo
plieno paviršiaus sluoksnį ir nebus užtikrintas nuo nešvarumų sau-
gantis poveikis.

 Nerūdijančiojo plieno paviršiaus sluoksnis yra jautrus braižymui.
Net magnetai gali subraižyti.



Prietaiso aprašas

16

a Įjungimo / išjungimo mygtukas 

b Jutiklinis mygtukas "Zurück" 

c Liečiamas ekranas

d Puodelių pašildymo funkcija

e Vandens talpa

f Pupelių indas

g Pieno žarnelės buvimo padėtis

h Sumalimo smulkumo laipsnio nusta-
tymas

i Maltos kavos stalčius su integruotu
kaušeliu

j Užplikymo blokas

k reguliuojamo aukščio pagrindinis iš-
leidimo vamzdelis su apšvietimu ir in-
tegruota karšto vandens išleidimo
anga

l Maitinimo jungiklis

m Lašų surinkimo dubuo su dangčiu ir
tirščių indas

n apatinis skydelis su lašų surinkimo
padėklu

o Nerūdijančiojo plieno indas pienui
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Šiuos produktus ir papildomus priedus
galite įsigyti "Miele" internetinėje par-
duotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo
skyriuje arba specializuotoje "Miele"
parduotuvėje.

Kartu tiekiami priedai
– Nerūdijančiojo plieno inde MB-CM

pienas ilgiau išlieka šaltas
(tūris 0,5 l)

– Kalkių šalinimo tabletės
skirtos šalinti kalkes iš vandens žar-
nelių (pirminis komplektas).

– Valymo tabletės
skirtos pašalinti riebalus iš užplikymo
bloko (pirminis komplektas)

– Bandymo juostelės
vandens kietumui nustatyti

– Valymo šepetėlis
skirtas valyti pieno žarneles

Papildomai įsigyjami priedai
"Miele" asortimente yra įvairiausių pa-
galbinių priedų ir valymo bei priežiūros
priemonių, pritaikytų visiškai automati-
niam kavos aparatui.

– Daugiafunkcė mikropluošto šluos-
tė
valyti pirštų antspaudus ir nedidelius
nešvarumus

– Kalkių šalinimo tabletės
skirtos šalinti kalkes iš vandens žar-
nelių.

– Pieno žarnelių valiklis
skirtas valyti pieno sistema

– Valymo tabletės
skirtos pašalinti riebalus iš užplikymo
bloko
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Liečiamas ekranas

Liečiamą ekraną galite subraižyti
smailiais arba aštriais daiktais, pa-
vyzdžiui, pieštukais.
Liečiamą ekraną lieskite tik pirštais.

Liečiant pirštu siunčiamos mažos elekt-
ros iškrovos ir išgaunamas elektros im-
pulsas, kurį atpažįsta liečiamojo ekrano
paviršius. 
Liečiamas ekranas nereaguos, jei jį liesi-
te daiktais.

Jeigu jūsų pirštai yra šalti, liečiamas
ekranas, greičiausiai, nereaguos.

Ekranas suskirstytas į tris zonas.

Profiles

Drinks

Viršutinėje eilutėje galite matyti, kuriame
meniu lygyje esate. Paros laikas rodo-
mas dešinėje.

Viduryje pasirodo aktualus meniu su ga-
limomis parinktimis. Meniu "Drinks" ro-
domi visų galimų kavos gėrimų simbo-
liai. Simbolių paaiškinimai nurodyti sky-
riuje "Ekrano simboliai".

Apačioje rasite rodyklių mygtu-
kus  ir , kuriais galėsite naršyti. Ro-
dyklių mygtukų kairėje ir dešinėje rasite
susijusias funkcijas arba meniu.

Valdymo veiksmai
Galite rinktis tik iš pilkšvos spalvos pa-
rinkčių.

Kiekvieną kartą palietus galimą pasirin-
kimą, atitinkamas laukas visiškai arba
dalinai nusidažys oranžine spalva.

Pasirinkimas arba meniu iškvietimas

 Pirštu vieną kartą lieskite norimą lau-
ką.

Lapų vartymas

Rodyklių mygtukais  ir  galite versti į
kairę ar į dešinę.

 Palieskite norimos krypties rodyklę.

Išeiti iš Meniu (jutiklinis mygtukas
"Zurück" )

 Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną,
palieskite jutiklinį mygtuką .

Visos įvestys, kurias atlikote iki tol, bet
neišsaugojote mygtuku, "OK" neišsau-
gojamos.
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Skaičių įvedimas

Įveskite skaičius pasinaudodami skaičių
klaviatūra, pavyzdžiui, kai norite nusta-
tyti laikmatį. Tam tikruose meniu skaičių
klaviatūra pasirodo automatiškai.

 Palieskite norimus skaičius.

Vos tik įvesite galiojančią vertę, lau-
kas "OK" nusidažys žalia spalva.

 Palieskite "OK".

Rodyklių mygtukais galite palaipsniui
ištrinti.

Raidžių įvedimas

Profilių pavadinimus arba norimų gėri-
mų pavadinimus įveskite klaviatūra.
Pasirinkite trumpus, tikslius pavadini-
mus (daug. 8 ženklai).

Visos raidės arba ženklai gali būti rodo-
mi rodyklių mygtukais  ir . Spustelė-
jus mygtuką "123", pasirodys skaičiai.

Save

Space

 Pasirinkite norimas raides arba skai-
čius

 Palieskite "Save".
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Ekrano simboliai
Papildomai prie teksto ir gėrimų simbolių gali atsirasti tokie simboliai:

Simbolis Paaiškinimas

 Nustatymai, pavyzdžiui, ekrano ryškumo arba garsumo, gali
būti nustatomi segmentine kolona.

 Žymi informaciją ir valdymo nurodymus.
Pranešimus patvirtinkite nuspausdami "OK".

 Paleidimo užraktas įjungtas (žr. skyrių "Nustatymai – kavos
virimo aparato paleidimo blokavimas (paleidimo užrak-
tas )"): Valdymas užblokuotas.

 Rodoma, kai šalinamos kalkės.
(Simbolis taip pat yra ant vandens talpyklos: vandens pildyti
iki šios žymos).

Gėrimų meniu simboliai:

 Ristretas

 Espresas

 Kava

 Kapučinas

 Latė makijatas

 Latė kava
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Prieš naudojant pirmą kartą
 Pastatykite kavos aparatą ir, jeigu yra,

nuimkite apsaugines plėveles (žr.
"Statymo nurodymai").

Prieš pildami kavos pupeles ir van-
denį į kavos aparatą, kruopščiai jį iš-
plaukite (žr. "Valymas ir priežiūra").

 Kavos aparato kištuką įjunkite į maiti-
nimo tinklą (žr. "Elektros prijungi-
mas").

 Prieš ruošdami pirmą kartą pieną, iš-
plaukite pieno žarneles (žr. "Pieno
žarnelių plovimas").

Pirmasis įjungimas
Jungtukas kairėje kavos aparato pusėje
yra nustatytas ties "I".

Kai tik kavos virimo aparatas bus pri-
jungtas prie elektros tinklo, ekrane pasi-
rodys pranešimas "Miele – Willkommen".

Jei kavos virimo aparatą jungiate pirmą
kartą, turėsite nustatyti:

– Kalba ir šalis

– Data

– Paros laikas

– Laiko indikatorius

 Palieskite įjungimo / išjungimo mygtu-
ką .

Kalbos nustatymas

 Pasirinkite kalbą ir palieskite "OK".

 Pasirinkite šalį ir palieskite "OK".

Nustatymas išsaugomas.

Datos nustatymas

 Įveskite aktualią datą ir palieski-
te "OK".

Nustatymas išsaugomas.

Paros laiko nustatymas

 Įveskite aktualų paros laiką ir palieski-
te "OK".

Nustatymas išsaugomas.

Paros laiko indikatorius

Galite pasirinkti iš šių galimybių:

– "On": išjungus prietaisą visada bus
rodomi data ir laikas.

– "Off": išjungus prietaisą, ekranas už-
tamsės.

– "Night dimming": data ir paros laikas
rodomi nuo 5:00 iki 23:00.

 Pasirinkite paros laiko rodymą ir pa-
lieskite "OK".

Nuo pasirinktos galimybės priklauso
kavos aparato suvartojamos energijos
kiekis. Ekrane pasirodo atitinkamas
pranešimas.

Pirmasis įjungimas sėkmingai baigtas.

 Į vandens talpą pripilkite šviežio šalto
geriamojo vandens.
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Po sėkmingo įjungimo ruošiate pirmąjį
kavos gėrimą: gali būti, kad kavos pu-
pelės bus malamos net penkis kartus.
Taip kavos virimo aparatas tikrina, ar
pakankamas maltos kavos kiekis aro-
matingam kavos gėrimui paruošti ir
galimai mala pupeles iš naujo.

Vandens kietumas
Vandens kietumas nurodo, kiek vande-
nyje yra ištirpusių kalkių. Kuo daugiau
vandenyje ištirpusių kalkių, tuo kietesnis
vanduo. Kuo kietesnis vanduo, tuo daž-
niau būtina šalinti kalkes iš kavos apa-
rato.

Kavos virimo aparatas matuoja suvarto-
tą vandens ir garų kiekį. Atsižvelgiant į
nustatytą vandens kietumą, galima pa-
ruošti atitinkamą gėrimo kiekį, kol iš
prietaiso bus būtina pašalinti kalkes.

Kad prietaisas nepriekaištingai veiktų ir
nebūtų pažeistas, nustatykite kavos a-
parate vietinį vandens kietumą. Paskui
ekrane reikiamu laiku pasirodo paragini-
mas pradėti kalkių šalinimo procesą.

Prietaise galima nustatyti keturis kietu-
mo lygius:

Vandens kietu-
mas

Vanden-
tiekio sis-
temos
kietumo
ribos

Nustatymas 
(kietumo lygis)

0–8,4 °dH
(0–1,5 mmol/l)

minkštas 1 minkštas

14–21 °dH
(2,5–3,7 mmol/l)

vidutinis 2 vidutinis

14–21 °dH
(2,5–3,7 mmol/l)

kietas 3 kietas

> 21 °dH
(>  3,7 mmol/l)

kietas 4 labai kietas

Pristatoma su gamykloje nustatytu 3
kietumo lygiu.
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Vandens kietumo nustatymas

Vandens kietumą galima nustatyti nau-
dojant komplekte esančias bandymo
juosteles. Kompetentinga vandentiekio
tarnyba Jums taip pat gali suteikti infor-
macijos apie vietinio vandens kietumą.

 Panardinkite bandymo juostelę maž-
daug 1 sekundei į vandenį. Likusį
vandenį nukratykite nuo bandymo
juostelės. Maždaug po 1 minutės ga-
lite matyti rezultatą.

Vandens kietumo nustatymas

Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Settings ".

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Water hardness".

 Pasirinkite norimą kietumo lygį, tada
palieskite "OK".

Nustatymas išsaugomas.
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 Vandenį keiskite kiekvieną die-
ną, kad neatsirastų bakterijų.

Į vandens talpyklą pilkite tik šaltą ir
šviežią geriamąjį vandenį.
Karštas arba šiltas vanduo bei kiti
skysčiai gali pažeisti kavos aparatą.

Nepilkite į vandens talpyklą minerali-
nio vandens. Naudojant tokio tipo
vandenį, kavos aparatas gali labai
užkalkėti ir būti pažeistas.

 Atidarykite dangtelį kairėje kavos viri-
mo aparato pusėje.

 Ištraukite vandens talpą už rankenos į
viršų.

 Į vandens talpą iki žymos "max" pri-
pilkite šalto, šviežio geriamo vandens.

 Įstatykite vandens talpyklą atgal ir už-
darykite dangtelį.

Jei vandens talpa yra šiek tiek aukš-
čiau arba įstatyta kreivai, patikrinkite,
ar švari vandens talpos lentyna. Išlei-
dimo vožtuvas gali būti nesandarus.
Jeigu būtina, vandens talpos lentyną
nuvalykite.
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Kavos gėrimą arba "Espresso" kavą ga-
lite paruošti iš skrudintų pupelių, kurias
kavos virimo aparatas šviežiai sumals
kiekvienai porcijai atskirai.

Kavos gėrimus taip pat galite ruošti ir iš
jau sumaltos kavos – malta kava – ruo-
šimas (žr. "Kavos gėrimų ruošimas iš
maltos kavos").

Dėmesio! Malūnėlio pažeidimas!
Į pupelių indą pilkite tik skrudintas
kavos pupeles. Į pupelių indą nepilki-
te maltos kavos.
Į pupelių indą nepilkite skysčių.

Dėmesio! Cukrus gadina kavos viri-
mo aparatą!
Į pupelių indą nepilkite cukrumi, ka-
ramele ar pan. apdorotų kavos pupe-
lių, taip pat skysčių, kurių sudėtyje
yra cukraus.
Nenaudokite žalios kavos (žalių, ne-
skrudintų kavos pupelių) arba kavos
mišinių, kurių sudėtyje yra žalios ka-
vos. Žalios kavos pupelės yra itin kie-
tos, jose dar yra likęs atitinkamas
drėgmės kiekis. Kavos virimo apa-
rato malūnėlis gali būti pažeistas jau
po pirmojo malimo.

Patarimas: Žalią kavą galite sumalti rie-
šutams arba sėkloms skirtu malūnėliu.
Tokiuose malūnėliuose dažniausiai būna
besisukantis nerūdijančiojo plieno peilis.
Sumaltą žalią kavą porcijomis supilkite
į maltos kavos skyrių ir paruošite norimą
kavos gėrimą (žr. "Kavos gėrimai iš mal-
tos kavos").

 Nuimkite pupelių indo dangtelį.

 Į kavos pupelių indą supilkite pupe-
les.

 Vėl uždėkite dangtelį.

Patarimas: Į pupelių indą pilkite tik tiek
kavos pupelių, kiek suvartosite per ke-
lias dienas.
Dėl sąveikos su oru kava praranda savo
aromatą.
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Įjungimas
Jungtukas kairėje kavos aparato pusėje
yra nustatytas ties "I".

