


Latviešu

Svarīga informācija par drošību
Šī ierīce ir aprīkota ar drošības funkcijām. Tomēr rūpīgi izlasiet un ievērojiet drošības norādījumus un
izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajos norādījumos, lai izvairītos no nejaušām traumām vai
bojājumiem ierīces neatbilstošas lietošanas rezultātā. Saglabājiet šo drošības brošūru turpmākai
atsaucei.

Brīdinājums

Vispārīgi
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās

norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas kontaktligzdai
- Neļaujiet elektroapgādes vadam pārkarāties pāri galda vai darba

virsmas malai vai pieskarties karstām virsmām.
- Lai izvairītos no strāvas trieciena riska, nekādā gadījumā

neiegremdējiet ierīci, kontaktdakšu vai elektroapgādes vadu
ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

- Nelejiet šķidrumus uz barošanas vada savienotāja.
- Lai neapdedzinātos, raugiet, lai ķermeņa daļas neatrastos vietās,

kur no automāta izplūst karsta ūdens šļakatas.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi tās aizmugurē (ja tāds ir) un

atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas tālāk
norādītajos gadījumos:
- ja ir darbības traucējumi.
- ja ilgāku laiku nelietosiet ierīci.
- pirms ierīces tīrīšanas.

- Velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz elektroapgādes vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, barošanas vads vai

pati ierīce.
- Ja strāvas vads ir bojāts, briesmu novēršanas nolūkā vada

nomaiņu drīkst veikt Philips pārstāvis, Philips pilnvarota tehniskās
apkopes centra pārstāvis vai līdzīgi kvalificētas personas.

- Nepārveidojiet ierīci vai tās barošanas vadu.
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- Remontu ļaujiet veikt tikai „Philips” apstiprinātam pakalpojumu
centram, lai novērstu bīstamību.

- Ierīci nav atļauts izmantot bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar

ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta
uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un
tās saprot iespējamo bīstamību.

- Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko
apkopi, vienīgi, ja viņi vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

- Glabājiet ierīci, tās piederumus un strāvas vadu vietās, kuras nav
pieejamas bērniem vecumā līdz 8 gadiem.

- Jāraugās, lai bērni nerotaļājas ar ierīci.
- Nekad nelieciet pirkstus vai kādus priekšmetus kafijas pupiņu

smalcinātājā.
- Ievērojiet piesardzību, kad ieslēdzat karstā ūdens padevi un kad

ierīce skalo sistēmu. Pirms ierīce sāk liet ūdeni, no karstā ūdens
padeves teknes var izšļākties ūdens. Pirms sākat lietot ierīci vai
uzstādāt “LatteGo”, uzgaidiet, līdz ūdens padeves cikls ir pabeigts.

Ievērībai

Vispārīgi
- Ierīce ir paredzēta tikai standarta lietošanai mājsaimniecībā. Tā

nav paredzēta lietošanai tādās vietās kā, piemēram, personāla
virtuvēs vai veikalos, birojos, saimniecībās vai citās darba vietās.

- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas. Glabājiet
vertikāla stāvoklī; arī transportēšanas laikā.

- Nenovietojiet ierīci uz sildvirsmas vai tieši blakus karstai krāsnij,
sildītājam vai līdzīgiem siltuma avotiem.

- Kafijas pupiņu piltuvē ievietojiet tikai grauzdētas kafijas pupiņas.
Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek ievietota malta kafija, šķīstošā kafija,
negrauzdētas kafijas pupiņas vai citas vielas, ierīci ir iespējams
sabojāt.
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- Neizmantojiet kafijas pupiņas, kas ir karamelizētas vai ar
pievienotu garšu.

- Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms ievietojat vai izņemat jebkādas daļas.
Sildīšanas virsmas pēc lietošanas var saglabāt atlikušo siltumu.

- Nekad neiepildiet ūdens tvertnē siltu, karstu vai dzirkstošu ūdeni,
jo tas var bojāt ūdens tvertni un ierīci.

- Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet tīrīšanas sūkli, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
Izmantojiet mīkstu, ūdenī samitrinātu drānu.

- Regulāri atkaļķojiet ierīci. Ierīce norāda, kad nepieciešama
atkaļķošana. Ja neatkaļķo, ierīce pārstāj darboties pareizi. Tādā
gadījumā garantija nesedz remontu.

- Neglabājiet kafijas automātu temperatūrā, kas ir zemāka par 0 °C
(32 °F). Sildīšanas sistēmā palikušais ūdens varētu sasalt un radīt
bojājumus.

- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja plānojat ilgu laiku neizmantot
ierīci. Ūdens var kļūt piesārņots. Katru reizi, izmantojot ierīci,
izmantojiet svaigu ūdeni.

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai
kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Ja izmantojat šādus
aksesuārus vai detaļas, jūsu garantija vairs nav spēkā.

- Regulāra tīrīšana un kopšana pagarina ierīces darbmūžu un
nodrošina optimālu jūsu kafijas kvalitāti un garšu. 

- Ierīce pastāvīgi saskaras ar mitrumu, kafiju un katlakmeni. Tāpēc ir
svarīgi regulāri tīrīt un kopt ierīci saskaņā ar norādēm lietotāja
rokasgrāmatā un tīmekļa vietnē. Ja šīs tīrīšanas un kopšanas
darbības netiek veiktas, ierīce varētu pārstāt darboties. Tādā
gadījumā garantija nesedz remontu. 

