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ETOHUTUSJUHISED
Tähtis! Lugeda ja järgida!
Lugege need ohutusjuhised läbi enne 
masina kasutamist. Hoidke juhendit 
tuleviku tarvis kindlas kohas masina
lähedal. Käesolev juhend on saadaval 
ka saidilt docs.whirlpool.eu.
Käesolev juhend sisaldab ja masin annab 
tähtsaid ohutusjuhiseid, mida tuleb alati 
järgida. Tootja ei vastuta käesolevate 
ohutusjuhiste eiramise, masina valesti 
kasutamise ega juhtseadiste sobimatu 
seadistamise põhjustatud rikete eest.
Ohuhoiatused
Lapsed alates 8ndast eluaastast ja 
füüsilise, sensoorse või vaimupuudega 
või vajalike kogemuste ja teadmisteta 
isikud võivad seda masinat kasutada 
ainult järelevalve all või pärast seda, 
kui neid on õpetatud masinat ohutult 
kasutama ja nad mõistavad masina 
kasutamisega kaasnevaid ohte. 
Lapsed ei tohi masinaga mängida. 
Ettenähtud kasutus: see masin on 
konstrueeritud ja valmistatud kohvi- 
ja piimajookide valmistamiseks ja 
kuuma vee väljastamiseks. Mis tahes 
muud kasutust peetakse sobimatuks ja 
seetõttu ohtlikuks. Tootja ei vastuta 
masina sobimatu kasutamise 
põhjustatud kahjude eest. 
Kuumutuselemendi pind püsib pärast 
kasutamist kuum ja ka masina 
välispinnad võivad kasutusest olenevalt 

veel minuteid kuumad olla. Järgige masina
puhastamiseks peatükis “Puhastamine” 
antud juhiseid. Lapsed tohivad masinat 
puhastada ja kasutaja tehtavaid hooldus-
toiminguid teha ainult eeldusel, et nad on 
vähemalt 8-aastased ja et nad teevad neid 
toiminguid järelevalve all. 
Hoidke alla 8-aastased lapsed masinast ja 
toitejuhtmest eemal.
HOIATUS! Masina juurdepääsetavad osad 
võivad kasutamisel kuumeneda, mistõttu 
tuleb hoida väikesed lapsed masinast eemal.
Masin kuumutab vett. Hoidke end pritsmete 
eest: põletusoht!
Kui masin on kahjustunud või ei tööta 
nõuetekohaselt, siis ärge püüdke seda ise 
remontida. Lülitage sel juhul masin välja, 
ühendage elektrivõrgust lahti ja pöörduge 
müügijärgsesse teenindusse.
 Selle sümboliga märgistatud pinnad 
 kuumenevad masina kasutamisel 
(see sümbol on ainult osadel mudelitel).
HOIATUS! Klaaspinnaga mudelid: ärge 
kasutage masinat, kui pind on mõranenud.
Lubatud kasutus
ETTEVAATUST! Masina tööd ei tohi 
juhtida välise taimeri ega eraldi 
kaugjuhtimissüsteemiga.
ETTEVAATUST! Kahjustuste vältimiseks ei 
tohi masinat puhastada leeliseliste 
vahenditega. Puhastage masinat ainult 
pehme riide ja õrnatoimelise detergendiga.
See masin on ettenähtud kasutamiseks 
ainult kodumajapidamises.
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See masin ei ole ettenähtud kasutamiseks 
muudes sarnastes rakendustes, nagu oma 
töötajatele mõeldud köökides kauplustes, 
kontorites ja muus töökeskkonnas, 
talumajapidamistes, klientide poolt 
hotellides, motellides ja hommikusööki 
pakkuvates majutusasutustest ega muus 
elukeskkonnas. See masin ei ole 
ettenähtud kutsealaseks kasutamiseks.
Masinat ei tohi välitingimustes kasutada.
Masina sees ega lähedal ei tohi hoida 
plahvatusohtlikke ega tuleohtlikke aineid 
(nt bensiini ega aerosoolipudeleid): 
tuleoht! 
Paigaldamine
Masinat tuleb kanda ja see tuleb paigaldada 
vähemalt kahekesi: kehavigastuste oht! 
Kandke masinat lahti pakkides ja 
paigaldades töökindaid: lõikevigastuste 
oht! Masina peab paigaldama ning 
elektrivõrku ja veevarustusega (kui see on 
ette nähtud) ühendama pädev tehnik. 
Masinat tohib remontida ainult pädev 
tehnik. Ärge remontige ega asendage 
masinal ühtegi osa, kui seda pole selge-
sõnaliselt kasutusjuhendis kirjeldatud. 
Hoidke lapsed paigalduskohast eemal. 
Kontrollige pärast lahti pakkimist, et 
masin ei ole transportimisel kahjustunud. 
Pöörduge probleemide korral masina 
müüja poole või lähimasse müügijärgsesse 
teenindusse. Pange pärast paigaldamist 
masina pakendijäätmed (plast, vahtplast 
jne) hoiule lastele kättesaamatusse kohta: 