 Palieskite įjungimo / išjungimo mygtu-
ką .

Prietaisas įkaista ir skalauja sistemą. Iš
centrinio išleidimo vamzdelio teka karš-
tas vanduo.

Dabar galite ruošti gėrimus.

Kai kavos aparato darbinė temperatū-
ra aukštesnė nei 60 °C, skalavimas ne-
pradedamas.

Išjungimas
 Paspauskite įjungimo ir išjungimo

mygtuką .

Jei buvo ruoštas kavos gėrimas, visiškai
automatinis kavos aparatas skalauja ir
prieš išjungiant.

Išvykstant ilgesniam laikotar-
piui
Jei kavos virimo aparato neketinate
naudoti ilgesnį laiką, pvz., per atos-
togas:

 Ištuštinkite lašų surinkimo dubenį,
tirščių indą ir vandens talpą.

 Kruopščiai išplaukite visas prietaiso
dalis, taip pat ir užplikymo bloką.

 Išjunkite prietaisą ištraukdami maitini-
mo jungiklį.

Nustatytas paros laikas bus saugomas
daug. dešimt dienų, tada turėtų būti
nustatytas iš naujo. Laikmačio, profilio
nustatymai išlieka.
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Pagrindinio išleidimo vamzdelio nega-
lite nustatyti rankiniu būdu.

Prieš gėrimo ruošimą pagrindinis išleidi-
mo vamzdelis pasislenka į naudojamų
puodelių ar stiklinių aukštį.

Galite išjungti išleidimo nustatymo funk-
ciją. Tada, ruošiant gėrimą, pagrindinio
išleidimo vamzdelis lieka aukščiausioje
padėtyje. Tuo metu, kai vykdoma prie-
žiūros programa, pagrindinio išleidimo
vamzdelis pasislenka į priežiūros indo
aukštį arba į priežiūros padėtį.

Kai kavos virimo aparatas yra išjungtas,
galite išimti ir išplauti pagrindinio išleidi-
mo vamzdelio dalis. Pagrindinis išleidi-
mo vamzdelis yra vidurinėje padėtyje.

Patarimas: Norėdami perstatyti pagrin-
dinio išleidimo vamzdelį į priežiūros pa-
dėtį, apie tris sekundes lieskite .

Išleidimo nustatymo įjungimas
arba išjungimas
Rodomas meniu "Drinks".

 Palieskite .

 Palieskite "Settings ".

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Spout adjustment".

 Pasirinkite, norėdami įjungti arba iš-
jungti išleidimo nustatymą.

 Palieskite "OK".

Nustatymas išsaugomas.
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"Espresso" ir kitų kavos gėrimų skonis
labiau atsiskleis ir ilgiau išsilaikys, jei
prieš tai puodelius pašildysite. 
Kuo mažiau kavos ruošite ir kuo stores-
nės puodelio sienelės, tuo svarbesnis
yra puodelio pašildymas.

Puodelius arba stiklines galite pašildyti
kavos virimo aparato puodelių šildytu-
vu.

Įjunkite puodelių pašildymo funkciją.

Puodelių pašildymo funkcija veikia, kol
įjungtas kavos aparatas.

Puodelių pašildymo funkcijos įjungi-
mas arba išjungimas

Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Settings".

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Cup heating".

 Pasirinkite puodelių pašildymo funkci-
jos įjungimo arba išjungimo nustaty-
mą.

 Palieskite "OK".

Nustatymas išsaugomas.

Puodelių pašildymas

 Puodelius arba stiklines pastatykite
ant automatinio kavos aparato puo-
delių pašildytuvo.
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Galite rinktis iš šių kavos gėrimų:

– "Ristretto"  yra koncentruotas sti-
prus espresas. Tas pats maltos kavos
kiekis, kaip ir "Espresso" kavai, ruo-
šiamas užpilant labai mažu vandens
kiekiu.

– "Espresso" – stipri aromatinga ka-
va su tiršta, lazdyno riešutų rudumo
putą – kremu. 
"Espresso" kavai ruošti naudokite tik
specialiai skrudintas pupeles.

– Kava  skiriasi nuo "Espresso" spe-
cialiu kavos pupelių skrudinimu ir di-
desniu vandens kiekiu.
Kavai ruošti naudokite tik atitinkamai
paskrudintas pupeles.

– "Long coffee" yra kava su didesniu
vandens kiekiu.

– "Long black" ruošiamas iš karšto
vandens ir dvigubo espreso.

– "Caffè Americano" ruošiamas lygio-
mis dalimis iš espreso ir karšto van-
dens. Pirmiausia paruošiamas espre-
so, tada į puodelį pilamas karštas
vanduo.

 Prie išleidimo vamzdelių galite
nudegti ir nusiplikyti! 
Išsiveržiantys skysčiai ir garai yra la-
bai karšti.
Nekiškite kūno dalių po išleidimo
vamzdeliais, kai veržiasi karšti skys-
čiai arba garai.
Nelieskite karštų dalių.

Kavos gėrimo ruošimas
Rodyklių mygtukais  galite nurodyti ir
pasirinkti kitus gėrimus.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu
pastatykite puodelį.

 Palieskite norimo gėrimo simbolį arba
pavadinimą.

Ruošimas pradedamas.

Pradėjus naudoti kavos virimo apara-
tą, pirmuosius du paruoštus kavos
gėrimus išpilkite, kad iš užplikymo
sistemos pasišalintų visi per gamykli-
nį patikrinimą metu likę kavos liku-
čiai.



Kavos gėrimų ruošimas

30

Ruošimo nutraukimas
 Palieskite "Stop" arba "Cancel".

"Doubleshot"
Norėdami paruošti ypač stiprų, aroma-
tingą kavos gėrimą, pasirinkite funkciją
"DoubleShot". Įpusėjus kavos ruošimo
procesui, kavos pupelės malamos ir pli-
komos dar kartą. Dėl sutrumpinto pliky-
mo laiko, pajusite mažiau nepageidauja-
mų aromatų ir kartumo.

Tuo metu, kai ruošiami gėrimai, rodoma
"DoubleShot". Funkcija galima ruošiant
visus kavos gėrimus, išskyrus "Ristre-
tto" ir "Long black".

Kavos gėrimo ruošimas su "Dou-
bleshot"

Rodomas "Drinks" meniu.

 Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu
pastatykite puodelį.

 Pasirinkite kavos gėrimą.

Ruošimas pradedamas, o ekrano apa-
čioje rodoma:

DoubleShot

 Palieskite "DoubleShot".

Malamos ir plikomos dvi kavos pupelių
porcijos.

Dvi porcijos 
Vienu kartu galite paruošti dvi gėrimo
porcijas ir jas išpilti į vieną puodelį arba
iš karto į du puodelius.

Norėdami vienu metu pripildyti du puo-
delius,

 po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu
pastatykite po vieną puodelį.

 Palieskite "".

 Pasirinkite gėrimą.

Paruošiamos dvi gėrimo porcijos.
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Kavos ąsotėlis: keleto kavos
puodelių iš eilės paruošimas
Pasirinkę funkciją "Coffee pot", vieną po
kito galėsite paruošti keletą puodelių
(daug. litrą), ir, pvz., pripildyti kavos
ąsotėlį. Taip galima paruošti iki aštuonių
puodelių.

Rodomas meniu "Drinks".

 Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu
pastatykite pakankamo dydžio indą.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Coffee pot".

 Pasirinkite norimą puodelių skaičių
(nuo 3 iki 8).

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Kiekvienam puodeliui kava malama, už-
plikoma ir įpilama atskirai. Ekrane rodo-
mas procesas.

Ruošimą bet kuriuo metu galite nu-
traukti:

 Palieskite "Cancel".

Kavos gėrimai iš maltos kavos
Kavos gėrimus galite ruošti ir iš jau su-
maltų kavos pupelių. Taip, pavyzdžiui,
galite paruošti kavos be kofeino, nors
pupelių inde supiltos kavos pupelės su
kofeinu.

Maltą kavą supilkite į maltos kavos stal-
čių. Kavos virimo aparatas naudoja įpil-
tą maltą kavą kitą kartą ruošdamas gė-
rimą.

Galite paruošti tik vieną porciją kavos
arba espreso.

Maltos kavos pildymas

Maltos kavos stalčiuje integruotas ir
kaušelis kavai.

 Atidarykite prietaiso dureles.

 Norėdami išimti maltos kavos stalčių,
pasukite rankeną (rodyklę) į kairę.
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 Pripildykite kavos kaušelį maltos ka-
vos. Įstatykite maltos kavos stalčių
horizontaliai į maltos kavos skyrių.

Į kavos skyrių įberkite daug. du nu-
brauktus kaušelius maltos kavos.

 Norėdami pripildyti užplikymo bloką
malta kava ir uždaryti skyrelį, pasukite
rankeną į kairę.

 Uždarykite prietaiso dureles.

Ekrane pasirodo "Use ground coffee?"

Kavos gėrimų ruošimas iš maltos ka-
vos

Jeigu norite paruošti kavos gėrimą iš
maltos kavos:

 Palieskite "Yes".

Dabar galite pasirinkti, kokį kavos gėri-
mą ruošti iš maltos kavos.

 Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu
pastatykite puodelį.

 Pasirinkite gėrimą.

Kavos gėrimas ruošiamas.

Jei nenorite ruošti gėrimo iš maltos ka-
vos:

 Palieskite "No".

Kavos milteliai pašalinami į tirščių indą.
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Gali būti šie kavos gėrimai su pienu:

– "Cappuccino"  sudarytas iš maž-
daug dviejų trečdalių pieno putos ir
vieno trečdalio "Espresso".

– "Latte macchiato" , sudaryta iš
vieno trečdalio karšto pieno, pieno
putos ir "Espresso".

– "Caffè Latte"  ruošiamas iš kavos
ir karšto pieno.

– "Cappuccino italiano" susideda iš
lygių dalių pieno putos ir espreso,
kaip kapučino kava. Tik pirmiausia
paruošiamas espresas, tada pieno
puta.

– "Espresso macchiato" – "Espresso"
kava su nedidele pieno putos kepu-
re .
Šiam gėrimui ruošti naudokite puode-
lį, kurio talpa bent 100 ml.

– "Flat white" yra espresas su pieno
puta.

– "Café au lait" yra espreso kava su
šiek tiek pakaitintu pienu.

Be to, galite ruošti karštą pieną ir pie-
no putą.

Patarimas: Tobulos konsistencijos pie-
no putai naudokite šaltą karvės pieną
(< 10 ° C), kuriame baltymų ne mažiau
trijų procentų.
Pieno riebumą galite pasirinkti pagal sa-
vo norus. Naudojant nenugriebtą pieną
(maž. 3,5 % riebumo), pieno puta yra la-
biau kreminė.

 Atsargiai! Pavojus nusideginti ir
nusiplikyti prie pagrindinio išleidimo
vamzdelio! Išbėgantys skysčiai ir ga-
rai yra labai karšti.

Naudokite tik pieną be priedų. Prie-
dai, kurių sudėtyje dažniausiai būna
cukraus, užkemša pieno tekėjimo da-
lis. Sugadinamas kavos aparatas.

Po pakaitinimo etapo, pagrindinio išlei-
dimo vamzdelyje garais pašildomas pie-
nas ir papildomai su oru suplakamos
pieno putos.

Jei kurį laiką neruošėte pieno, prieš
pradėdami ruošti pirmąjį gėrimą, iš-
skalaukite pieno sistemą. Taip pašali-
namos pieno žarnelėje galimai susi-
kaupusios bakterijos.
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Pieno indas
Nerūdijančiojo plieno pieno inde pienas
ilgiau išlieka šaltas. Tik šaltą pieną
(< 10 °C) galima išplakti iki putų.

 Nerūdijančiojo plieno siurbimo vamz-
dį iš vidaus įkiškite į dangtelį. Prižiūrė-
kite, kad įstrižas galas būtų nukreip-
tas žemyn.

 Į pieno indą įpilkite pieno daug. 2 cm
iki krašto. Uždarykite pieno indą
dangteliu.

 Pieno žarnelę su nerūdijančiojo plieno
lenktu vamzdeliu iš viršaus spauskite
į dangtelį, kol šis užsifiksuos.

 Pieno indą laikykite prie kavos virimo
aparato. Pieno žarnelę įkiškite į laikiklį
prie pagrindinio išleidimo vamzdelio.

Jei pagrindinis išleidimo vamzdelis nu-
statytas aukštesnėje padėtyje, gali būti
sudėtinga įkišti pieno žarnelę.
Norėdami perstatyti pagrindinio išleidi-
mo vamzdelį į priežiūros padėtį,

 palieskite trims sekundėms .

 Palieskite "OK", norėdami priežiūros
padėties atsisakyti.
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Pieno iš pakelių arba iš kitų pa-
kuočių naudojimas

Pieno žarnelės, skirtos pieno pakeliams
arba kitoms pieno pakuotėms, yra už
prietaiso durelių.

 Pieno žarnelę įkiškite į laikiklį prie pa-
grindinio išleidimo vamzdelio.

 Indą su pienu pastatykite prie kavos
virimo aparato.

 Pieno žarnelę įstatykite į indą. At-
kreipkite dėmesį, kad pieno žarnelė
būtų pakankamai giliai panardinta į
pieną.

Gėrimų su pienu ruošimas
Pieno žarnelė susijusi su pagrindiniu iš-
leidimo vamzdeliu ir turėtų būti panar-
dinta į pakankamai šaltą pieną.
Žiūrėkite meniu "Drinks".

 Pastatykite tinkamą indą po pagrindi-
niu išleidimo vamzdeliu.

 Pasirinkite gėrimą.

Ruošimas pradedamas.
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 Pavojus nudegti ir nusiplikyti prie
karšto vandens išleidimo vamzdelio!
Kol veržiasi karšti skysčiai arba garai,
po pagrindiniu karšto vandens išlei-
dimo vamzdeliu nekiškite kūno dalių.
Nesilieskite prie karštų dalių.

