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Gerbiamas kliente! 
Sveikiname įsigijus naują HOLT instrumentą. Teisingai naudojamas, jis 
tarnaus jums daugelį metų. 
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir saugokite, kad galėtumėte ateityje 
ją naudoti. Jei perkėlėte įrenginį kitam asmeniui, taip pat turėtumėte 
perduoti šį naudojimo vadovą. 

SAUGOS PRIEMONĖS 
SVARBU! 
Prietaisas skirtas naudoti tik namuose! 
Prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, 
jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, arba trūksta gyvenimiškos 
patirties ar žinių, nebent juos prižiūri ar instruktuoja prietaisą naudoti už 
jų saugumą atsakingas asmuo. 
Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.  
 Būkite ypač atsargūs, jei vaikai yra šalia veikiančio prietaiso. Prietaisą 

laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 Dirbdami su prietaisu, atkreipkite dėmesį į saugos priemones. 
 Netinkamas prietaiso naudojimas gali sugadinti jį ir pakenkti vartotojui. 
 Naudokite tik su prietaisu gautus priedus. Nenaudokite priedų iš kitų 

prietaisų, nes tai gali sugadinti prietaisą ir pakenkti vartotojui. 
 Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, būtent skaniai aromatinei kavai 

gaminti namuose. Nenaudokite kitų gamintojų instrukcijų. 
 Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant prietaiso 

nurodyta įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą. 
 Jei armatūros kištukas neatitinka sieninio lizdo konfigūracijos, susisiekite 

su licencijuotu elektriku, kad pakeistumėte sieninį lizdą.  
 Niekada nejunkite prietaiso į pažeistą maitinimo lizdą. 
 Niekada nenaudokite sugadinto prietaiso ar prietaiso su pažeistu 

maitinimo laidu / kištuku. 
 Niekada neleiskite maitinimo laidui lenktis aštriu kampu ir neliesti karštų 

paviršių. 
Pastaba: Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti, kad būtų 
išvengta pavojingų situacijų. Pakeitimą turi atlikti gamintojas, 
gamintojo techninės priežiūros centro darbuotojas arba kitas 
atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. 

 Niekada nemerkite prietaiso ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį. 
 Nejunkite / neatjunkite prietaiso nuo sieninio lizdo darbo metu nelieskite 

prietaiso valdymo pulto / mygtukų drėgnomis rankomis, kad išvengtumėte 
elektros smūgio. 

 Neišjunkite prietaiso už maitinimo laido. Norėdami atjungti prietaisą nuo 
sieninio lizdo, suimkite maitinimo laido kištuką, o ne patį laidą. 

 Išjunkite prietaisą prieš prijungdami arba atjungdami maitinimo laidą. 
 Elektrinė prietaiso sauga garantuojama tik tuo atveju, jei jis įžemintas pagal 

galiojančias elektros saugos taisykles. Gamintojas neprisiima jokios 
atsakomybės, atsiradusios dėl netinkamo prietaiso įžeminimo. Jei kyla 
abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. 

 Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra prijungtas prie maitinimo lizdo. 
 Kai nenaudojate, visada atjunkite prietaisą nuo sieninio lizdo. 
 Visada išjunkite prietaisą šiais atvejais: 
 prieš valydami prietaisą, 



 prieš montuodami / nuimdami modulius / priedus / priedus, 
 pasibaigus naudojimui, 
 jei prietaisas paliekamas be priežiūros. 
 Padėkite instrumentą ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nedėkite ant minkštų 

paviršių, tokių kaip staltiesė. 
 Nestatykite prietaiso ant karšto paviršiaus. 
 Niekada nepadarykite prietaiso smūgio ar kitokio mechaninio poveikio. 
 Kad išvengtumėte nudegimų, neatidarykite prietaiso dangtelio ir nelieskite 

prietaiso dalių ir komponentų rankomis ar daiktais dirbdami. 
 Neįjunkite prietaiso, jei vandens rezervuare nėra vandens. 
 Būkite atsargūs, kad nesudegtumėte verdančiu vandeniu ir garais. 