lämbumisoht! Masin ei tohi olla ühegi 
paigaldamistoimingu tegemise ajal 
elektrivõrku ühendatud: elektrilöögioht! 
Hoolitsege paigaldamisel, et masin ei 
kahjusta toitejuhet: tule- ja elektrilöögioht! 
Masina tohib elektrivõrku ühendada ja sisse 
lülitada alles pärast kõikide paigaldustööde 
lõppu. Masina tohib paigaldada sisseehitatud 
ahju kohale ainult tingimusel, et ahjul on 
jahutusventilaator.
Elektrihoiatused
Kontrollige enne masina elektrivõrku 
ühendamist, et masina andmesildil näidatud 
nimipinge vastab koduse elektrivõrgu 
toitepingele. Masinat peab saama ühendada 
elektrivõrgust lahti toitepistikut pistikupesast 
lahti ühendades, kui toitepistik on 
juurdepääsetav, või toitepistiku ja masina 
vahele paigaldatud mitmepooluselisest 
lülitist. Masin tuleb maandada vastavalt 
siseriiklikele elektriohutuse standarditele.
Ärge kasutage pikendusjuhet, vargapesa 
ega adapterit. Elektriosad ei tohi olla pärast 
paigaldamist kasutajale juurdepääsetavad.
Masinat ei tohi kasutada paljajalu olles 
ega märjalt. Masinat ei tohi kasutada, kui 
selle toitejuhe või -pistik on kahjustunud, 
kui masin ei tööta nõuetekohaselt või kui 
masin on kahjustunud või maha kukkunud. 
Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada 
identse uue juhtmega: elektrilöögioht!
Eemaldatava juhtmega masinad: vältige 
vee pritsimist toitejuhtme konnektorile ja 
pistikupesale masina tagapaneelil.
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ETHOIATUS! Vältige vedelike sattumist 
konnektorile ja pistikule.

Puhastamine ja hooldus
HOIATUS! Masin tuleb enne mis tahes 
puhastus- ja hooldustoimingu tegemist 
välja lülitada ja elektrivõrgust lahti 
ühendada: elektrilöögioht! Aurupesurit 
ei tohi kasutada.
Masinat ei tohi vette kasta.
Tühjendage tilkumisalust korrapäraselt 
üle täitumise ja vedelikulekke 
vältimiseks: kehavigastuste oht!
Puhastage masina kõiki osi põhjalikult, 
olles eriti hoolikas kohvi ja piimaga 
kokku puutuvate osade suhtes.
Puhastage alati piimamahutis olevad 
torud pärast kasutamist: mürgistusoht!
Loputamisel tuleb kohvitiladest kuuma 
vett. Hoiduge veepritsmete eest: 
põletusoht!

KESKKONNAKAITSE
Pakkematerjalide kõrvaldamine
Kasutatud pakkematerjalid on 100% ringlussevõetavad ja 
märgistatud vastava sümboliga         . Pakendi kõik erinevad 
osad tuleb seetõttu kõrvaldada vastutustundlikult ja täielikus 
kooskõlas kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

Kodumasinate kasutuselt kõrvaldamine
Masin on toodetud ringlusse võetavatest või korduskasutatavatest 
materjalidest.
Kõrvaldage see kasutuselt kooskõlas kohalike 
jäätmekäitlusnõuetega.
Lisainfot elektriliste kodumasinate jäätmetöötluse, taaskasutamise 
ja ringlussevõtu kohta saab kohalikust omavalitsusest, prügifirmast 
või kauplusest, kust masina ostsite. See masin on märgistatud 
vastavalt Euroopa elektroonikaromude direktiivi 2012/19/EL 
nõuetele. Te aitate seda masinat nõuetekohaselt kasutuselt 
kõrvaldades hoida ära negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele.

Sümbol                tootel või selle komplekti kuuluvatel dokumentidel 
näitab, et masinat ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. See tuleb 
selle asemel viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks 
ettenähtud kogumispunkti.