Prietaisas nėra skirtas naudoti ko-
merciniams arba moksliniams tiks-
lams. Temperatūrų nuorodos yra tik
apytikslės, kurios gali kisti, atsižvel-
giant į aplinkos sąlygas.

Karšto vandens nustatymus galite pasi-
rinkti pagal arbatos rūšį:

– Žalioji arbata apie 80 °C

– Žolelių arbata apie 90 °C

– Vaisinė arbata apie 90 °C

– Juodoji arbata apie 90 °C

Arbatos rūšis pasirenkama pagal nusta-
tytą karšto vandens išleidimo tempera-
tūrą. 
Atitinkamos karšto vandens išleidimo
temperatūros nustatytos pagal "Miele"
rekomenduotas juodosios, žaliosios,
žolelių ar vaisinės arbatų ruošimo tem-
peratūras.

Atkreipkite dėmesį į maisto prekių
gamintojų pateiktus paruošimo nuro-
dymus.

Tik nuo naudojamo vandens priklausys
arbatos skonis. Naudojant kuo minkš-
tesnį vandenį, atsiskleidžia tikrasis arba-
tos aromatas.

Galite pasirinkti, ar arbatai ruošti naudo-
site arbatos lapelius, arbatos mišinius ar
arbatos pakelius.

Arbatos kiekis ir plikymo laikas priklau-
so nuo pasirinktos arbatos rūšies. Va-
dovaukitės nurodymais ant pakuotės
arba įgytais perkant arbatą. Pagal arba-
tos rūšį ir puodelio dydį galite pasirinkti
ir vandens kiekį. (žr. "Gėrimų kiekis").

Patarimas: Geriausia arbatą laikyti tam-
sioje, sausoje vietoje, sandariai uždary-
tame inde. Kad arbata neprarastų aro-
mato, rekomenduojama pirkti mažes-
niais kiekiais.
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Arbatos ruošimas
Karšto vandens išleidimo vamzdelis yra
pagrindinio išleidimo vamzdelio kairėje.

Rodyklių mygtukais  galite nurodyti ir
pasirinkti arbatos rūšį. Įvedus "Hot
water", gėrimų meniu galėsite pasirinkti
iš įvairių arbatos rūšių.

Rodomas meniu "Drinks".

 Pripildykite arbatos filtrą laisvos arba-
tos arba išimkite iš pakuotės arbatos
pakelį.

 Paruoštą arbatos filtrą arba arbatos
pakelį įdėkite į puodelį.

 Pastatykite arbatos puodelį po karšto
vandens išleidimo vamzdeliu.

 Ekrane pasirinkite norimą arbatos rū-
šį.

Karštas vanduo teka į arbatos puodelį.

 Arbatai užplikus, savo nuožiūra išim-
kite arbatos lapelius arba arbatos pa-
kelį.

Arbatos ąsotėlis: keleto iš eilės
arbatos puodelių paruošimas.
Pasirinkę funkciją "Tea pot", galėsite au-
tomatiškai vieną po kito pripildyti keletą
puodelių (daug.1 l) ir arbatos ąsotėlį.
Taip galima paruošti iki aštuonių arba-
tos puodelių.

Rodomas meniu "Drinks".

 Į arbatos ąsotėlį įdėkite paruoštų ar-
batos lapelių arba arbatos pakelį.

 Po karšto vandens išleidimo vamzde-
liu pastatykite tinkamo aukščio arba-
tos ąsotėlį.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite  "Tea
pot".

 Pasirinkite norimą arbatos rūšį.

 Pasirinkite norimą puodelių skaičių
(nuo 3 iki 8).

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Arbatos ąsotėlis pripildomas. Ekrane ro-
domas ruošimo procesas.

Ruošimą bet kuriuo metu galite nu-
traukti:

 Palieskite "Cancel".
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Pavojus nudegti ir nusiplikyti prie
karšto vandens išleidimo vamzdelio!
Ištekantis vanduo gali būti labai karš-
tas.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Pastatykite tinkamą indą po karšto
vandens išleidimo vamzdeliu.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite  "Hot
water".

Ruošimas pradedamas.

Jei norite nutraukti ruošimą,

 Palieskite "Stop" arba "Cancel".
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Kai kava yra tinkamai sumalta, į puodelį
ima tekėti kava arba espresas, sufor-
muodami kremines putas.
Idealios kreminės putos yra lazdyno rie-
šutų spalvos.

Nustatytas sumalimo laipsnis tinka-
mas visiems kavos gėrimams ruošti.

Pagal toliau išvardintus požymius galė-
site nustatyti, ar reikia keisti malimo
laipsnį.

Sumalta per stambiai, jei

– espresas arba kava labai greitai teka į
puodelį,

– putos yra labai šviesios ir neatspa-
rios;

Sumažinkite malimo laipsnį, kad kavos
pupelės būtų sumaltos smulkiau.

Sumalta per smulkiai, jei

– espresas arba kava tik laša į puodelį,

– putos yra tamsiai rudos;

Padidinkite sumalimo laipsnį, kad kavos
pupelės būtų sumaltos stambiau.

Jei nenorite pažeisti malūnėlio, laiky-
kitės šių nurodymų:
Sumalimo laipsnį visada reguliuokite
tik per vieną pakopą.
Iš naujo sumalkite kavos pupeles,
kad palaipsniui galėtumėte nustatyti
sumalimo laipsnį.

 Atidarykite prietaiso dureles.

 Sumalimo laipsnio svirtelę pastumkite
viena pakopa į kairę (smulkesnis su-
malimas) arba į dešinę (stambesnis
sumalimas).

 Uždarykite prietaiso dureles.

 Paruoškite kavos gėrimą.

Tada vėl galėsite iš naujo nustatyti su-
malimo laipsnį.

Pakeistas sumalimo laipsnis pradės
veikti tik po antro kavos paruošimo.
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Kiekvienam kavos gėrimui galite nusta-
tyti individualų sumalamos kavos kiekį,
pirminį užplikymą ir užplikymo tempera-
tūrą. Pirmiausia išsirinkite norimą gėri-
mą ir nustatykite jo ruošimo parame-
trus.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Process".

 Palieskite "Change drink".

 Pasirinkite gėrimą.

Dabar galite

– Pritaikyti gėrimo kiekį (žr. „Gėrimo
kiekis“).

– arba nustatyti pageidaujamą gėrimą.

 Palieskite "Drink parameters".

 Pasirinkite "Amount of coffee", "Brew
temperature" arba "Pre-brewing".

 Pasirinkite norimą nustatymą ir pa-
lieskite "OK".

Ekrane pasirodys gėrimų nustatymo
apžvalga

 Dar kartą palieskite "OK", norėdami
pasirinktą nustatymą išsaugoti.

Sumalamas kiekis
Kavos aparatas gali sumalti 6–14 g ka-
vos pupelių puodeliui ir užplikyti. Kuo
daugiau kavos miltelių užplikoma, tuo
stipresnis bus kavos gėrimas.

Pagal toliau išvardintus požymius galė-
site nustatyti, ar reikia keisti malimo
laipsnį.

Sumalamas kiekis yra per mažas, jeigu

– espresas arba kava labai greitai teka į
puodelį,

– putos yra labai šviesios ir neatspa-
rios,

– silpnas "Espresso" arba kavos sko-
nis.

Padidinkite sumalamą kiekį, kad būtų
užplikoma daugiau kavos miltelių.

Sumalamas kiekis yra per didelis, jeigu

– espresas arba kava tik laša į puodelį,

– putos yra tamsiai rudos,

– kartus "Espresso" arba kavos skonis.

Sumažinkite sumalamą kiekį, kad būtų
užplikoma mažiau kavos miltelių.

Patarimas: Jeigu kavos gėrimas Jums
yra per stiprus arba per kartus, išbandy-
kite kitą kavos pupelių rūšį.
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Užplikymo temperatūra
Ideali užplikymo temperatūra priklauso

– nuo naudojamos kavos rūšies,

– nuo to, kas ruošiama – espresas ar
kava, ir

– nuo regioninio oro slėgio.

Jei kavos aparatas pastatomas kalnuo-
se, pavyzdžiui, 2 000 metrų virš jūros ly-
gio, reikia nustatyti žemą užplikymo
temperatūrą. Dėl žemo slėgio vanduo
užverda net ir esant žemai temperatūrai.

Patarimas: Ne kiekvienai kavai tinkama
aukšta temperatūra. Kai kurios rūšys
jautriai reaguoja, todėl gali būti padary-
tas neigiamas poveikis putų susidary-
mui ir skoniui.

Yra penkios užplikymo temperatūros.

Pirminis kavos miltelių užpliky-
mas
Užplikant sumalti kavos milteliai sudrė-
kinami šiek tiek karšto vandens. Likęs
vanduo po kurio laiko leidžiamas per
sudrėkintus kavos miltelius. Taip geriau
išsiskiria kavos aromatinės medžiagos.

Galite nustatyti trumpą arba ilgą pirminį
užplikymą arba išjungti funkciją "Vor-
brühen". 
Iš gamyklos prietaisas išsiunčiamas iš-
jungus pirminio užplikymo funkciją "Vor-
brühen".



Gėrimo kiekis

42

Vandens kiekį visiems kavos gėrimams,
karštam vandeniui ir arbatos rūšims pa-
sirinkite pagal puodelio dydį.

Ruošdami kavos gėrimus su pienu, pa-
gal pageidavimą galite pakeisti pieno ir
pieno putų dalis. Taip pat galite pakeisti
karšto pieno ir pieno putų porcijos dy-
džius.

Kiekvienam gėrimui nustatomas di-
džiausias galimas kiekis. Jeigu jis pa-
siektas, paruošimas sustabdomas. Tada
išsaugomas didžiausias leistinas kiekis
šiam gėrimui.

Pakeistas gėrimo kiekis visada išsau-
gomas aktualiame profilyje. Aktualaus
profilio pavadinimas rodomas ekrano
viršutiniame kairiajame kampe.

Jei ruošiant ištuštėja vandens talpa,
visiškai automatinis kavos aparatas
nutraukia kiekio nustatymą. Gėrimo
kiekis neišsaugomas.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Po pagrindiniu arba po karšto van-
dens išleidimo vamzdeliu pastatykite
norimą puodelį.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Process".

 Palieskite "Change drink".

 Pasirinkite gėrimą ir palieskite "Portion
size".

Pasirinkus pieno arba arbatos ruoši-
mą, iš karto įsijungia kiekio nustatymo
parametrai. "Portion size" nebūtina pa-
sirinkti atskirai.

Gėrimas ruošiamas, vos tik pasiekia-
mas mažiausias kiekis, ekrane pasirodo
"Save".

 Puodeliui prisipildžius iki reikiamos
normos, spustelėkite mygtuką "Save".

Jeigu norite pakeisti su pienu ar karštu
vandeniu ruošiamų gėrimų kiekį, tuo
metu, kai ruošiate, vieną po kitos išsau-
gokite gėrimo sudedamąsias dalis.

Nuo šiol bus ruošiama nustatyta gėrimo
sudėtis ir gėrimo kiekis.
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Galite atstatyti pasirinktų ar visų gėrimų
gamyklinius nustatymus.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Process".

Atnaujinti gėrimo nustatymus
 Palieskite "Reset drink".

 Pasirinkite gėrimą.

Ekrane pasirodo "Reset drink to default
settings?".

 Patvirtinkite su "Yes".

Atnaujinti visų gėrimų nustaty-
mus
 Palieskite "Reset all drinks".

Ekrane pasirodo "Reset all drinks to de-
fault settings?".

 Patvirtinkite su "Yes".
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Jei kavos virimo aparatą naudoja ir kiti
asmenys, mėgstantys kitokio skonio ir
rūšies kavą, prie esamo "Miele" profilio
galite papildomai sukurti iki 8 individua-
lių profilių.

Kiekviename profiliui galėsite individua-
liai nustatyti gėrimų kiekius bei kavos ir
pieno gėrimų, karšto vandens ir arbatos
ruošimo parametrus

Aktualaus profilio pavadinimas rodo-
mas ekrano viršutiniame kairiajame
kampe.

Profilių iškvietimas
Rodomas meniu "Drinks".

 Palieskite "Profiles".

Galite sukurti tik vieną profilį.

Profilio sukūrimas
 Palieskite "Create profile".

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

 Įveskite norimą pavadinimą (daug.
8 ženklai) ir palieskite "Save".

Profilio pasirinkimas
 Pasirinkite profilį.

Aktualaus profilio pavadinimas rodo-
mas ekrano viršutiniame kairiajame
kampe.

Profilių keitimas
Jei sukūrėte mažiausiai bent vieną profi-
lį, galite pasirinkti iš šių galimybių "Pro-
cess":

– "Change name", jei reikia keisti pro-
filio pavadinimą.

– "Delete profile", jeigu reikia ištrinti
profilį.

– "Change profile" norint nustatyti,
kad visiškai automatinis kavos apa-
ratas po kiekvieno gėrimo paruošimo
automatiškai sugrįžtų į įprastą "Miele"
profilį arba liktų paskutiniame nusta-
tytame profilyje.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Process".
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Profilio keitimas

Visiškai automatinį kavos aparatą galite
nustatyti taip, kad po kiekvieno gėrimo
paruošimo visada automatiškai persi-
jungtų įprastas "Miele" profilis arba iš-
liktų paskutinį kartą naudotas profilis.

 Palieskite "Change profile".

Nustatymo galimybės:

– "Manually": pasirinktas profilis išliks
aktyvus tol, kol pasirinksite naują.

– "After each use": po kiekvieno gėri-
mo paruošimo prietaisas automatiš-
kai vėl perjungs "Miele" profilį.

– "When switched on": kiekvieną kar-
tą įjungus, prietaisas automatiškai
parenka "Miele" profilį, nesvarbu,
koks profilis buvo nustatytas prieš iš-
jungiant.

 Pasirinkite norimą parinktį ir palieski-
te "OK".

Pavadinimo keitimas

 Palieskite "Change name".