Nelieskite karštų prietaiso dalių. 
 Nepalikite vandens rezervuare, jei kambario temperatūra nukrinta iki 0 

laipsnių Celsijaus arba žemiau. 
Nepilkite šalto vandens į įkaitintą kavos puodą! Stiklinis kavos puodo 
dubuo gali sprogti nuo staigaus temperatūros kritimo! 
 Kavos puodą naudokite tik pagal paskirtį ir tik su šiuo kavos aparatu. 

Nenaudokite kavos puodo ant viryklės / mikrobangų krosnelės / orkaitės. 
 Nepalikite tuščio kavos puodelio ant įkaitinto stovo, kai jis įjungtas. 

Priešingu atveju stiklas gali įtrūkti / susprogti. 
 Jei pastebite traškučius / įtrūkimus ant kavos puodo, sulaužytą kavos 

puodo rankeną ar dangtį, jį reikia pakeisti. Kreipkitės į įgaliotąjį 
aptarnavimo centrą. 

 Pataisykite prietaisą patys, kreipkitės į sertifikuotą techniką. 
Prietaisą remontuoti turėtų tik įgaliotasis techninės priežiūros centras. 
Aptarnavimo centrų sąrašą galite rasti paskutiniame šio vartotojo 
vadovo puslapyje arba garantijos kortelėje. 

SPECIFIKACIJOS 

Maitinimo įtampa 220–240 V ~, 50/60 Hz 

Energijos sąnaudos 600 vatų 

Vandens bako tūris 0,6 l 

Kavos puodo tūris 0,6 l 

Porcijos 6 puodeliai 

Pakuotės dydis 258 x 204 x 154 mm 

Bendras svoris 1,10 kg 

Anti-lašelinė sistema  

Laikykite šiltą funkciją 

Apsaugos nuo perkaitimo funkcija  

Apšviestas maitinimo mygtukas, kai jis įjungtas 

Skaidrus langas su vandens lygiu 

Nuimamas daugkartinis filtras  

Nuimamas kavos puodas  

Karščiui atsparus stiklinis kavos puodas 

Matavimo šaukštas 



 
Tobulindamas savo gaminius, gamintojas turi teisę keisti produkto dizainą, 
įrangą, taip pat technines savybes, apie tai nepranešęs iš anksto. 

REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI 
Pirkdami įrenginį turite jį patikrinti: 

 už tai, kad nėra mechaninių konstrukcijos pažeidimų, išorinio dizaino ir 
pakuotės; 

 funkcionavimui; 
 pristatymo rinkinio atitiktį šio vadovo skyriui „Turinys ir aprašas“. 

Pastaba: pardavėjas yra atsakingas už funkcionalumo patikrinimą. 
Būtina patikrinti garantinių ir nuplėšiamų kuponų prieinamumą ir jų užpildymo 
teisingumą (pardavimo datos ir pardavėjo įmonės antspaudo prieinamumas). 
Pardavimo kvitą, naudojimo vadovą, garantinį taloną ir atskirą pakuotę 
saugokite iki garantinio laikotarpio pabaigos. 
Kad prietaisas nebūtų pažeistas jį gabenant gamintojo pakuotėje, reikia būti 
atsargiems. 
Jei pametei, kartu su įrenginiu pateiktos dokumentacijos atkurti negalima. 