      

EÜ vastavusdeklaratsioon
See masin on konstrueeritud, toodetud ja turustatud vastavalt 
järgmiste Euroopa direktiivide nõuetele: madalpinge direktiiv 
2014/35/EL, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL 
ja ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv 2011/65/EL.
See talitlusel toiduga kokku puutuv masin vastab Euroopa 
määruse (             ) nr 1935/2004 nõuetele.
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Kontrollige üle masina nõuetekohaseks paigaldamiseks 
vajalikud minimaalsed mõõdud. Kohvimasin tuleb integreerida 
köögimööblis masina jaoks olemas olevasse orva. 
Vastav köögikapp peab olema fikseeritud kindlalt seina külge 
müügilolevate toenditega.
• Masinaga vahetult kokku puutuv köögimööbel peab olema 
  kuumakindel (min. 65 °C).
• Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks tuleb jätta kapi 
  alla õhuvahe (vt mõõte jooniselt 1).
• Paigaldage siinid masina paigaldusorva köögikapis joonisel 2 
  näidatud viisil. Fikseerige need kohale komplekti kuuluvate 
  kruvidega ja tõmmake need siis lõpuni välja.
  Paigaldage ja fikseerige lukustushaak nelja komplekti 
  kuuluva kruviga joonisel näidatud viisil kapi keskele ühetasa 
  kapi esiseinaga.
  Kui paigaldate kohvimasina soojendussahtli kohale, siis 
  kasutage selle pealispinda referentsina siinide paigaldamisel 
  (joonis 2A).
  Sel juhul ei ole alumist riiulit, millele siinid toetuvad, 
  mistõttu ei saa lukustushaaki paigaldada.
• Fikseerige toitejuhe kohale klambriga (joonis 3). Toitejuhe 
  peab olema piisavalt pikk, et masinat saaks kapist välja 
  tõmmata kohviubade mahuti täitmiseks.
  Masin tuleb maandada kehtivatele nõuetele vastavalt.
  Masina peab ühendama elektrivõrku pädev elektrik juhiseid 
  järgides.
• Seadke masin siinidele. Hoolitsege seda tehes, et poldid 
  saavad nõuetekohaselt pessa sisestatud ja fikseerige masin 
  siis komplekti kuuluvate kruvidega kohale (joonis 4). 
  Kui masina kõrgus vajab reguleerimist, siis tehke seda 
  komplekti kuuluvaid vahekettaid kasutades.
• Parandage vajaduse korral masina joondust: pange 
  komplekti kuuluvad distantsihoidikud paigaldusorva 
  põrandale või seintele (joonised 5-6).
• Masina eestpoolt tõstmiseks (maks. 2 mm) pöörake 
  fiksaatorit joonisel 7 näidatud viisil.

KÖÖGIMÖÖBLISSE PAIGALDAMINE
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ET
SISSEJUHATUS

Sulgudes tähed
Sulgudes tähed viitavad peatükis "Masina kirjeldus" antud 
legendile.

Rikkeotsing ja remont
Juhinduge mis tahes probleemide korral peatükkides 
"Kuvatavad teated" ja "Rikkeotsing" antud infost.
Kui teil ei õnnestu selle info abil probleemi lahendada, siis 
pöörduge abi saamiseks klienditeenindusse. Mis tahes 
remondivajadusega pöörduge kohe klienditeenindusse.

Kasutusjuhend
Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi enne masina kasutamist.
• Hoidke käesolev kasutusjuhend alles.
• Käesolevas kasutusjuhendis antud juhiste eiramine 
  põhjustab põletusohtu ja masina kahjustumise ohtu. 
  Tootja ei vastuta kasutusjuhendis antud juhiste eiramise 
  põhjustatud kahjude eest.

Masinal on jahutusventilaator. See töötab kogu aeg, kui 
masin on sisse lülitatud.

MASINA KIRJELDUS
Masina kirjeldus
(Lk 5 - A)
A1. Tassialus
A2. Hooldusuks
A3. Kohvijuhik
A4. Kohvipära mahuti
A5. Kohvivalmistamiskoost
A6. Sisevalgusti
A7. Sisse/välja lülitamise ja ooteolekunupp
A8. Juhtpaneel
A9. Alus esemetele
A10. Kuumavee-/auruühenduse otsak
A12. Veepaak
A13. Kohvitilad (reguleeritava kõrgusega)
A14. Tilkumisalus
A15. Kohviubade mahuti kaas
A16. Kohviubade mahuti
A17. Jahvatuse reguleerketas
A18. Tassivalgustus
A19. Toitelüliti
A20. Mõõtelusika hoiukoht
A21. Kohvipuru lehter
A22. Toitejuhe
A23. Tassisoojendaja

Põhikuva kirjeldus
(Lk 6 - B)

B1.               : joogisätete kohandamise menüü
B2.               : masina sätete menüü
B3. Valitud kangus
B4. Kell
B5. Valitud kogus
B6.               : Kanguse valimine
B7.                      : Koguse valimine
B8.            : Kerimisnool
B9. Valitavad joogid (Vajutage kerimisnooltele         ja > 
        kõikide jookide nägemiseks: alumiselt ribalt on näha, 
        milline kuva on aktiivne.)
B10.      <: Kerimisnool
B11. Kohandatavad profiilid (Vt ptk “Isikliku profiili salvestamine”.)