 Pasirinkite profilį.

 Pakeiskite pavadinimą ir palieski-
te "Save".

Išsaugomas pakeistas profilio pavadini-
mas.

Profilio ištrynimas

 Palieskite "Delete profile".

 Palieskite norimą profilį, tada palieski-
te "OK".

Profilis trinamas.
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Dažniausiai ruošiamus gėrimus kartu su
individualiais nustatymais galite išsau-
goti profilyje (žr. "Profiliai").

Be to, galite pakeisti gėrimų pavadini-
mus ir iš profilio ištrinti nepageidauja-
mus gėrimus. Viename profilyje galima
išsaugoti daugiausia dešimt gėrimų.

Rodomas "Drinks" meniu. Pirmiausia su-
raskite norimą profilį:

 Palieskite "Profiles".

 Pasirinkite profilį.

Aktualaus profilio pavadinimas rodomas
ekrano viršutiniame kairiajame kampe.

Sukurti gėrimą
Pagal esamus gėrimus galite ruošti nau-
jus.

 Palieskite "Create drink".

 Pasirinkite gėrimą.

 Pagal pageidavimą pakeiskite šio gė-
rimo ruošimo parametrus ir porcijos
dydį (žr. "Gėrimų ruošimo parametrai:
sumalamas kiekis, užplikymo tempe-
ratūra ir pirminis užplikymas" bei "Gė-
rimo kiekis").

Pradedamas ruošimas, o Jūs galite, pa-
gal poreikį, išsaugoti atskirų sudedamų-
jų dalių kiekius.

 Įveskite naujai sukurto gėrimo pavadi-
nimą (daug. 8 ženklai) ir palieskite
"Save".

Profilyje pasirodo naujai sukurtas gėri-
mas.

Gėrimo keitimas: gėrimo kie-
kio, gėrimo nustatymų ir pava-
dinimo keitimas
Rodomas norimas profilis su nustatytais
gėrimais.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Process drink".

 Palieskite "Change drink".

 Pasirinkite gėrimą.

Dabar galite, kaip aprašyta, keisti gėri-
mo kiekį, nustatymo parametrus arba
pavadinimą.

Gėrimo ištrynimas
Rodomas norimas profilis su gėrimais.

 Rodyklių mygtukais pasirinkite 
"Process drink".

 Palieskite "Delete drink".

 Pasirinkite gėrimą ir palieskite "OK".

Įrašas ištrinamas.
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Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite "Profiles".

 Pasirinkite profilį.

Pasirinkto profilio pavadinimas rodomas
ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
Dabar galite ruošti norimą gėrimą.

 Pastatykite tinkamą indą po pagrindi-
niu išleidimo vamzdeliu.

 Pasirinkite gėrimą.

Ruošimas pradedamas.
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Pasirinkus eksperto režimą, ruošdami
kavos gėrimus galėsite keisti maltos ka-
vos ir gėrimo kiekį. Nustatymas nebus
išsaugomas ir galios tik jau vykdomam
gėrimo ruošimo procesui.

Eksperto režimo įjungimas ir
išjungimas
Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Settings " ir tada "Expert
mode".

 Pasirinkite norimą nustatymą, norėda-
mi įjungti ar išjungti eksperto režimą.

 Palieskite "OK".

Įjungus eksperto režimą, ruošdami ka-
vos gėrimą galėsite keisti sumalamos
kavos pupelių arba (ir) gėrimo kiekį.

Eksperto režimas: gėrimo kie-
kio pasirinkimas
Rodomas "Drinks" meniu.

Parametrus galima keisti tik atskiro
ruošimo etapo metu.

Sumalamo kiekio pasirinkimas

 Pasirinkite kavos gėrimą.

Ruošimas pradedamas. Sumalamos ka-
vos kiekį galėsite nustatyti tik tuo metu,
kai malsite.

DoubleShot Cancel

Grinding

 Palieskite stulpelį ir pagal pageidavi-
mą stumtelėkite reguliatorių (mažas
trikampis).

Kol liečiate stulpelį, pasirodys "Adjust".

Gėrimo kiekio keitimas

 Pasirinkite gėrimą.

Ruošimas pradedamas. Kol gėrimas te-
ka, Jūs galite pasirinkti gėrimo kiekį,
pvz., keisti latė makijato karšto pieno,
pieno putų ir espreso kiekį.

 Palieskite stulpelį ir pagal pageidavi-
mą stumtelėkite reguliatorių (mažas
trikampis).
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Meniu "Settings" galite individualiai ka-
vos aparatą pritaikyti pagal savo porei-
kius.

Meniu "Nustatymai" pasirinki-
mas
Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Settings ".

Galite peržiūrėti arba keisti nuostatas.
Spalvotame rėmelyje atpažinsite pasi-
rinktus nustatymus.

Palietus  pateksite į aukštesnį meniu
lygmenį.

Nustatymų keitimas ir saugoji-
mas
Rodomas "Settings " meniu.

 Pasirinkite meniu punktą, kurį norite
keisti.

 Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir
patvirtinkite mygtuku "OK".

Nustatymas išsaugomas.
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Galimų nustatymų apžvalga
Kiekvieno meniu punkto gamykliniai nustatymai yra paryškinti *.

Meniu punktas Galimi nustatymai

"Language " "deutsch", kitos kalbos

"Country"

"Time" "Show"

– "Off"* / "On" / "Night dimming"

"Clock format"

– "12 h (am/pm)" / "24 h"*

"Set"

"Date"

"Timer" "Timer 1"

– "Set" : "Switch on at" / "Switch off after" (0:30)* / "Switch
off at"

– "Days of the week": "Monday" / "Tuesday" / "Wednes-
day" / "Thursday" / "Friday" / "Saturday" / "Sunday"

– "Activate" : "Switch on at" ("Yes" / "No"*) / "Switch off
at" ("Yes" / "No"*)

"Timer 2"

– "Set" : "Switch on at" / "Switch off at"

– "Days of the week": "Monday" / "Tuesday" / "Wednes-
day" / "Thursday" / "Friday" / "Saturday" / "Sunday"

– "Activate" :  "Switch on at"("Yes" / "No"*) / "Switch off
at" ("Yes" / "No"*)

"Expert mode" "On" / "Off"*

"Eco mode" "On"* / "Off"
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Meniu punktas Galimi nustatymai

"Lighting" "Machine switched on"

– "Set the brightness"

"Machine switched off"

– "Brightness" / "Switch off after" /

"Info" "Number of drinks"

– "Total no. of drinks" / "Total no. of coffee drinks" / "Total
no. of tea drinks:" / "Ristretto" / "Espresso" / ...

"No. of drinks until"

– "Descaling" / "Degrease the brew unit" /

"System lock" "On" / "Off"*

"Water hardness" "Soft"

"Medium"

"Hard"*

"Very hard"

"Brightness" "Set the brightness"

"Volume" "Audible tone"

"Keypad tone"

"Cup heating" "On" / "Off"*

"Spout adjustment" "On" / "Off"*

"Service" "Evaporate" ("Yes" / "No")

"Demo mode" ("On" / "Off"*)

"Factory default" "Reset"

"Do not reset"
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Kalba
Ekrane galite pasirinkti savo kalbą ir šalį
visiems tekstams.

Patarimas:  Jei netyčia parinkote ne tą
kalbą, vėl suraskite meniu punktą "Kal-
ba" per simbolį .

Paros laikas
Jūs galite nustatyti paros laiką, laiko
formatą ir paros laiko rodmenį.

Rodmuo (Paros laiko rodmuo)

Galite pasirinkti iš šių galimybių:

– "On": išjungus prietaisą visada bus
rodoma data ir laikas.

– "Off": išjungus prietaisą data ir laikas
nebus rodomi.

– "Night dimming": data ir laikas rodomi
nuo 5:00 iki 23:00.

Pagal tai kokį variantą pasirinksite pri-
klausys ir sunaudojamos energijos kie-
kis. Ekrane pasirodo pranešimas.

Laiko formatas

Galima parinkti:

– 24 val. rodmenį ("24 h")

– 12 val. rodmenį ("12 h (am/pm)")

Nustatymai

Nustatote valandas ir minutes.

Laikas turi būti įvestas keturiais skai-
tmenimis.
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Laikmatis
Jums pateikiami du laikmačiai su šiomis
laikmačių funkcijomis:

Visiškai automatinis kavos virimo apa-
ratas

– įsijungia tam tikru laiku, pavyzdžiui,
rytais per pusryčius ("Switch on at"),

– išsijungia tam tikru laiku ("Switch off
at"),

– išsijungia po tam tikro laiko, kai ne-
paspaudžiamas nė vienas mygtukas
arba neruošiami gėrimai ("Switch off
after"; tik kai yra laikmatis 1).

Atskiroms savaitės dienoms galite pri-
skirti laikmačio funkcijas.

Funkcijoms "Switch on at" ir "Switch off
at" reikia aktyvinti laikmatį ir priskirti
mažiausiai vieną savaitės dieną.

Laikmačio pasirinkimas

Galima parinkti:

– 1 laikmatis: "Switch on at", "Switch off
at", "Switch off after"

– 2 laikmatis: "Switch on at", "Switch off
at"

Įjungimas (kada)

Jei aktyvintas prietaiso įjungimo užrak-
tas, kavos virimo aparatas nustatytu
laiku neįsijungia.
Laikmačio nustatymas yra išjungia-
mas.

Jei kavos virimo aparatas per laikmačio
funkciją įsijungė tris kartus "Switch on
at" ir nebuvo ruošiami gėrimai, prietai-
sas daugiau savaime neįsijungs. Jeigu
ilgesnį laiką nebūnate namuose, pavyz-
džiui, atostogaujate, prietaisas kasdien
neįsijungs. Įjungus prietaisą,
užprogramuotas laikas lieka išsaugotas
ir vėl suaktyvinamas sekantį kartą ranki-
niu būdu įjungus prietaisą.

Išjungimas

Išvykstant ilgesniam laikui užprogra-
muotas laikas lieka išsaugotas ir vėl su-
aktyvinamas kitą kartą rankiniu būdu
įjungus prietaisą (žr. "Įjungimas (kada)").
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Išjungimas po

Laikmačio funkcija "Switch off after" ga-
lima tik 1 laikmatyje.

Jei nepaspaudžiamas nei vienas mygtu-
kas arba neruošiamas gėrimas, kavos
virimo aparatas taupydamas energiją iš-
sijungia po "30" minučių.

Šį išankstinį nustatymą galite keisti ir
parinkti laiką nuo 15 minučių 9 iki valan-
dų.

Savaitės dienos priskyrimas ("Wo-
chentagzuordnung")

Pasirinkite norimą savaitės dieną. Pasi-
rinkta savaitės diena žymima .

Kai visos norimos savaitės dienos pažy-
mėtos:

 palieskite "OK".

Laikmačio nustatymas ir išjungimas

Paros laiko rodmeniui pasirinkote "On"
arba "Night dimming": 
kai laikmatis įjungtas "Switch on at",
23:59 val. prieš tai ekrane pasirodo sim-
bolis  ir norimas įjungimo laikas.

Jei yra suaktyvintas prietaiso išjungi-
mo užraktas, laikmačio funkcija "Switch
on at" neveikia.

Parinkite norimą laikmačio funkciją. Pa-
sirinkta laikmačio funkcija žymima .

 Palieskite "OK".

Eksperto režimas
Daugiau informacijos apie eksperto re-
žimą rasite skyriuje "Eksperto režimas".

Eko režimas
Eko režimas yra energijos taupymo reži-
mas.

Jeigu Eko režimas įjungtas, kiekvieną
kartą prieš ruošiant gėrimus, kavos
aparatas įšyla iš naujo. Šiek tiek pailgėja
ruošimo trukmė.

Jeigu Eko režimas išjungtas, suvartoja-
ma gerokai mažiau energijos. Įjungus
kavos aparatą, jis įšyla pirmojo ruošimo
metu. Paskui prietaisas lieka įkaitęs ir
gėrimai ruošiami be pertraukų.

Ekrane pasirodo pranešimas apie paki-
tusias energijos sąnaudas.
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Apšvietimas
Pasirinkite iš nurodytų galimybių:

– Prietaisas yra įjungtas: nustatyti prie-
taiso apšvietimo ryškumą.

– Prietaisas yra išjungtas: nustatyti
prietaiso apšvietimo ryškumą, taip
pat apšvietimo išsijungimo laiką.

Ryškumo nustatymas

Visų pirma pasirinkite:

– Prietaisas įjungtas

– Prietaisas išjungtas

Nustatyti apšvietimo išjungimo laiką
(išjungti po)

Galite nustatyti, kiek ilgai po išjungimo
visiškai automatinis kavos aparatas bus
apšviečiamas.

Kai prietaisas įjungtas, po paskutinio
kavos aparato veiksmo jis apšviečia-
mas dar 7 minučių. Šio laiko pakeisti
negalite.

"Info" (informacijos rodymas)
Meniu punkte "Info" galite pamatyti ats-
kirų gėrimų ruošiamų porcijų skaičių.

Be to, galite pamatyti, kiek porcijų gali-
ma paruošti iki kito kalkių šalinimo (jei
pasirinkta "Manual descaling") arba kito
riebalų šalinimo iš užplikymo bloko ("No.
of drinks until").

Norėdami vėl patekti į ankstesnį ekrano
rodmenį,

 palieskite .

Užblokuoti visiškai automatinį
kavos aparatą (įungimo užrak-
tas )
Galite užrakinti kavos aparatą, kad neį-
galioti asmenys, pavyzdžiui, vaikai, ne-
galėtų naudotis prietaisu.

Įjungimo užrakto  įjungimas ir iš-
jungimas

Jei įjungimo užraktas įjungtas, laikma-
čio nustatymas yra išjungtas "Switch on
at". Visiškai automatinis kavos virimo
aparatas nurodytu laiku neįsijungia.

Prietaiso įjungimo užrakto  laikinas
išjungimas

Palietus įjungimo / išjungimo mygtuką,
palieskite , atsiranda .