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ 
Išpakuokite instrumentą ir jo priedus. Patikrinkite įrangą pagal šią instrukciją. 
Nepalikite pakavimo medžiagų (plastikinių maišelių, polistirolo ir kt.) Vaikams 
prieinamoje vietoje, kad išvengtumėte pavojingų situacijų. Pakuotę 
išsaugokite, kad ateityje ją galėtumėte laikyti. 
Filtrą, filtro laikiklį, kavos puodą, matavimo šaukštą kruopščiai nuplaukite šiltu 
vandeniu ir plovikliu ir nusausinkite. Nenaudokite abrazyvinių ploviklių. 
Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna, minkšta šluoste. 
DĖMESIO! Pirmo naudojimo metu iš prietaiso gali išsiskirti kvapas. Tai 
nėra gedimas, o dėl dalių tepalo ir kaitinimo elemento kaitinimo. Praėjus 
tam tikram prietaiso naudojimo laikui, kvapas išnyks. 
Valymo procedūra 
Prieš paleidžiant prietaisą, taip pat po ilgalaikio prietaiso laikymo, būtina atlikti 
valymo procedūrą. Tam: 

1) Į rezervuarą pilkite vandenį iki didžiausios žymos. 
2) Surinkite kavos virimo aparatą taip, kaip nurodyta šio vadovo skyriuje 

„Surinkimas ir naudojimas“. 
3) Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. 
4) Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką padėtyje „Įjungta“ - 

užsidega indikatoriaus lemputė. 
5) Palaukite, kol puode bus visas vanduo. 
6) Ištuštinkite kavos puodą. 
Prietaisas yra paruoštas naudoti. 

 
  



 
PILNUMAS IR APRAŠYMAS 

1 - kavos puodo dangtis 
2 - kavos puodo rankena 
3 - kavos puodas 
4 - filtras 
5 - filtro laikiklis 
6 - šildomas kavos puodo stovas 
7 - kavos virimo aparato dangtelis 
8 - vandens rezervuaras 
9 - skaidrus langas su vandens 
lygiu 
10 - atvejis 
11 - maitinimo laidas 
12 - įjungimo / išjungimo mygtukas 
su indikatoriaus lempute 

Kavos virimo aparatas - 1 vnt. 
Kavos puodas - 1 vnt. 
Filtras - 1 vnt. 
Filtro laikiklis - 1 vnt. 
Matavimo šaukštas - 1 vnt. 
Naudojimo instrukcija - 1 vnt. 
Garantijos kortelė - 1 vnt. 
Vartotojų pakuotės - 1 vnt. 
 
 
 
 
 

 

SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS 
SVARBU! 
Jei prietaisas naudojamas pažeidžiant šios naudojimo instrukcijos 
reikalavimus, prietaisui netaikoma garantija, o remontas atliekamas 
savininko sąskaita! 
1) Atidarykite kavos virimo aparato dangtį ir pripildykite vandens baką 

geriamojo vandens iki reikiamo ženklo ant vandens lygio lango. 



Įsitikinkite, kad vandens lygis neviršija didžiausios žymos. 
2) Įdėkite filtro laikiklį į kavos virimo aparato korpusą. Įsitikinkite, kad filtro 

laikiklio rankena telpa į specialų griovelį kavos virimo aparato korpuse. 
Tada įstatykite filtrą į laikiklį. 

3) Į filtrą supilkite 1 matavimo šaukštą 1 puodeliui kavos. Galite pridėti 
daugiau ar mažiau maltos kavos pagal savo pasirinkimą. 

4) Uždarykite kavos virimo aparato dangtį. Padėkite kavos puodą ant stovo. 
5) Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Paspauskite įjungimo / išjungimo 

mygtuką padėtyje „Įjungta“ - užsidega indikatoriaus lemputė. Tai reiškia, 
kad kavos virimo aparatas pradėjo veikti. 

Kad išvengtumėte nudegimų, neatidarykite prietaiso dangtelio ir 
nelieskite prietaiso dalių ir komponentų rankomis ar daiktais 
dirbdami. 

6) Norėdami sustabdyti kavos ruošimo procesą, paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką padėtyje „išjungta“ - indikatoriaus lemputė užges. 

7) Norėdami iš naujo pradėti kavos ruošimo procesą, dar kartą paspauskite 
įjungimo / išjungimo mygtuką padėtyje „Įjungta“ - užsidegs indikatoriaus 
lemputė ir prietaisas veiks toliau. 