 
 
 
 
 
     
 
 
  

 

Tarvikute kirjeldus
(Lk 6 - C)
C1. "Kogukareduse testi" indikaatorpaber
C2. Kohvipuru mõõtelusikas
C3. Puhastushari
C4. Kuumavee-/aurutila
C5. Ühendusotsaku kate

Piimamahuti kirjeldus
(Lk 6 - D)
D1. Vahu reguleerimise ja puhastamise (CLEAN) nupp
D2. Piimavahustajaga kaas
D3. Piimamahuti
D4. Piimavõtutoru
D5. Piimavahutila (reguleeritav)
D6. Termos
D7. Kaane vabastamise nupud

ENNE KASUTAMIST
Kontrollige masinat!
Kontrollige pärast lahti pakkimist, et masin on komplektne ja 
kahjustamata ja et sellega on kaasas kõik ettenähtud tarvikud. 
Ärge kasutage masinat, kui see on nähtavalt kahjustunud. 
Pöörduge sel juhul klienditeenindusse.

MASINA TÖÖKORDA SEADMINE
• Tehases kasutatakse masina testimiseks kohvi, mistõttu on 
  täiesti normaalne, et veskis on kohvijääke. Masinale kehtib 
  sellele vaatamata uue seadme garantii.
• Seadistage võimalikult kiiresti vee karedus peatükis 
  “Vee kareduse seadmine” antud juhiseid järgides.
1. Ühendage masin elektrivõrku (joonis 1) ja lülitage masina 
     küljel paiknev toitelüliti (A19) sisselülitatud asendisse 
    (joonis 2).
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2. SELECT LANGUAGE (Valige keel.): Vajutage          (B10) või 
             (B8), kuni näidikule (B) ilmub soovitud keelele vastav 
    lipp ja vajutage siis lipule.
Järgige masina näidikule ilmuvaid juhiseid:
1. FILL TANK WITH FRESH WATER (Täitke paak värske veega.): 
    Eemaldage veepaak (A12) (joonis 3), avage kaas (joonis 4), 
    täitke MAX tasemeni (märgitud paagi siseseinale) joogiveega 
    (joonis 5), sulgege kaas ja pange paak tagasi masinasse 
    (joonis 6).
2. INSERT WATER SPOUT (Sisestage veetila.): Kontrollige, et 
    kuumavee-/aurutila (C4) on sisestatud ühendusotsakusse 
    (A10) (joonis 7) ja pange selle alla vähemalt 100 ml 
    mahutavusega nõu (joonis 8).
3. Näidikule ilmub järgmine teade: WATER CIRCUIT EMPTY 
    PRESS OK TO START FILLING PROCESS (Veeahel on tühi, 
    vajutage OK täitmisprotsessi alustamiseks.).
4. Vajutage kinnituseks                   . Masin väljastab tilast vett 
    (joonis 8) ja lülitub siis automaatselt välja.
    Kohvimasin on nüüd normaalkasutuseks valmis.
• Masina esmakordsel kasutusele võtmisel tuleb valmistada 
  4-5 cappuccinot enne, kui hakkate saama rahuldavaid 
  tulemusi.
• Masina esmakordsel kasutusele võtmisel on veeahel tühi ja 
  masin võib teha suurt müra. Müra väheneb ahela veega 
  täitumisel.
• Esimese 5-6 cappuccino valmistamisel on normaalne 
  kuulda vee keemise heli. Hiljem müra väheneb.

 

MASINA SISSE LÜLITAMINE
Hoolitsege enne masina sisselülitamist, et toitelüliti (A19) on 
sisselülitatud asendis (joonis 2). Iga kord, kui masina sisse 
lülitate, läbib masin automaatse eelsoojendamise ja loputamise 
tsükli, mida ei saa katkestada. Masin on kasutamiseks valmis 
alles pärast selle tsükli lõppu.

HOIATUS!
Loputamise ajal tuleb kohvitiladest (A13) pisut kuuma vett, mis
koguneb nende all olevasse tilkumisalusesse (A14). Hoiduge 
kokkupuutest veepritsmetega.
• Vajutage masina sisselülitamiseks             nuppu (A7) 
  (joonisel 9). Masina näidikule ilmub järgmine teade: 
  HEATING UP UNDERWAY PLEASE WAIT (Soojenemine on 
  pooleli. Palun oodake.).
• Soojenemise lõppedes ilmub uus teade: RINSING UNDERWAY, 
  HOT WATER FROM SPOUTS (Loputamine on pooleli. Kuum vesi 
  tiladest.). Lisaks veekeetli kuumutamisele kuumutatakse 
  sellega ka masina sisemisi ahelaid neis kuuma vett ringlema 
  pannes.
Masin on kasutamiseks sobival temperatuuril, kui näidikule 
ilmub põhikuva.