 Palieskite , kol ekrane pasirodys
atitinkamas perspėjimas.

Kai tik išjungsite kavos virimo aparatą,
prietaisas vėl bus užrakintas.

Vandens kietumas
Informaciją apie vandens kietumą rasite
skyriuje "Pirmasis paleidimas".
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Ryškumas
Segmentinėse kolonose galite nustatyti
ekrano ryškumą.

Garsas
Signalų ir mygtukų garsumą galite nu-
statyti segmentinėse kolonose.

Puodelių pašildymo funkcija
Informaciją apie puodelių pašildymą ra-
site skyriuje "Puodelių pašildymas".

Išleidimo nustatymas
Informaciją apie išleidimo nustatymą ra-
site skyriuje "Išleidimo nustatymas".

Paslaugos

Išgarinkite;

Jei neplanuojate ilgesnį laiką naudoti
kavos virimo aparato arba norite jį per-
vežti, pašalinkite iš sistemos vandenį –
prietaisą išgarinkite (žr. "Transportavi-
mas").

Mugės režimas

Naudojant namuose šios funkcijos ne-
prireiks.

Prekybos vietoje arba demonstravimo
patalpose visiškai automatinį kavos a-
paratą galima pristatyti įjungus funkciją
"Demo mode". Tada įjungiamas prietaiso
apšvietimas, tačiau negalima paruošti
gėrimų arba prietaisas neatlieka funkci-
jų.

Gamyklinis nustatymas
Kavos virimo aparato nustatymus galite
grąžinti į pradinę gamyklinę būseną.

Neatstatomas gėrimų ruošimų skaičius
ir prietaiso statusas (gėrimų ruošimas iki
kalkių nuovirų šalinimo iš aparato, ... už-
plikymo bloko riebalų šalinimas).

Gamykliniai nustatymai yra nurodyti
skyriuje "Galimų nustatymų apžvalga".

Šie nustatymai nekeičiami:

– Kalba

– Data ir laikas
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 Reguliariai valykite kavos aparatą, kad neatsirastų bakterijų.

Plovimo intervalų apžvalga

Rekomenduojamas plovimo interva-
las

Ką reikia plauti / prižiūrėti?

Kasdien
(dienos pabaigoje)

Vandens talpa

Tirščių indas

Lašų surinkimo plokštelės ir dubenėlis

Nerūdijančiojo plieno indas pienui

Skysčio lygio matuoklis

1 kartą per savaitę 
(dažniau jei stipriai užteršta)

Pagrindinis išleidimo vamzdelis

Užplikymo blokas

Prietaiso vidus po užplikymo bloku

Korpusas (ypač svarbu po kalkių nuosėdų šalinimo)

1 kartą per mėnesį Pupelių indas

Maltos kavos skyrius ir maltos kavos stalčius

po perspėjimo Pieno sistema

Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko (su plovimo tabletėmis)

Kalkių šalinimas iš prietaiso
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Plovimas rankomis arba in-
daplovėje
Šios dalys turi būti plaunamos tik ran-
komis:

– Pagrindinis išleidimo vamzdelis su
nerūdijančiojo plieno danga

– Skysčio lygio matuoklis

– Užplikymo blokas

– Pupelių indo dangtelis

– Nerūdijančiojo plieno indas pienui

– apatinis skydelis

Kai kurias kavos aparato dalis galima
plauti indaplovėje. Kai dalys dažnai
plaunamos indaplovėje, jos gali nusi-
dažyti nuo maisto produktų likučių,
pavyzdžiui, pomidorų, arba gali būti
pažeistos.

Šios dalys tinkamos plauti indaplovė-
je:

– Lašų surinkimo dubenėlis ir dangtelis

– Lašų surinkimo padėklas

– Tirščių indas

– Vandens talpa

– Pagrindinis išleidimo vamzdelis (be
nerūdijančiojo plieno dangos)

 Pavojus nusideginti nuo karštų
dalių arba karštų skysčių!
Prieš pradėdami valyti, leiskite atvėsti
kavos aparatui.
Atkreipkite dėmesį, kad vanduo lašų
surinkimo dubenyje gali būti karštas.

Nenaudokite garinio valiklio. Dėl garų
galimas trumpasis jungimas.

Labai svarbu reguliariai valyti prietaisą,
nes kavos likučiai greitai gali pradėti pe-
lyti. Pieno likučiai gali surūgti ir užkimšti
pieno žarneles.
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Visi paviršiai yra neatsparūs įbrėži-
mams. Subraižyti stikliniai plotai gali
lūžti. Visi paviršiai gali nusidažyti, jei
bus valomi netinkamais valikliais. Per
kalkių šalinimo procesą užtiškusius
lašus tuoj pat nuvalykite!

Kad nepažeistumėte paviršių, valyda-
mi nenaudokite

– valiklių, kurių sudėtyje yra sodos,
amoniako, rūgščių arba chloridų,

– valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,

– kalkių šalinimo valiklių,

– nerūdijančiojo plieno paviršiams skir-
tų valiklių,

– indaplovių valiklių,

– stiklo valiklių,

– orkaitės valiklių,

– šveičiamųjų valiklių, pavyzdžiui, švei-
timo miltelių, skysčio, šveitiklių,

– kietų šveitimo kempinių, pavyzdžiui,
puodams skirtų kempinių arba nau-
dotų kempinių, kuriose yra šveitimo
priemonių likučių,

– purvo trintukų,

– aštrių metalinių grandiklių.



Valymas ir priežiūra

60

Lašų surinkimo dubuo ir tirščių
indas

Pavojus nudegti!
Jei ką tik buvo skalaujamos žarnelės,
šiek tiek palaukite prieš išimdami la-
šų surinkimo dubenį iš kavos virimo
aparato. Bėga skalavimo vanduo.

Lašų surinkimo dubenį ir tirščių indą
plaukite kasdien, kad neatsirastų
kvapas ir pelėsis.

Tirščių indas yra lašų surinkimo dube-
nyje. Tirščių inde dažniausiai būna ir
šiek tiek vandens.

Kai lašų surinkimo dubuo ir (arba) tirščių
indas prisipildo ir juos reikia ištuštinti,
kavos virimo aparato ekrane pasirodo
pranešimas. Tuomet ištuštinkite lašų su-
rinkimo dubenį ir tirščių indą.

 Atsargiai ištraukite lašų surinkimo pa-
dėklą iš kavos virimo aparato. Nuim-
kite dangtelį .

 Ištuštinkite lašų surinkimo dubenį ir
tirščių indą.

 Nuimkite lašų surinkimo padėklą  ir
apatinį skydelį .

Apatinį skydelį plaukite tik rankomis,
naudodami šiltą vandenį ir šiek tiek
ploviklio.
Visas kitas dalis galima plauti in-
daplovėje.

 Išplaukite visas dalis.

 Išplaukite ertmę po lašų surinkimo
dubeniu.

 Vėl surinkite visas dalis ir lašų surinki-
mo dubenį įstumkite į kavos aparatą.

Atkreipkite dėmesį, kad lašų surinki-
mo dubuo būtų įstumtas į prietaisą
iki atramos.
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Lašų surinkimo padėklas
 Išimkite lašų surinkimo padėklą.

 Lašų surinkimo padėklą plaukite in-
daplovėje arba rankomis šiltu vande-
niu ir naudodami šiek tiek ploviklio.

 Nusausinkite lašų surinkimo padėklą.

 Vėl įstatykite lašų surinkimo padėklą.
Atkreipkite dėmesį, kad padėklas bū-
tų įstatytas taisyklingai (žr. pav).

Vandens talpa
Vandenį keiskite kasdien, kad neatsiras-
tų bakterijų.

Atkreipkite dėmesį, kad vožtuvas,
vandens talpos dugnas ir kavos viri-
mo aparato pastatymo vieta būtų
švarūs. Tik taip galima teisingai įsta-
tyti vandens talpą.

 Išimkite vandens talpą.

 Vandens talpą plaukite indaplovėje
arba rankomis šiltu vandeniu, naudo-
dami šiek tiek ploviklio. Leiskite van-
dens talpai išdžiūti.

 Kruopščiai nuvalykite kavos virimo
aparato statymo paviršių, ypač įdu-
bas.

 Įstatykite vandens talpą atgal.
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Pagrindinis išleidimo vamzdelis
su integruotu putokšliu
Plaukite visas pagrindinio išleidimo
vamzdelio dalis, išskyrus nerūdijančiojo
plieno dangtelį, bent kartą per savaitę
indaplovėje. Taip efektyviai pašalinsite
visas kavos nuosėdas ir pieno likučius.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdi-
jančiojo plieno dangtelį tik rankomis nu-
plaukite šiltu vandeniu ir naudodami
šiek tiek ploviklio.

Rodomas meniu "Drinks".

Jei pagrindinis išleidimo vamzdelis nu-
statytas viršutinėje padėtyje, dalių išimti
negalėsite. Pagrindinis išleidimo vamz-
delis turi būti nustatomas priežiūros pa-
dėtyje.

 Palieskite 3 sekundėms .

Pagrindinis išleidimo vamzdelis grįžta į
priežiūros padėtį.

 Nuimkite dangtelį traukdami į save.

 Išleidimo bloką ištraukite traukdami į
save.

 Pasukite viršutinę dalį  su pieno
žarnelės laikikliu ir ją nuimkite. Taip
pat ištraukite Y dalį . Atlaisvinkite
išleidimo purkštukus .

 Kruopščiai išvalykite visas dalis.
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 Drėgna kempine nuvalykite pagrindi-
nio išleidimo vamzdelio paviršių.

Esant poreikiui galite išplauti pieno žar-
nelę tekančiu vandeniu, naudodami pri-
dėtą valymo šepetėlį.

 Į pieno žarnelę įkiškite valymo šepe-
tėlį. Traukite šepetėlį pirmyn ir atgal,
kol pieno žarnelėje neliks pieno liku-
čių.

Vėl sudėkite pagrindinio išleidimo vamz-
delio dalis:

 Vėl surinkite išleidimo bloką. Stipriai
spustelėkite norėdami uždėti išleidi-
mo purkštukus ant išleidimo bloko.

Atkreipkite dėmesį, kad visos dalys
stipriai sujungtos tarpusavyje.

 Išleidimo bloką vėl įstatykite į pagrin-
dinį išleidimo vamzdelį ir uždėkite ne-
rūdijančiojo plieno dangtelį.

 Palieskite "OK".

Patarimas: Kai kavos virimo aparatas
yra išjungtas, galite išimti ir išplauti pa-
grindinio išleidimo vamzdelio dalis.
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Skysčio lygio matuoklis
Skysčio lygio matuoklis yra po pagrindi-
niu išleidimo vamzdeliu.

Plaukite skysčio lygio matuoklį ranko-
mis kasdien, šiltu vandeniu, naudodami
šiek tiek ploviklio.

 Suspauskite abu fiksatorius (rody-
klės).

Skysčio lygio matuoklis atsilaisvina.

 Skysčio lygio matuoklį išplaukite.

Įstatymas:

 Spustelėkite skysčio lygio matuoklį iš
apačios į padėtį prie centrinio išleidi-
mo vamzdelio.

Nerūdijančiojo plieno indas
pienui
Pieno indą reikėtų išimti ir išplauti kas-
dien.

 Visas dalis plaukite tik rankomis, šiltu
vandeniu, naudojant šiek tiek plovik-
lio. Jei reikia, naudokite pridėtą valy-
mo šepetėlį pieno likučiams iš pieno
žarnelės pašalinti.

 Po tekančiu vandeniu kruopščiai iš-
skalaukite visas dalis.

Dėl ploviklio likučių gali pakisti pieno
skonis arba suprastėti pieno putos ko-
kybė.

 Visas dalis išdžiovinkite.

 Vėl surinkite pieno indą.
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Pieno sistema

Atkreipkite dėmesį, kad pieno siste-
mos dalis plautumėte kruopščiai ir
reguliariai. Piene įprastai yra bakteri-
jų, kurios, netinkamai plaunant, gali
daugintis. Nešvarumai prietaise gali
pakenkti sveikatai.

Pieno sistemą būtina plauti kartą per
savaitę. Apie tai nuolat primins ir prane-
šimas ekrane.

 Patvirtinkite pranešimą su "OK".

Pranešimą "Clean the milk pipework" pa-
tvirtinus "OK", valymo intervalų skaiti-
klis bus nustatytas iš naujo. Daugiau
apie tai priminta nebus.

Turite dvi pieno sistemos plovimo gali-
mybes:

– Galite išimti pagrindinį išleidimo
vamzdelį su integruotu pieno putokš-
liu, išardyti ir išplauti indaplovėje arba
rankomis, naudodami šiltą vandenį ir
šiek tiek ploviklio, (žr "Pagrindinis iš-
leidimo vamzdelis su pieno putokš-
liu").

– Pieno žarnelę taip pat galite išplauti
įjungę priežiūros programą "Clean the
milk pipework" ir pieno žarnelės valiklį
(žr. "Priežiūros programos" – "Pieno
sistemos valymas").

Pupelių indas

Pavojus susižeisti malūnėliu
Prieš plaudami kavos virimo aparatą
jį išjunkite, ištraukdami jungiklį iš
maitinimo tinklo.

Kavos pupelių sudėtyje yra riebalų, ku-
rie gali prilipti prie kavos pupelių indo
sienelių ir taip apsunkinti pupelių pateki-
mą į jį. Todėl reguliariai valykite pupelių
indą minkšta šluoste.

Patarimas: Norėdami pašalinti kavos li-
kučius iš pupelių indo, išsiurbkite juos
siurbliu.

 Nuimkite pupelių indo dangtelį.

 Išpilkite ten esančias kavos pupeles.

 Išvalykite pupelių indą sausa minkšta
šluoste.

Tuomet kavos pupeles vėl galėsite su-
pilti į pupelių indą.

 Vėl uždėkite dangtelį.