8) Kai kavos gėrimas nustos lašėti į puodą, palaukite vieną minutę ir 
galėsite išimti puodą nuo stovo. Prietaisas baigė ruošti kavą ir persijungė 
į šilto palaikymo režimą. 

Nepalikite tuščio kavos puodelio ant įkaitinto stovo, kai jis įjungtas. 
Priešingu atveju stiklas gali įtrūkti / susprogti. 

9) Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 
padėtyje „Išjungta“ - indikatoriaus lemputė užges. 

10) Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. 
Norėdami geriausio gėrimo skonio, rekomenduojame gerti kavą iškart po 
paruošimo. 

VALYMAS IR LAIKYMAS 
Įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas, kai jo nenaudojate. 
Laikykite prietaisą saugioje, sausoje, vertikalioje vietoje, vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 
Labai svarbu valyti kavos virimo aparatą kiekvieną kartą po naudojimo. 
Prieš kiekvieną valymą ar techninę priežiūrą atjunkite kištuką nuo 
sieninio lizdo. 
Kad išvengtumėte nudegimų, pradėkite valyti kavos virimo aparatą tik atvėsę. 
Nuplaukite filtrą, filtro laikiklį, kavos puodą, matavimo šaukštą šiltu vandeniu 
ir plovikliu ir nusausinkite. Nenaudokite abrazyvinių, alkoholio turinčių ploviklių, 
tirpiklių. 
Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna, minkšta šluoste. Nekiškite kavos virimo 
aparato korpuso į vandenį! 
Neplaukite prietaiso dalių indaplovėje. 
Pašildytą įklotą nuvalykite sausa šluoste. 
Kalkių pašalinimas 
Norint, kad kavos virimo aparatas tinkamai veiktų ir virtų aromatingą, skanią 
kavą, reikia kas 2–5 mėnesius nukalkinti kavos virimo aparatą, atsižvelgiant į 
vandens, kurį naudojate kavai ruošti, kietumą ir kavos virimo aparato 
naudojimo dažnumą. 
Rekomenduojame nukalkinti vandeniu ir valymo priemone (pvz., Kalkių 
šalinimo priemone, citrinos rūgštimi) taip: 



1) Įsitikinkite, kad filtre nėra kavos. 
2) Užpildykite rezervuarą viena iš paruoštų jūsų pasirinktų valymo priemonių, 
laikydamiesi nurodytų proporcijų: 
• vanduo / nukalkinimo priemonė - 4: 1 tirpalas (arba proporcijomis, 
nurodytomis ploviklio etiketėje); 
• vanduo / citrinos rūgštis - tirpalas 100: 3. 
3) Valdykite prietaisą taip, lyg kas 15 minučių verdate po vieną puodelį kavos 
(įjungdami ir išjungdami prietaisą), kol baigsis vanduo rezervuare. 
4) Pakartokite šią operaciją 2–3 kartus, nepridėdami valymo priemonės, kol 
valymo priemonės kvapas / spalva visiškai išnyks. 
Rekomendacijos 
Švarus kavos virimo aparatas yra raktas į skanios ir aromatingos kavos 
ruošimą. Kiekvieną kartą po naudojimo išvalykite kavos virimo aparatą. 
Tinkamu laiku nukalkinkite kavos virimo aparatą, kaip aprašyta aukščiau 
esančiame skyriuje Nukalkinimas. 
Visada naudokite šviežią, švarų ir šaltą vandenį. 
Maltą kavą laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Atidarytą maltos kavos pakuotę 
sandariai supakuokite ir laikykite šaldytuve, kad kava išliktų šviežia. 
Norėdami gauti skanų kavos gėrimą, prieš ruošdami gėrimą nusipirkite kavos 
pupelių ir sumalkite jas kavamale.  
Nenaudokite maltos kavos porcijos du kartus ir stenkitės nekaitinti gatavos 
kavos. Skani kava gaunama tik iškart po paruošimo. 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Problema Priežastis Pašalinimas 