MASINA VÄLJA LÜLITAMINE

HOIATUS!
Loputamise ajal tuleb kohvitiladest (A13) pisut kuuma vett. 
Hoiduge kokkupuutest veepritsmetega.
• Vajutage masina väljalülitamiseks             nuppu (A7 joonisel 9).
• Näidikule ilmub teade TURNING OFF UNDERWAY, PLEASE WAIT 
  (Väljalülitumine on pooleli. Palun oodake.) ja siis (kui see on 
  asjakohane) läbib masin loputustsükli ja lülitub siis välja 
  (ooteolekusse).

Kui te ei kasuta masinat mõnda aega, siis tühjendage esmalt 
veeahel (vt ptk “Ahela tühjendamine”) ja ühendage masin siis 
elektrivõrgu pistikupesast lahti. 
Tehke selleks nii:
• Lülitage masin esmalt välja, vajutades             nuppu (joonis 9).
• Lülitage masina küljel (joonis 2) toitelüliti (A19) väljalülitatud 
  asendisse.

Kui masin on sisselülitatud, siis ei tohi toitelülitit vajutada.

Kui lülitate masina pärast kohvi valmistamist välja, siis läbib 
see alati automaatse loputustsükli.

MENÜÜSÄTTED

Loputamine
Kasutage seda funktsiooni kuuma vee väljastamiseks 
kohvitiladest (A13), et masina sisemist ahelat loputada ja 
soojendada. Pange vähemalt 100 ml mahutavusega nõu 
kohvi- ja kuumaveetilade alla (joonis 8).
Tehke nii loputamisfunktsiooni aktiveerimiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub       
    RINSING (loputamine).
3. Vajutage          loputamise alustamiseks. 

HOIATUS!
Masinat ei tohi jätta kuuma vee väljastamise ajal järelevalveta.
1. Mõne sekundi pärast hakkab kuuma vett voolama esmalt 
    kohvitiladest ja siis kuumavee-/aurutilast (kui see on 
    sisestatud) masina sisemise ahela puhastamiseks ja 
    soojendamiseks.
    Näidikule ilmub teade RINSING UNDERWAY, HOT WATER  
    FROM SPOUTS (Loputamine on pooleli, tiladest tuleb kuuma 
    vett.) koos edenemistähisega, mis täitub järk-järgult 
    protsessi kulgedes.
2. Vajutage loputamise lõpetamiseks                  või oodake, kuni 
     loputamine seiskub automaatselt.
• Kui te ei kasuta masinat kauem kui 3-4 päeva, siis on seda 
  uuesti sisse lülitades tungivalt soovitav lasta masinal enne 
  kasutamist läbida 2-3 loputust.
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 • On normaalne, et pärast puhastamist on kohvipära mahutis 

  (A4) vett.

Joogisätted
Masina menüü selles osas saab vaadata kohandatud sätteid ja 
lähtestada soovi korral iga joogi vaikeväärtustele.
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või          (B8), kuni näidikule (B) ilmub        
             DRINKS SETTINGS (joogisätted).
3. Vajutage          . Näidikule ilmuvad esimese joogi väärtused.
4. Näidikul on tõstetud esile referentskasutaja profiil. 
    Vaikeväärtus on tähistatud sümboliga          ja aktiivne 
    väärtus on tõstetud esile püstriba täidetud osaga.
5. Vajutage                   sätete menüüsse naasmiseks.
     Vajutage                   jookide kerimiseks ja kuvamiseks.
6. Kuvatava joogi vaikeväärtustele lähtestamiseks
    vajutage          RESET ALL (lähtesta kõik).
7. CONFIRM RESET? (Kas kinnitate lähtestamise?): vajutage 
    kinnitamiseks                    (tühistamiseks vajutage                  ).
8. DEFAULT VALUES SET (Vaikeväärtustele lähtestatud.): 
     vajutage                  .

Jook on nüüd vaikeväärtustele lähtestatud. Jätkake muude 
jookide haldust või liikuge tagasi sätete menüüsse.

• Muu profiili jookide muutmiseks liikuge tagasi põhikuvale, 
  valige soovitud profiil (B11) ja korrake kirjeldatud 
  protseduuri.
• Profiili kõikide jookide lähtestamiseks vaikeväärtustele 
  lugege peatükki “Vaikeväärtused”.
 