Patarimas: Pagal poreikį plaukite pupe-
lių indo dangtelį rankomis šiltu vande-
niu, naudojant šiek tiek ploviklio. Gerai
nušluostykite dangtelį prieš uždedant
ant kavos pupelių indo.
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Maltos kavos stalčius
Reguliariai plaukite maltos kavos stalčių
ir maltos kavos skyrelį, pvz., kai valote
užplikymo bloką.

 Atidarykite prietaiso dureles.

 Norėdami išimti maltos kavos stalčių,
pasukite rankeną (rodyklę) į kairę.

 Maltos kavos stalčių plaukite indaplo-
vėje arba rankomis šiltu vandeniu,
naudojant šiek tiek ploviklio. Maltos
kavos stalčių išdžiovinkite.

 Sausa minkšta šluoste pašalinkite
maltos kavos likučius iš maltos kavos
skyriaus.

 Vėl įstatykite maltos kavos stalčių.
Pasukite rankeną į kairę ir uždarykite
maltos kavos skyrių.

 Uždarykite prietaiso dureles.

Užplikymo bloką išimti ir plauti
rankomis

 Pavojus susižeisti!
Prieš plaudami kavos virimo aparatą,
išjunkite jį iš maitinimo tinklo.

Plaukite užplikymo bloką tik ranko-
mis šiltu vandeniu nenaudojant plo-
vimo priemonių. Judančios užpliky-
mo bloko dalys yra su riebalų apna-
šomis. Plovimo priemonės pažeidžia
užplikymo bloką.

Užplikymo bloką plaukite kartą per sa-
vaitę.

 Atidarykite prietaiso dureles.

 Paspauskite mygtuką apačioje prie
užplikymo bloko rankenos  ir pasu-
kite rankeną į kairę .

 Atsargiai ištraukite užplikymo bloką iš
kavos virimo aparato.

Jei užplikymo bloko nepavyksta ištrauk-
ti arba traukiasi labai sunkiai, vadinasi,
jis yra netinkamoje padėtyje (žr. "Ką da-
ryti, jei ... ?").

Jei ištraukėte užplikymo bloką, ne-
keiskite užplikymo bloko rankenėlės
padėties.

 Plaukite užplikymo bloką rankomis,
po tekančiu šiltu vandeniu be vali-
klių.
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 Nuo sietelių (rodyklės) nuvalykite ka-
vos likučius. Vienas sietelis yra piltu-
ve, antras – kairėje šalia piltuvo.

 Nusausinkite piltuvą, kad kitą kartą
ruošiant kavą piltuve nepriliptų maltos
kavos.

 Kruopščiai išvalykite kavos virimo
aparato vidų.

Reguliariai valykite drėgnus kavos
miltelių likučius, kad išvengtumėte
pelėsio.

Patarimas: Pašalinkite sausus kavos
miltelių likučius dulkių siurbliu.

Norėdami vėl sumontuoti užplikymo
bloką, atlikite veiksmus atvirkštine tvar-
ka:

 Įstumkite užplikymo bloką į kavos viri-
mo aparatą.

 Paspauskite mygtuką apačioje prie
užplikymo bloko rankenos  ir pasu-
kite rankeną į dešinę .

 Uždarykite prietaiso dureles.
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Korpusas

Nedelsiant pašalinkite nešvarumus
nuo korpuso. Paviršiai gali nusidažyti
arba pakisti, jeigu nešvarumai liks il-
gesniam laikui.
Atkreipkite dėmesį, kad už ekrano
nepatektų vandens!
Visi paviršiai yra jautrūs įbrėžimams ir
gali nusidažyti, jei bus valomi netin-
kamomis priemonėmis.
Per kalkių šalinimo procesą užkritu-
sius lašus nedelsiant nuvalykite!

 Išjunkite kavos virimo aparatą.

 Prietaiso priekį valykite švaria kempi-
ne, plovikliu ir šiltu vandeniu. Galiau-
siai viską nusausinkite minkšta šluos-
te.

Patarimas: Korpusą valykite dau-
giafunkce "Miele" mikropluošto šluoste.

Priežiūros programos
Yra šios priežiūros programos:

– Prietaiso plovimas

– Pieno žarnelių skalavimas

– Pieno žarnelės valymas

– Užplikymo bloko riebalų pašalinimas

– Kalkių šalinimas iš prietaiso

Atitinkamą priežiūros programą vykdyki-
te tuomet, kai to Jūsų reikalaujama
ekrane. Daugiau informacijos rasite toli-
mesniuose puslapiuose.

Meniu "Priežiūra" iškvietimas

Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Maintenance".

Dabar galite pasirinkti priežiūros progra-
mą.
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Prietaiso plovimas
Jei buvo ruoštas kavos gėrimas, kavos
virimo aparatas skalauja sistemą ir iš-
jungiant. Tai pašalinami galimi maltos
kavos likučiai.

Pieno sistemą galite išplauti ir rankiniu
būdu.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Maintenance" tada "Rinse
the machine".

Jeigu būtina, jūsų prašoma pieno žarne-
lę įkišti į lašų surinkimo padėklą.

Pieno žarnelių skalavimas
Pieno likučiai gali užkimšti pieno žarne-
lę. Todėl būtina ją reguliariai išskalauti.
Paruošus gėrimą su pienu, ne vėliau ne-
gu prieš išjungiant prietaisą, būsite pa-
raginti įstatyti pieno žarnelę į lašų surin-
kimo padėklą.

Pieno žarnelę galite išplauti ir rankomis.

Rodomas meniu "Drinks".

Patarimas:  Po pagrindiniu išleidimo
vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio
indą.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Maintenance", tada "Rinse
the milk pipework".

 Pieno žarnelę įstatykite į lašų surinki-
mo padėklą.

 Patvirtinkite spustelėdami "OK".

Pieno žarnelė skalaujama.
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Pieno žarnelės plovimas
Optimaliam pieno žarnelės plovimui re-
komenduojame naudoti "Miele" plovimo
priemones. Pieno žarnelei plauti buvo
sukurtos specialios, saugios "Miele"
plovimo priemonės, skirtos kavos apa-
ratui plauti.

Pieno žarnelių plovimo priemonių galite
įsigyti "Miele" internetinėje parduotuvė-
je, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje
arba specializuotoje "Miele" parduotu-
vėje.

Priežiūros programa "Clean the milk pipe-
work" trukmė apie 10 min.

Rodomas meniu "Drinks".

 Palieskite .

Valymo proceso nutraukti negalima.
Procesą būtina atlikti iki galo.

 Pasirinkite "Maintenance", tada "Clean
the milk pipework".

Procesas pradedamas.

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Ekrane pasirodo "Insert milk pipe in clea-
ning agent".

Plovimo tirpalo gaminimas:

 Plovimo miltelius ištirpinkite inde su
200 ml šilto vandens. Tirpalą išmaišy-
kite šaukštu, kol milteliai visiškai iš-
tirps.

Plovimas:

 Pastatykite indą šalia kavos aparato,
o pieno žarnelę įstatykite į plovimo tir-
palą. Prižiūrėkite, kad pieno žarnelė
būtų pakankamai giliai panardinta į
plovimo tirpalą.

 Palieskite "OK".

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Išskalavus, plovimo procesas yra baig-
tas.
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Riebalų šalinimas iš užplikymo
bloko
Priklausomai nuo naudojamos kavos rū-
šies riebalų kiekio, gali užsikimšti užpli-
kymo blokas. Ruošiant aromatinius ka-
vos gėrimus ir siekiant užtikrinti sklandų
kavos aparato veikimą, iš užplikymo
bloko būtina reguliariai šalinti riebalus.

Optimaliam valymui rekomenduojame
naudoti "Miele" valymo tabletes. Šios,
specialiai "Miele" kavos aparatams su-
kurtos tabletės ne tik iš užplikymo bloko
efektyviai pašalina riebalus, bet ir ap-
saugo prietaisą nuo galimų pažeidimų. 
Nuovirų šalinimo tablečių galite įsigyti
"Miele" internetinėje parduotuvėje,
"Miele" klientų aptarnavimo skyriuje ar-
ba specializuotoje "Miele" parduotuvė-
je.

Priežiūros programa "Brüheinheit entfe-
tten" trunka apie 12 minučių.

Po 200 ruošimų ekrane pasirodo prane-
šimas "Degrease the brew unit".

 Palieskite "OK".

Šis pranešimas ekrane rodomas tol,
kol iš užplikymo bloko plaunami rieba-
lai.

"Riebalų šalinimo iš užplikymo bloko"
programos vykdymas

Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

Plovimo nutraukti negalima. Procesas
turi būti atliktas iki galo.

 Pasirinkite "Maintenance" tada "Degre-
ase the brew unit".

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Jei ekrane pasirodo "Place a cleaning ta-
blet in the ground coffee drawer and then
close it.":

 Atidarykite prietaiso dureles.

 Norėdami išimti maltos kavos stalčių,
pasukite rankeną (rodyklę) į kairę.

 Kartu išplaukite ir maltos kavos stal-
čių.

 Įstatykite maltos kavos stalčių hori-
zontaliai į maltos kavos skyrių. Norė-
dami pripildyti užplikymo bloką mal-
tos kavos ir uždaryti skyrelį, pasukite
rankeną į kairę.

 Uždarykite prietaiso dureles.

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Užplikymo blokas išplautas.
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Dėmesio! Galimi jautrių paviršių ir na-
tūralios medžiagos grindų pažeidi-
mai!
Nuovirų šalinimo tirpalo purslai gali
patekti ant šalia esančių paviršių.
Atkreipkite dėmesį, kad nuovirų šali-
nimo proceso metu galimai nukritę
purslai būtų nedelsiant nuvalyti.

Dažnai naudojant kavos aparatą, jame
kaupiasi nuovirų. Kaip greitai prietaisas
užkalkės, priklauso nuo vartojamo van-
dens kietumo laipsnio. Nuoviras būtina
reguliariai šalinti.

Jos iš prietaiso šalinamos nuovirų šali-
nimo proceso metu. Ekrane pasirodo
įvairūs pranešimai, pavyzdžiui, būsite
paraginti ištuštinti lašų surinkimo padė-
klą arba pripildyti vandens rezervuarą.

Nuovirų šalinimas yra būtinas ir užtrun-
ka apie 12 min.

Kavos virimo aparato ekrane reguliariai
pasirodo pranešimas apie būtinybę iš
prietaiso šalinti kalkes. Ekrane pasirodo
"Number of drinks until the machine must be
descaled: 50. Kavos virimo aparatas kie-
kvieną kartą ruošiant kavą rodo iki kal-
kių šalinimo likusių ruošimų skaičių.

 Patvirtinkite pranešimą su "OK".

Jei likusių ruošimų skaičius yra 0, kavos
virimo aparatas užsiblokuoja.
Ekrane pasirodo "Descale the machine".

Galite išjungti kavos aparatą, jei tuo me-
tu nenorite atlikti kalkių šalinimo proce-
dūros. Gėrimus galėsite ruošti tik paša-
linę kalkes.

Kalkių šalinimas po pranešimo
ekrane
Ekrane pasirodo pranešimas "Descale
the machine".

Kalkių šalinimo proceso nutraukti ne-
galima. Procesą reikia atlikti iki galo.

 Palieskite "OK".

Procesas paleidžiamas.

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Jei ekrane pasirodo "Fill the water contai-
ner to the  symbol with descaling agent
and lukewarm water and place it in the ma-
chine.", atlikite šiuos veiksmus.

Nuovirų šalinimo tirpalo gaminimas

Jei norite geriausiu būdu pašalinti nuo-
viras, rekomenduojame "Miele" nuovirų
šalinimo tabletes.
Nuovirų šalinimo tabletės buvo sukurtos
specialiai kavos aparatams, todėl jos
yra visiškai saugios.

Kitos nuovirų šalinimo priemonės,
kurių sudėtyje yra ne tik citrinos
rūgšties, bet ir kitų rūgščių ir (arba)
kitų nepageidaujamų sudedamųjų
dalių, pvz., chloridų, gali pažeisti
prietaisą. Jeigu nuovirų šalinimo tir-
palo koncentracija yra neteisinga, no-
rimas poveikis nėra užtikrinamas.

Nuovirų šalinimo tablečių galite įsigyti
"Miele" internetinėje parduotuvėje,
"Miele" klientų aptarnavimo skyriuje ar-
ba specializuotoje "Miele" parduotuvė-
je.

Kalkių šalinimo procesui reikalinga vie-
na kalkių šalinimo tabletė.
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 Į vandens talpą iki žymos  įpilkite
drungno vandens.

 Vandenyje ištirpinkite vieną kalkių ša-
linimo tabletę.

Laikykitės kalkių šalinimo priemonės
maišymo santykio. Svarbu, kad į
vandens talpą įpiltumėte ne mažiau
arba ne daugiau vandens. Jei taip
nutinka, kalkių šalinimo procesas nu-
traukiamas anksčiau.

Kalkių šalinimas

 Įstatykite vandens talpą atgal.

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Jei ekrane pasirodo "Rinse the water con-
tainer and fill it to the  symbol with fresh
tap water":

 Švariu vandeniu kruopščiai išskalau-
kite vandens talpą. Atkreipkite dėme-
sį, kad vandens talpoje neliktų kalkių
šalinimo priemonių likučių. Atkreipkite
dėmesį, kad vandens talpoje neliktų
kalkių šalinimo priemonės. Vandens
talpą   pripildykite švaraus geriamo-
jo vandens.

Po skalavimo kalkių šalinimo procesas
yra baigtas. Vėl galite ruošti gėrimus.

Per kalkių šalinimo procesą užkritu-
sius lašus tuoj pat nuvalykite! Gali
pažeisti paviršių.
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Kalkių šalinimo proceso pradė-
jimas be paraginimo
Rodomas "Drinks" meniu.

 Palieskite .

Kalkių šalinimo proceso nutraukti ne-
galima. Procesą reikia atlikti iki galo.

 Pasirinkite "Maintenance" ir tada
"Descale the machine".