- Netīriet gatavošanas vienību trauku mazgājamajā mašīnā un
neizmantojiet tīrīšanai mazgājamo šķīdumu vai tīrīšanas līdzekli.
Tas var izraisīt gatavošanas vienības darbības traucējumus un
negatīvi ietekmēt kafijas garšu.

- Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru
uzkrāšanos gatavošanas vienībā.
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- Nekad nedzeriet šķīdumu, kas tiek izvadīts atkaļķošanas procesa
laikā.

- Iepriekš samaltās kafijas nodalījumā iepildiet tikai iepriekš samaltu
kafiju. Citas vielas vai priekšmeti var radīt nopietnus ierīces
bojājumus. Tādā gadījumā garantija nesedz remontu.

- Ierīces lietošanas laikā tā nedrīkst būt ievietota noslēgtā plauktā. 

Ierīces ar klasisko piena putotāju

Brīdinājums!
- Lai novērstu apdedzināšanās risku, ņemiet vērā, ka, pirms ierīce

sāk liet ūdeni, no karstā ūdens padeves teknes var izšļākties
ūdens.

- Nekādā gadījumā nepieskarieties ar kailām rokām piena
putotājam, jo tas var stipri sakarst. Izmantojiet tikai atbilstošo
aizsargrokturi.

Ievērībai
- Pēc piena putošanas ātri notīriet klasisko piena putotāju, izvadot

traukā nelielu daudzumu karsta ūdens. Tad noņemiet klasiskā
piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar siltu ūdeni.

Ierīces ar „LatteGo”

Brīdinājums!
- Lai novērstu apdedzināšanās risku, ņemiet vērā, ka pirms padeves

no sprauslām var izplūst piena šļakatas un tvaiks.
- Uzgaidiet, līdz ūdens padeves cikls ir pabeigts, un tikai tad

noņemiet „LatteGo”.

Ievērībai!
- Pirms pagatavojat kafijas dzērienu ar pienu, pārliecinieties, vai

„LatteGo” uzstādīšana ir veikta atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
sniegtajiem norādījumiem. 
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- Nelietojiet „LatteGo”, ja visu komponentu uzstādīšana nav pareizi
veikta atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem
vai tie ir bojāti. 

- Sistēmā “LatteGo” drīkst liet tikai ūdeni un pienu. 
- Veicot kafijas automāta atkaļķošanu un ieslēdzot karstā ūdens

padevi, izņemiet „LatteGo”.
- Visas “LatteGo” detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Ūdens filtrs „AquaClean”
Pirms AquaClean ūdens filtra lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo
informāciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Brīdinājums! 
- AquaClean ūdens filtrs ir izstrādāts tikai izmantošanai ar pilsētas

krāna ūdeni (kurš tiek pastāvīgi pārbaudīts un ir drošs dzeršanai
atbilstoši juridiskajiem noteikumiem) un ūdeni no privātā pievada,
kas apstiprināts kā dzeršanai drošs. Ja no pašvaldības iestādēm ir
saņemts norādījums, ka pašvaldības nodrošinātajam ūdenim
jābūt vārītam, filtrētais ūdens ir arī jāvāra. Ja norādījums par ūdens
vārīšanu vairs nav spēkā, viss kafijas automāts jāiztīra un jāievieto
jauna kasetne.

- Regulāri iztīriet ūdens tvertni. 
- Noteiktām cilvēku grupām (piem., personām ar novājinātu

imūnsistēmu un zīdaiņiem) parasti ieteicams ūdens tvertnes
uzpildīšanai izmantot minerālūdeni vai vārītu krāna ūdeni arī tad,
ja ir uzstādīts AquaClean ūdens filtrs.

- Higiēnas apsvērumu dēļ AquaClean ūdens filtra materiāls tiek
īpaši apstrādāts ar sudrabu. Neliels daudzums sudraba, kas ir
nekaitīgs veselībai, var nokļūt filtrētajā ūdenī. Tas atbilst Pasaules
Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem par dzeramo ūdeni.
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- Ja jums ir nieru slimība, jūs esat dialīzes pacients un/vai ieturat
diētu ar ierobežotu nātrija patēriņu, lūdzu, ņemiet vērā, ka
filtrēšanas procesa laikā nātrija saturs ūdenī var būt nedaudz
palielināts. Pirms filtrēta ūdens lietošanas uzturā iesakām
konsultēties ar ārstu. 

- Pirms kafijas automāta atkaļķošanas izņemiet AquaClean ūdens
filtru no ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet visu ūdens tvertni
un nomainiet AquaClean ūdens filtru.

- Philips neuzņemas atbildību vai saistības, ja netiek ievēroti
iepriekš sniegtie ieteikumi par AquaClean ūdens filtra lietošanu un
nomaiņu.

Ievērībai! 
- Glabājiet rezerves AquaClean ūdens filtru vēsā un sausā vietā tā

oriģinālajā, slēgtajā iepakojumā.
- Tā kā ūdens tiek lietots pārtikā, ūdens tvertnē jāizlieto 1–2 dienu

laikā.
- Ja ilgstoši neesat lietojis kafijas automātu (piemēram, brīvdienās,

vairāk nekā 3 mēnešus kopš uzstādīšanas vai kad ir nepieciešams
jauns filtrs), veiciet procedūru, kas aprakstīta lietotāja
rokasgrāmatas nodaļā “AquaClean ūdens filtra aktivizēšana
(5 min)”.

Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz pakļaušanu
elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES).

- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu. Pareiza
produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.
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Garantija un atbalsts 
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, apmeklējiet vietni www.philips.com/coffee-care vai lasiet
atsevišķo garantijas bukletu.
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