 

Kellaaja seadmine 
Tehke nii näidikul (B) kuvatava kellaaja korrigeerimiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või        (B8), kuni näidikule (B) ilmub
            SET TIME (kellaaja seadmine).
3. Vajutage          . Näidikule ilmub kellaaja seadmise paneel.
4. Vajutage         või         vastavalt tundidele ja minutitele, 
     kuni näidikul on õige kellaaeg. 
5. Vajutage kinnitamiseks                   (tühistamiseks vajutage
                     ) ja vajutage siis                   põhikuvale naasmiseks.
Kellaaeg on nüüd seatud.

  

Automaatne sisselülitumine  
Masinal saab seada automaatse sisselülitumise aja, et see 
oleks kindlal ajal kasutusvalmis (nt hommikul), nii et 
sellega saab viivitamata kohvi valmistada.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks peab juba olema seatud õige 
kellaaeg (vt ptk “Kellaaja seadmine          ”).

Tehke nii automaatse sisselülitumise aktiveerimiseks:
1. Vajutage             (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või          (B8), kuni näidikule (B) ilmub 
              AUTO-START (automaatne sisselülitumine).
3. Vajutage selle funktsiooni valimiseks          . Näidikule ilmub 
    kellaaja seadmise paneel.
4. Vajutage         või         vastavalt tundidele ja minutitele, kuni 
     näidikul on soovitud automaatse sisselülitumise aeg.
5. Vajutage                      või                       automaatse 
     sisselülitumise aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
6. Vajutage kinnitamiseks                    või vajutage tühistamiseks
     ja tagasi sätete menüüsse liikumiseks                    ja vajutage 
     siis                   põhikuvale naasmiseks.
Automaatse sisselülitumise aeg on nüüd seatud ja näidikul on 
vastav sümbol näitamaks, et see funktsioon on aktiveeritud.

Masina toitelülitist (A21) välja lülitamisel kustub automaatse 
sisselülitumise säte (kui see on aktiveeritud) masina mälust.

 

 
Automaatse väljalülitumise funktsiooni saab panna masinat 
välja lülitama 15 või 30 minuti või 1, 2 või 3 tunni möödudes.
Tehke nii automaatse väljalülitumise programmeerimiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub
              AUTO-OFF (automaatne väljalülitumine) koos aktiivse 
    sättega (15 või 30 minutit või 1, 2 või 3 tundi).
3. Vajutage näidikul           soovitud väärtuse valimiseks.
4. Vajutage                   põhikuvale naasmiseks.
Automaatne väljalülitumine on nüüd programmeeritud.

Tassisoojendaja 
Tasside soojendamiseks enne kohvi valmistamist saab 
aktiveerida tassisoojendaja (A23) ja panna selle tasside kohale.
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või          (B8), kuni näidikule ilmub (B) 
     CUP WARMER (tassisoojendaja).
3. Vajutage          tassisoojendaja aktiveerimiseks 
     või deaktiveerimiseks                     .
4. Vajutage                    põhikuvale naasmiseks.

 

Energiasääst 
Kasutage seda funktsiooni energiasäästu aktiveerimiseks või 
deaktiveerimiseks. Selle funktsiooni aktiveerimisel väheneb 
masina energiatarve vastavalt regulatsioonide nõuetele.

Automaatne väljalülitumine (ooteolek) 
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Tehke nii energiasäästu funktsiooni aktiveerimiseks või 
deaktiveerimiseks:
1. Vajutage           (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub        
              ENERGY SAVING (energiasääst).
3. Vajutage          energiasäästu aktiveerimiseks                  
     või deaktiveerimiseks                      .
4. Vajutage                   põhikuvale naasmiseks.
Vastav sümbol ilmub näidikul kellaaja kõrvale näitamaks, 
et see funktsioon on aktiveeritud.

 
Tehke nii kohvi valmistamiseks kasutatava vee 
temperatuuri muutmiseks:
1. Vajutage           (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või          (B8), kuni näidikule (B) ilmub
              COFFEE TEMPERATURE (kohvi temperatuur) koos 
     aktiivse sättega (LOW ehk madal, MEDIUM ehk keskmine, 
     HIGH ehk kõrge või MAXIMUM ehk maksimaalne).
3. Vajutage           soovitud temperatuuri valimiseks.
4. Vajutage                  põhikuvale naasmiseks.

Igale profiilile saab seada erineva temperatuuri 
(vt ptk “Isikliku profiili salvestamine”).

Vee karedus 
Leiate vee kareduse seadmise juhised peatükist 
“Vee kareduse seadmine”.

Keele valimine  
Tehke nii näidiku (B) töökeele muutmiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub
             SET LANGUAGE (keele seadmine).
3. Vajutage         : vajutage         või         soovitud keelele 
     vastava lipu kuvamiseks ja valimiseks.
4. Vajutage kaks korda                   põhikuvale naasmiseks.