Kalkių šalinimo procesas paleidžiamas.
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Didžiąją dalį trikčių ir klaidų, galinčių atsirasti kasdien naudojant, galite pašalinti
patys. Vadovaudamiesi toliau pateikta informacija galėsite nustatyti gedimo prie-
žastį ir ją pašalinti. Tačiau įsidėmėkite:

 Dėmesio! Jokiu būdu neatidarykite korpuso!
Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti didelis pavojus naudotojui.
Remonto darbus atlikti gali tik įgaliotieji specialistai.

Jei negalite trikties priežasties rasti arba pašalinti, informuokite klientų aptarnavimo
skyrių.

Pranešimai ekrane

Klaidos pranešimus būtina patvirtinti nuspaudžiant "OK". Tai reiškia, net jei sutri-
kimas pašalintas, pranešimas ekrane gali pasirodyti pakartotinai.

Triktis šalinkite laikydamiesi ekrane pateikiamų nurodymų.

Jei paskui ekrane vėl atsiranda pranešimas apie klaidą, kreipkitės į klientų aptarna-
vimo skyrių.

Pranešimas Priežastis ir šalinimas

F1, F2,
F80, F82

Yra vidinis gedimas.
 Įjungimo / išjungimo mygtuku  išjunkite kavos vi-

rimo aparatą. Prieš vėl įjungdami prietaisą palauki-
te apie valandą.

F41, F42, F74, F77, F225,
F226, F235, F236F41,
F42, F74, F77, F225,
F226, F235, F236

Yra vidinis gedimas.
 Įjungimo / išjungimo mygtuku  išjunkite kavos vi-

rimo aparatą. Palaukite maždaug dvi minutes,
prieš vėl įjungdami prietaisą.
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Pranešimas Priežastis ir šalinimas

F73 arba
"Check the brew unit"

Užplikymo blokas negali pasiekti reikiamos padėties.
 Kavos virimo aparatą išjunkite įjungimo / išjungimo

mygtuku .
 Išimkite užplikymo bloką ir jį išplaukite (žr. "Užpli-

kymo bloko plovimas ir priežiūra").

 Užplikymo bloko kavos išleidimo antgalį nustatyki-
te į pradinę padėtį.

 Neįstatykite užplikymo bloko. Uždarykite prietaiso
dureles, o kavos virimo aparatą įjunkite įjungimo /
išjungimo mygtuku .

Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę
padėtį.
 Jei pasirodo pranešimas "Insert the brew unit", įsta-

tykite užplikymo bloką atgal į prietaisą. Uždarykite
prietaiso dureles.

F233 Nėra skysčių lygio matuoklio arba jis blogai įstatytas.
 Patvirtinkite pranešimą su "OK".
 Kavos virimo aparatą išjunkite įjungimo / išjungimo

mygtuku .
 Įstatykite skysčio lygio matuoklį.
 Įjungimo / išjungimo mygtuku  įjunkite kavos vi-

rimo aparatą.
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Pranešimas Priežastis ir šalinimas

"Too much ground coffee" Maltos kavos skyrelyje per daug kavos. 
Kai į maltos kavos skyrelį pilama daugiau nei du nu-
braukti kaušeliai maltos kavos, užplikymo blokas ne-
gali suspausti kavos miltelių. Malta kava pašalinama į
tirščių indą, o ekrane pasirodo klaidos pranešimas.
 Kavos virimo aparatą išjunkite įjungimo / išjungimo

mygtuku .
 Išimkite užplikymo bloką ir jį išvalykite (žr. "Užpli-

kymo bloko valymas ir priežiūra").
 Iš kavos virimo aparato vidaus ertmės pašalinkite

kavos likučius, pavyzdžiui, dulkių siurbliu.
 Dozuokite maltą kavą pridėtu kaušeliu.
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Neįprastas kavos aparato veikimas

Problema Priežastis ir šalinimas

Įjungus kavos aparatą
neįsijungia apšvietimas.

Apšvietimas buvo išjungtas.
 Įjunkite apšvietimą (žr. "Nustatymai. Apšvietimas").

Apšvietimo gedimas.
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Kavos aparatas įjungia-
mas įjungimo / išjungi-
mo mygtuku , bet
ekranas lieka tamsus.

Nepavyko įjungti prietaiso įjungimo / išjungimo myg-
tuku .
 Palieskite ir laikykite įjungimo / išjungimo mygtu-

ką  mažiausiai 3 sekundes.
Tinklo jungiklis padėtyje "0".
 Tinklo jungiklį nustatykite į padėtį "I".

Tinklo kištukas netinkamai įkištas į lizdą.
 Tinklo kištuką įkiškite į lizdą.

Suveikė elektros instaliacijos saugiklis dėl kavos viri-
mo aparato, namo įtampos tiekimo sistemos arba kito
prietaiso gedimo.
 Ištraukite kavos virimo aparato kištuką iš elektros

lizdo.
 Susisiekite su įgaliotu elektriku arba klientų aptar-

navimo skyriumi.

Staiga išsijungia kavos
aparatas.

Pasibaigė laikmatyje užprogramuotas išjungimo lai-
kas.
 Jei reikia, nustatykite iš naujo išjungimo laiką (žr.

"Nustatymai. Laikmatis").
Netinkamai įkištas į lizdą tinklo kištukas.
 Įkiškite į lizdą tinklo kištuką.

Kavos aparatas įjung-
tas. Staiga išsijungia
prietaiso apšvietimas.

Jeigu kavos virimo aparatas tam tikrą laiką nebuvo
naudojamas, apšvietimas savaime išsijungia po maž-
daug septynių minučių.

Jutikliniai mygtukai ne-
aktyvūs.
Kavos virimo aparato
nepavyksta naudoti.

Yra vidinis gedimas.
 Tinklo jungiklį perjunkite į padėtį "0".
 Nutraukite elektros tiekimą ištraukdami kavos apa-

rato tinklo kištuką iš elektros lizdo arba išjungdami
namų elektros instaliacijos saugiklius.
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Problema Priežastis ir šalinimas

Kavos virimo aparatas
neįsijungia, nors lai-
kmačio nuostatos "Swi-
tch on at" yra įjungtos.

Aktyvintas paleidimo užraktas.
 Išjunkite paleidimo užraktą (žr. "Nustatymai – Pa-

leidimo užraktas").
Nebuvo pasirinktos savaitės dienos.
 Patikrinkite laikmačio nustatymus ir, jeigu reikia,

juos pakeiskite (žr. "Nustatymai – Laikmatis").
Kavos virimo aparatas po automatinio įsijungimo tris
kartus iš eilės buvo neaktyvus (atostogų režimas).
 Įjunkite prietaisą ir paruoškite gėrimą.

Pasirodo "Fill and refit the
water container", nors
vandens talpa yra įsta-
tyta ir pripildyta.

Vandens talpa netinkamai įstatyta į prietaisą.
 Išimkite vandens talpą ir įstatykite ją dar kartą.
 Jei reikia, nuvalykite paviršių, ant kurio statoma

vandens talpa.
Šalinant kalkių nuosėdas vandens talpa buvo netei-
singai pripildyta ir įstatyta.
 Pripildykite ją iki kalkių šalinimo žymos  ir iš nau-

jo pradėkite kalkių šalinimo procesą.

Įjungus pasirodo "Fill and
refit the water container",
nors talpa yra pripildyta
ir įstatyta. Prietaisas ne-
skalauja.

Kavos aparatas prikalkėjo.
 Kavos virimo aparatą išjunkite įjungimo / išjungimo

mygtuku . Palaukite maždaug 1 val.
 Iš naujo įjunkite prietaisą. Kai ekrane pasirodys

"Heating-up phase", palieskite "Mainten." ir pasirinki-
te "Descale the machine".

 Pašalinkite kalkes iš kavos virimo aparato.

Ekrane pasirodo "Insert
the drip tray and the waste
container", nors abu yra
naudojami.

Nors lašų surinkimo du-
buo buvo ištuštintas,
ekrane pasirodo "Empty
the drip tray and the waste
container".

Lašų surinkimo dubenėlis įstatytas neteisingai, todėl
jutikliai jo neaptinka.
 Ištuštinkite tirščių indą ir lašų surinkimo dubenį.
 Surinkite visas dalis ir įstumkite lašų surinkimo du-

benį į kavos virimo aparatą.
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Problema Priežastis ir šalinimas

Tirščių indas yra per pil-
nas, nors tirščių indas ir
lašų dubenėlis buvo iš-
tuštinami po kiekvieno
paraginimo ekrane.

Tai nėra gedimas.
Tikriausiai lašų surinkimo dubenėlis buvo išimtas, ne-
ištuštinus tirščių indo.
Išėmus lašų surinkimo dubenėlį, atstatoma vidinė tirš-
čių indo tuštinimo skaičiuoklė.

 Ištraukus lašų surinkimo dubenėlį, visada ištuštin-
kite ir tirščių indą.

Centrinis išleidimo
vamzdelis šiek tiek pa-
sislenka į viršų ir susto-
ja.

Pagrindinio išleidimo vamzdelis su nerūdijančiojo plie-
no dangteliu neteisingai įmontuotas, pvz., lengvai
pasviręs į priekį.
 Vėl uždėkite dangtelį. Atkreipkite dėmesį, kad

dangtelis teisingai užsidarytų.

Iš pagrindinio išleidimo
vamzdelio neteka kavos
gėrimas.
Arba kavos gėrimas te-
ka tik iš vieno išleidimo
vamzdelio.

Užsikimšęs pagrindinis išleidimo vamzdelis.
 Išskalaukite kavos ruošimo sistemą (žr. "Plovimas

ir priežiūra – Skalauti prietaisą").

Jeigu ir tada kavos gėrimas nebėga arba bėga tik iš
vienos pusės,
 išardykite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir visas da-

lis kruopščiai išplaukite (žr. "Valymas ir priežiūra –
Pagrindinis išleidimo vamzdelis su integruotu pie-
no putokšliu").

 Viską sumontuokite teisingai.

Iš pagrindinio išleidimo
vamzdelio nebėga pie-
nas arba pieno puta.

Pieno sistema yra užsikimšusi.
 Šepetėliu išplaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir

itin kruopščiai šepetėliu išplaukite putokšlį ir pieno
žarnelę.

Ekranas apšviestas, ta-
čiau kavos virimo apa-
ratas nekaista ir neruo-
šia gėrimų.
Kavos virimo aparatas
įjungimo / išjungimo
mygtukais  neišsijun-
gia.

Įjungtas kavos aparato parodomasis režimas, kad bū-
tų galima jį pristatyti parduotuvėse arba parodų patal-
pose.
 Išjunkite parodomąjį režimą (žr. "Nustatymai – Pa-

rodomasis režimas").
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Netenkinantis rezultatas

Problema Priežastis ir šalinimas

Kavos gėrimas nėra pa-
kankamai karštas.

Nepašildytas puodelis.
Kuo mažesnis puodelis ir kuo storesnės jo sienelės,
tuo svarbesnis yra jo pašildymas.

 Pašildykite puodelį, pvz., naudodami puodelių pa-
šildymo funkciją.

Nustatyta per žema užplikymo temperatūra.
 Nustatykite aukštesnę užplikymo temperatūrą (žr.

"Užplikymo temperatūra").
Užsikimšo užplikymo bloko sieteliai.
 Užplikymo bloką išimkite ir išplaukite rankomis (žr.

"Užplikymo bloko išėmimas ir plovimas ranko-
mis").

 Pašalinkite riebalus iš užplikymo bloko (žr. "Riebalų
šalinimas iš užplikymo bloko").

Pailgėja įkaitinimo lai-
kas. Neatitinka vandens
kiekis, susilpnėja prie-
taiso galia.

Kavos aparate susikaupė daug nuovirų.
 Iš kavos aparato pašalinkite nuoviras.

Netenkina pieno putos
konsistencija.

Per aukšta pieno temperatūra. Tik naudodami šaltą
pieną (< 10 °C) galite paruošti gerą pieno putą.
 Pieno inde patikrinkite pieno temperatūrą.

Pieno sistema yra užsikimšusi.
 Plaukite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir pieno sis-

temą su pridėtu šepetėliu.

Malant kavos pupeles
girdimas didesnis
triukšmas nei įprasta.

Malant buvo ištuštintas pupelių indas.
 Jei ne, į pupelių indą įberkite šviežių pupelių.

Tarp kavos pupelių galėtų būti akmenukų.
 Tuoj pat išjunkite kavos aparatą. Kreipkitės į klientų

aptarnavimo skyrių.
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Problema Priežastis ir šalinimas

Ruošiant kavos gėrimą
arba espresą, nesusida-
ro puta.

Netinkamai nustatytas sumalimo laipsnis.
 Nustatykite smulkesnį arba stambesnį pupelių su-

malimo laipsnį (žr. "Sumalimo laipsnis").
Nustatyta per aukšta užplikymo temperatūra šiai ka-
vos rūšiai.
 Nustatykite žemesnę užplikymo temperatūrą (žr.

"Užplikymo temperatūra").
Nešviežios kavos pupelės.
 Į pupelių indą berkite tik šviežias kavos pupeles.

Kava nestipri. Kavos
tirščiai (vienos porcijos
tirščiai) tirščių inde yra
skysti ir trapūs.

Nepakankamai kavos pupelių patenka į kavos malū-
nėlį, todėl užplikoma mažiau maltos kavos. Naudojate
tamsaus skrudinimo pupeles? Itin tamsiai paskrudin-
tos kavos pupelės dažnai yra aliejingos. Šie riebalai
kaupiasi ant pupelių indo kraštų ir sutrikdo pupelių
patekimą į malūnėlį.
 Ruoškite kavos gėrimą ir stebėkite, ar kavos pupe-

lės patenka į pupelių indą.
 Jei naudojate aliejingas tamsaus skrudinimo pupe-

les, dažnai valykite pupelių indą.

Galite išbandyti ir kitą kavos rūšį, kuri nebūtų tokia
aliejinga.
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Jei kavos virimo aparato kurį laiką neke-
tinate naudoti ir ketinate jį pervežti, prie-
taisą reikia tam saugiai paruošti, kaip
nurodyta:

– ištuštinkite ir išplaukite pupelių indą

– ištuštinkite ir išplaukite vandens re-
zervuarą

– išgarinkite,

– išplaukite lašų surinkimo dubenį ir
tirščių indą,

– saugiai supakuokite.