Kava neišeina 1. Vandens bakelyje nėra 
pakankamai vandens 

1. Į vandens rezervuarą įpilkite 
vandens 

2. Filtre yra per daug kavos 2. Sumažinkite kavos kiekį filtre 

3. Prietaisas neprijungtas prie 
elektros tinklo arba neįjungtas 

3. Prijunkite prietaisą prie tinklo 
arba įjunkite 

Kava nėra 
verdama 

1. Kava sumalama per rupiai 1. Naudokite vidutinio maltumo 
kavą 

Iš kavos virimo 
aparato dugno 
išteka vanduo 

1. Pažeistas kavos virimo 
aparatas 

1. Kreipkitės pagalbos į įgaliotąjį 
aptarnavimo centrą 

Rūgštus (acto) 
skonis kavoje 

1. Prastas prietaiso valymas po 
nukalkinimo 

1. Kelis kartus išvalykite kavos 
virimo aparatą, kaip aprašyta 
poskyryje „Nukalkinimas“ 

 

2. Malta kava ilgą laiką buvo 
laikoma šiltoje, drėgnoje 
vietoje. Kava sugadinta 

2. Naudokite tik šviežią kavą 
arba laikykite ją vėsioje ir 
sausoje vietoje. Atidarę pakuotę, 
ją atsargiai uždarykite ir laikykite 
šaldytuve, kad kava išliktų 
šviežia 



Neveikia kavos 
virimo aparatas 

1. Prietaisas nėra prijungtas 
prie maitinimo lizdo 

1. Prijunkite maitinimo kištuką. 
Jei įrenginys vis tiek neveikia, 
kreipkitės pagalbos į įgaliotąjį 
techninės priežiūros centrą 

PRIEŽIŪRA 
Prietaiso tarnavimo laikas yra 3 metai nuo pardavimo datos. Per šį laiką 
gamintojas suteikia vartotojui galimybę naudoti gaminį pagal paskirtį, taip pat 
išleisti ir tiekti atsargines dalis prekybos ir remonto organizacijoms. 
Remontuoti asmenims be specialaus leidimo draudžiama! 
Vartotojas yra atsakingas už prietaiso veikimą pasibaigus jo tarnavimo laikui 
Gamintojas (tiekėjas) neatsako už visas žalas, atsiradusias dėl netinkamo 
įrangos naudojimo ar padirbinėjimo. 

NAIKINIMO INSTRUKCIJA 
Įrenginyje yra elektrinių ir elektroninių komponentų, todėl jo negalima 
išmesti su buitinėmis atliekomis. Būtinai laikykitės galiojančių 
nacionalinių ir vietinių įstatymų. Tai darydami, laikykitės naujos EEĮ 
atliekų (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) direktyvos.  

GAMINTOJO GARANTIJA 
Įrenginio garantiniai įsipareigojimai nurodomi garantiniame talone. 
Tinkamumo laikas iki pardavimo momento nėra ribotas. 

PARDAVIMO PRIETAISU ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 
1. Išpakuokite prietaisą, patikrindami pakuotės vientisumą. 
2. Patikrinkite prietaiso išsamumą pagal šio vadovo skyrių „Išsamumas ir 
aprašymas“. 
3. Patikrinkite, ar garantijos dokumentai užpildyti teisingai: patikrinkite 
prietaiso numerį / gaminį numeriu / gaminiu, nurodytu garantijos kortelėje. 
4. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. 
5. Pagal naudojimo instrukciją patikrinkite prietaiso veikimą, vartotojo 
parametrus. 
6. Supakuokite prietaisą. 
Šių darbų atlikimas patvirtinamas pardavėjo (atlikėjo) parašu 
garantiniame lapelyje ir nelaikomas remontu. 
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