Helisignaalid  
Sellega saab aktiveerida või deaktiveerida helisignaalid, mis 
kostavad iga kord, kui mõnda ikooni puudutate või tarviku 
sisestate või eemaldate. Tehke nii helisignaalide 
deaktiveerimiseks või aktiveerimiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub
              BEEP (helisignaalid).
3. Vajutage           helisignaalide aktiveerimiseks                  
     või deaktiveerimiseks                 . 
4. Vajutage                  põhikuvale naasmiseks.

Tassivalgustus  
Selle funktsiooniga saab aktiveerida või deaktiveerida 
tassivalgustust (A18). Selle funktsiooni aktiveerimisel süttivad 
tuled põlema iga kord kohvijoogi või kuuma piima väljastamisel 
ja iga loputustsükli ajal.
Tehke nii selle funktsiooni deaktiveerimiseks või aktiveerimiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub       
              CUP LIGHTING (tassivalgustus).
3. Vajutage          tassivalgustuse aktiveerimiseks                      
     või deaktiveerimiseks                     .
4. Vajutage                  põhikuvale naasmiseks.

Sisevalgustus (A6) süttib põlema masina sisselülitamisel.
 

 

 

Demorežiim
Selle režiimi aktiveerimisel kuvatakse nädikul masina 
põhifunktsioone:
1. Vajutage           (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või           (B8), kuni näidikule (B) ilmub
             DEMO MODE (demorežiim).
3. Vajutage           demonstratsiooni alustamiseks.
4. Tehke nii demorežiimist väljumiseks: lülitage esmalt masin 
     välja nuppu          (A7) vajutades (joonis 9). Vajutage siis 
     uuesti nuppu           põhikuvale naasmiseks.

 

Vaikeväärtused 
Sellega saab lähtestada kõik menüüsätted ja programmeeritud 
kogused tagasi vaikeväärtustele (peale keelesätte, mis ei muutu).
Tehke nii vaikeväärtustele lähtestamiseks:
1. Vajutage           (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage          (B10) või           (B8), kuni näidikule (B) ilmub     
              DEFAULT VALUES (vaikeväärtused). Vajutage          .
3. Vajutage           RESET ALL (lähtesta kõik) kõikide profiilide 
     originaalparameetritele lähtestamiseks või valige soovitud 
     profiil (nt USER 1 ehk kasutaja 1).
4. RESET DEFAULT VALUES (Lähtestada vaikeväärtustele.): 
     vajutage kinnitamiseks                   või                   parameetrite 
     muutmata jätmiseks).
5. DEFAULT VALUES RESET (Lähtestatud vaikeväärtustele.): 
     vajutage kinnitamiseks                    ja                    põhikuvale 
    naasmiseks.
 

 

 

Statistika 
Sellega saab kuvada masinaga seotud statistikat. Tehke nii
statistika kuvamiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni näidikule (B) ilmub        
             STATISTICS (statistika).
3. Vajutage           kogu olemasoleva statistika kontrollimiseks 
     ja kinnitamiseks         või          vajutades.

Kohvi temperatuur 
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4. Vajutage                   põhikuvale naasmiseks. 

KOHVI VALMISTAMINE

Valige põhikuval soovitud kangus, vajutades selleks        
AROMA (B6):

  

ERITI LAHJA KOHV

LAHJA KOHV

KESKMISE KANGUSEGA KOHV

KANGE KOHV

ERITI KANGE KOHV

Kohandatud kangus (kui see 
on programmeeritud) / 
Standardne kangus 

(Vt “Kohvi valmistamine 
kohvipurust”.)

Pärast joogi väljastamist lähtestub kanguse säte          väärtusele.

VÄIKE KOGUS

KESKMINE KOGUS

SUUR KOGUS

ERITI SUUR KOGUS
(ERITI SUUR)

Kohandatud kogus (kui see 
on programmeeritud) / 
Standardne kogus

Pärast joogi väljastamist lähtestub koguse säte            väärtusele.

5. Valige siis põhikuvalt soovitud kohv:
• ESPRESSO 
• DOPPIO+ 
• COFFEE (kohv)
• LONG (pikk kohv)
• 2X ESPRESSO
• AMERICANO
6. Masin hakkab kohvi valmistama. Näidikule (B) ilmub valitud 
     joogi kujutis koos edenemistähisega, mis täitub järk-järgult 
     protsessi kulgedes.