Išgarinkite
Jei ketinate kavos virimo aparato kurį
laiką nenaudoti arba pervežti, ypač jei
vidutinė paros temperatūra yra žemiau
nulio laipsnių, reikėtų jį prieš tai išgarin-
ti.

Išgarinti reiškia iš sistemos pašalinti vi-
są vandenį. Taip apsaugosite prietaisą
nuo vandens ir šalčio daromos žalos.

Rodomas "Drinks" meniu.

 Atsargiai! Prie išleidimo vamzde-
lių galite nudegti ir nusiplikyti! Karšti
garai.

 Palieskite .

 Pasirinkite "Settings " tada "Service".

 Pasirinkite "Evaporate" tada "Yes".

 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Kai ekranas užgęsta, išgarinimas baig-
tas.

 Tinklo jungiklį nustatykite ties "0".

 Išplaukite lašų surinkimo dubenį ir
tirščių indą.

Dabar kavos aparatą galite supakuoti.

Pakavimas
Pakuokite tik švarų ir sausą prietaisą.
Kavos pupelių likučiai gali subraižyti pa-
viršių. Kavos, pieno ir vandens likučiai
skatina bakterijų dauginimąsi.

Kavos virimo aparatui pakuoti naudokite
originalią pakuotę ir pridėtas putų polis-
tirolo dalis.

Į dėžę įdėkite ir naudojimo instrukciją.
Taip ji bus visada šalia, jei vėl norėsite
pradėti naudotis kavos virimo aparatu.
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Klientų aptarnavimo skyrius
Atsiradus gedimų, kurių negalite paša-
linti patys, informuokite:

– savo "Miele" produktų pardavėją

arba

– "Miele" gamyklos klientų aptarnavimo
tarnybą.

Gamyklos klientų aptarnavimo tarny-
bos telefoną rasite mūsų bendrovės
tinklalapyje, kurio adresas nurodytas
paskutiniame šios naudojimo instruk-
cijos puslapyje.

Klientų aptarnavimo skyriaus darbuoto-
jams reikėtų nurodyti prietaiso modelį
ir gamyklinį numerį.
Visus duomenis rasite nuorodų etiketė-
je, ant prietaiso, už lašelių surinkimo du-
benėlio.

Garantijos sąlygos ir garantinis
laikotarpis
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Išsamesnė informacija pateikiama pri-
dėtose garantijos sąlygose.
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"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigoji-
mus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.

2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsia-
mas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.

2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Su-
sijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, pa-
dengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.

2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.

3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudoji-
mo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.

2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.

3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.

4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.

5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarny-
bos darbuotojai.

6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.

7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.

8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos pa-
klaidos ribos.

9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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Jeigu pakeisite šiuos pristatytos prietai-
so komplektacijos nustatymus, padidės
kavos virimo aparato energijos suvarto-
jimas:

– Eko režimas

– Apšvietimas

– Paros laiko rodmuo

– Laikmatis

– Puodelių pašildymo funkcija

Puodelių pašildymas karštu
vandeniu
Jei puodelius šildote tik retkarčiais, iš-
junkite puodelių pašildymo funkciją.

Vietoj to, puodelius pašildyti galite karš-
tu vandeniu.

Kavos aparato išjungimas tink-
lo jungikliu
Jei ilgiau neketinate naudoti kavos viri-
mo aparato, tinklo jungiklį perjunkite į
padėtį "0".
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Prieš prijungdami kavos aparatą, būtinai
palyginkite specifikacijų lentelėje nuro-
dytus prijungimo duomenis (įtampą ir
dažnį) su elektros tinklo duomenimis.
Šie duomenys būtinai turi sutapti, kad
kavos aparatas nebūtų sugadintas. Ki-
lus abejonėms, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.

Reikalingus prijungimo duomenis rasite
nuorodų etiketėje. Ištraukus lašų surin-
kimo dubenėlį, nuorodų etiketę rasite
kairėje pusėje užklijuotą ant prietaiso.

Prietaisas paruoštas jungti prie 50 Hz,
220–240 V srovės šaltino.

Kavos virimo aparatą junkite tik į tvar-
kingai sumontuotą elektros lizdą su įže-
minimu. Galimas prijungimas tik prie
pagal VDE 0100 įrengtos elektros siste-
mos.

Saugiklis turi būti bent 10 A.

Kištukinis elektros lizdas turi būti kuo
arčiau prietaiso ir lengvai prieinamas.

Kavos virimo aparatas prie elektros
tinklo negali būti prijungiamas per dau-
giakištukinį lizdą arba ilgiklį. Jie neužti-
krina būtinos prietaiso saugos (gaisro
pavojus).

Nejunkite kavos virimo aparato prie au-
tonominių inverterių. Autonominiai in-
verteriai naudojami autonominio elekt-
ros tiekimo, pavyzdžiui saulės energijos
atveju. Dėl Įtampos šuolių galimas sau-
giklių išsijungimas. Gali būti pažeista
elektronika!

Nenaudokite kavos virimo aparato su
vadinamaisiais energijos taupymo kiš-
tukais. Taip sumažinamas energijos tie-
kimas į prietaisą, ir prietaisas per daug
įkaista.

Jei tinklo jungiamasis laidas yra pažeis-
tas, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas elek-
trikas.
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Perkaitimo pavojus!
Atkreipkite dėmesį, kad kavos apa-
ratas būtų pakankamai vėdinamas.
Tuo metu, kai naudojate, jo neužden-
kite šluostėmis ar pan.

Perkaitimo pavojus!
Jei kavos aparatą įmontavote užda-
romuose balduose, naudokite jį tik
atidarę dureles.
Baldų durelių neuždarykite, kol kavos
aparatas yra naudojamas.

Laikykitės šių pastatymo nurodymų:

– Pastatymo vieta turi būti sausa ir ge-
rai vėdinama.

– Temperatūra pastatymo vietoje turėtų
būti tarp +16 °C ir +38 °C.

– Kavos virimo aparatas stovi ant hori-
zontalaus paviršiaus. Pastatymo vieta
turi būti nejautri vandeniui.

Jei kavos virimo aparatą statote į nišą,
nišos matmenys turėtų būti:

Aukštis 550 mm

Plotis 510 mm

Gylis 575 mm

Atkreipkite dėmesį statydami: norė-
dami išimti užplikymo bloką, turite vi-
siškai atidaryti prietaiso dureles.

 Kavos virimo aparatą statykite prie
pat priekinio nišos krašto.
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Elektros energijos suvartojimas budėji-
mo režimu
(gamykliniai nustatymai):

< 0,5 vatų

Siurblio slėgis: didž. 15 barų

Šildytuvas: 1 nerūdijančiojo plieno termoblokas

Prietaiso matmenys (P x A x G): 311 x 397 x 445 mm

Svoris neto: 13 kg

Kabelio ilgis: 120 cm

Vandens
talpos talpa:

2,2 l

Pupelių indo
talpa:

500 g

Nerūdijančiojo plieno 
pieno indo talpa*:

0,5 l

Tirščių indo
talpa:

daug. 16 porcijų kavos tirščių

Pagrindinis išleidimo vamzdelis: reguliuojamo aukščio 80-160 mm

Malūnėlis: nerūdijančiojo plieno kūginis malūnėlis

Sumalimo laipsnis: reguliavimo padėtys 5

Maltos kavos normos: daug. 12 g
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Doubleshot Doubleshot

Info Informacija

Profiles Profiliai

Drinks Gėrimai

Espresso Espresso

Cappuccino Cappuccino

Latte macchiato Latte macchiato

OK Gerai

Save Įrašyti

Clean the milk pipework Išvalyti pieno vamzdelį

Miele - Willkomen "Miele" – Sveiki atvykę

On Įjungta

Off Išjungta

Night dimming Blausus naktinis apšvietimas

Settings Nuostatos

Spout adjustment Snapelio reguliavimas

Cup heating Puodelio šildymas

Stop Sustabdyti

Cancel Atšaukti

Coffee pot Kavos puodelis

Use ground coffee? Naudoti maltą kavą?

Yes Taip

No Ne

Tea pot Arbatos puodelis

Hot water Karštas vanduo

Process Gaminti

Change drink Keisti gėrimą
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Drink parameters Gėrimo nuostatos

Amount of coffee Kavos kiekis

Brew temperature Virimo temperatūra

Pre-brewing Iki virimo

Reset drink Nustatyti gėrimą iš naujo

Reset drink to default settings? Atkurti gėrimo numatytąsias nuostatas?

Reset all drinks Iš naujo nustatyti visus gėrimus?

Reset all drinks to default settings? Atkurti visų gėrimų numatytąsias nuos-
tatas?

Create profile Kurti profilį

Change profile Keisti profilį

Change name Keisti vardą

Delete profile Pašalinti profilį

Create drink Sukurti gėrimą

Process drink Gaminti gėrimą

Expert mode Profesionalus režimas

Adjust Reguliuoti

Language Kalba

deutsch vokiečių

Country Šalis

Night dimming Blausus naktinis apšvietimas

Clock format Laikrodžio formatas

12 h (am/pm)/ 24 h 12 val. / 24 val.

Set Nustatyti

Date Data

Timer Laikmatis

Timer 1 1 laikmatis
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Switch on at Įjungti

Switch off after Išjungti po

Switch off at Išjungti

Days of the week: Monday Savaitės dienos: Pirmadienis

Tuesday Antradienis

Wednesday Trečiadienis

Thursday Ketvirtadienis

Friday Penktadienis

Saturday Šeštadienis

Sunday Sekmadienis

Activate Aktyvinti

Timer 2 2 laikmatis

Expert mode Profesionalus režimas

Eco mode Eko režimas

Lighting Apšvietimas

Machine switched on Aparatas įjungtas

Set the brightnes Nustatyti šviesumą

Machine switched off Aparatas išjungtas

Brightness Šviesumas

Info Informacija

Number of drinks Gėrimų skaičius

Total no. of drinks Bendras gėrimų skaičius

Total no. of coffee drinks Bendras kavos gėrimų skaičius

Total no. of tea drinks Bendras arbatos gėrimų skaičius

Ristretto Ristretto

Espresso Espresso

No. of drinks until Gėrimų skaičius iki
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Descaling Kalkių šalinimas

Degrease the brew unit Šalinti virimo mazge susikaupusius rie-
balus

System lock Sistemos užraktas

Water hardness Vandens kietumas

Soft Minkštas

Medium Vidutinio kietumo

Hard Kietas

Very hard Labai kietas

Set the brightness Nustatyti ryškumą

Volume Garsas

Audible tone Girdimas signalas

Keypad tone Klaviatūros signalas

Cup heating Puodelio šildymas

Spout adjustment Snapelio reguliavimas

Service Aptarnavimas

Evaporate Garinti

Demo mode Parodomasis režimas

Factory default Numatytosios gamyklinės nuostatos

Reset Nustatyti iš naujo

Do not reset Nenustatyti iš naujo

Manual descaling Kalkių šalinimas rankiniu būdu

Clean the milk pipework Valyti pieno vamzdelį

Maintenance Priežiūra

Rinse the machine Skalauti aparatą

Rinse the milk pipework Skalauti pieno vamzdelį

Insert milk pipe in cleaning agent Pieno vamzdelį įdėkite į valomąją prie-
monę
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Place a cleaning tablet in the ground
coffee drawer and then close it

Valymo tabletę įdėkite į maltos kavos
stalčiuką ir jį uždarykite

Number of drinks until the machine
must be descaled: 50

Kiek gėrimų pagaminus reikia pašalinti
kalkes: 50

Descale the machine Aparato kalkių šalinimas

Fill the water container to the   sym-
bol with descaling agent and lukewarm
water and place it in the machine

Į vandens talpą įpilkite kalkių šalinimo
priemonės ir drungno vandens (iki 
žymos), įdėkite talpą į aparatą

Rinse the water container and fill it to
the  symbol with fresh tap water

Išskalaukite vandens talpą ir įpilkite
šviežio vandens iš čiaupo (iki  žymos)

Check the brew unit Patikrinkite virimo mazgą

Insert the brew unit Įstatykite virimo mazgą

Too much ground coffee Per daug maltos kavos

Fill and refit the water container Pripildykite vandens talpą ir įstatykite
atgal

Heating-up phase Kaitinimo etapas

Insert the drip tray and the waste con-
tainer

Įstatykite išbėgimo vamzdelį ir atliekų
talpą

Empty the drip tray and the waste con-
tainer

Ištuštinkite išbėgimo vamzdelį ir atliekų
talpą

Automatic descaling Automatinis kalkių šalinimas

Caffè latte Caffè latte

Cappuccino italiano Cappuccino italiano

Espresso macchiato Espresso macchiato

Flat white Flat white

Café au lait Café au lait

Grinding Malimas

Empty the drip tray Ištuštinkite išbėgimo vamzdelį

Cancel the automatic descaling pro-
cess and change the start time?

Atšaukti automatinio kalkių šalinimo
procedūrą ir pakeisti pradžios laiką?
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Automatic descaling could not be star-
ted. Themachine was not ready. See
the operating instructions

Nepavyko pradėti automatinio kalkių
šalinimo. Aparatas nebuvo parengtas.
Žr. naudojimo instrukcijas

Automatic descaling could notbe star-
ted. Start the automatic descaling pro-
cess (approx. duration 4 hours) orswi-
tch to manual descaling

Nepavyko pradėti automatinio kalkių
šalinimo. Pradėkite automatinį kalkių
šalinimo procedūrą (trunka apie 4 val.)
arba pasirinkite kalkių šalinimą rankiniu
būdu

Manual Rankiniu būdu

The descaling process could not be
carriedout. Replace the cartridge with a
new one

Nepavyko atlikti kalkių šalinimo. Pa-
keiskite kasetę nauja

Time of day Paros laikas

Back Atgal

Space Tarpas
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