• Korraga saab valmistada 2 tassitäit ESPRESSOT. Vajutage selleks 
  1 ESPRESSO (kujutis ilmub näidikule mõneks sekundiks 
   valmistamise alguses) valmistamise ajal 2X          .
• Kuni masin kohvi valmistab, saab selle väljastamise igal ajal 
   katkestada: vajutage selleks                   .
• Vajutage lihtsalt                  kohe kohvi väljastamise lõppedes 
   tassis oleva kohvikoguse suurendamiseks. Kui vajalik kogus
   on käes, siis vajutage                   .

Masin on kohe pärast kohvi valmistamist valmis valmistama 
järgmist jooki.
Masina kasutamise käigus võivad ilmuda kuvale erinevad 
hoiatused ja teated (FILL TANK ehk täitke paak, EMPTY 
GROUNDS CONTAINER ehk tühjendage kohvipära mahuti jne).
Nende tähendust selgitatakse peatükis “Kuvatavad teated”.

• Kui kohv ei ole piisavalt kuum, siis vt ptk “Nõuanded kuumema 
   kohvi saamiseks”.
• Kui masin väljastab kohvi tilkhaaval, kui kohv on liiga lahja või 
   ei ole piisavalt kreemine või on liiga külm, siis lugege nõuandeid 
  peatükkidest “Kohviveski reguleerimine” ja “Rikkeotsing”.
• Iga kohvi valmistamist saab kohandada (vt ptk “Jookide 
   kohandamine” ja “Isikliku profiili salvestamine”).
• Kui masinal on aktiveeritud energiasäästu funktsioon, siis võib 
   olla vaja enne esimese kohvi valmimist mõned sekundid oodata.

      

• Väljalülitatud masinasse ei tohi mingil juhul kohvipuru valada, 
   kuna see võib muidu masina sisselülitamisel masinas laiali 
   kanduda ja masina määrida. Masin võib nii kahjustuda.
• Ärge kasutage kunagi kohvipuru suuremas koguses kui 1 triiki 
   mõõtelusikatäis (C2), kuna masina sisemus võib muidu 
   määrduda ja lehter ummistuda (A4).
Kohvipuru kasutamisel saab valmistada korraga ainult ühe 
tassitäie kohvi.
1. Vajutage korduvalt             AROMA (B6), kuni näidikule (B) 
     ilmub            (kohvipuru).
2. Avage kaas (A15).

Kohvi kanguse valimine

1. Täitke kohviubade mahuti (A16) (joonis 12) kohviubadega.
2. Pange tass kohvitilade (A13) alla.
3. Tõmmake tilad võimalikult madalale tassi kohale 
     (joonis 13).
    Saate nii kreemisema kohvi.
4. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni soovitud kohv ilmub 
     näidikule.

Kohvi valmistamine kohviubadest

Valige põhikuval soovitud kohvikogus tassis, vajutades selleks
                    QUANTITY (B7):

Kohvi koguse valimine

Kohvi valmistamine kohvipurust
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3. Kontrollige, et lehter (A21) ei ole ummistunud, ja valage 
     siis sellesse üks triiki mõõtelusikatäis kohvipuru (joonis 14).
4. Pange tass kohvitilade alla (A13).
5. Valige seejärel põhikuval soovitud jook (ESPRESSO, 
     COFFEE, LONG).
6. Masin hakkab kohvi valmistama. Näidikule ilmub valitud 
     joogi kujutis koos edenemistähisega, mis täitub järk-järgult 
     protsessi kulgedes.
• Kuni masin kohvi valmistab, saab selle väljastamise igal 
   ajal katkestada: vajutage selleks                  .
• Vajutage lihtsalt                  kohe kohvi väljastamise lõppedes 
   tassis oleva kohvikoguse suurendamiseks. Kui vajalik 
   kogus on käes, siis vajutage                   .
Masin on kohe pärast kohvi valmistamist valmis valmistama
järgmist jooki.

            LONG ehk pika kohvi valmistamine:
Poole kohvi valmistamise protsessi möödudes ilmub 
näidikule järgmine teade: ADD PRE-GROUND COFFEE, 
MAXIMUM ONE MEASURE (Lisage kohvipuru, maksimaalselt 
üks mõõtelusikatäis.). Lisage üks triiki mõõtelusikatäis 
kohvipuru ja vajutage                  .

        

Kui masin väljastab kohvi liiga 
aeglaselt (tilkhaaval) või üldse 
mitte, siis keerake ketast üks 
klõpsu võrra 7 poole.
Tummisema ja kreemisema 
kohvi saamiseks keerake ketast 

ühe klõpsu võrra 1 poole (ärge keerake korraga rohkem 
kui ühe klõpsu võrra, kuna masin võib muidu hakata 
väljastama kohvi tilkhaaval). Reguleerimise mõju on 
märgatav alles pärast vähemalt 2 tassitäie kohvi 
valmistamist. Kui esimene reguleerimine ei taga soovitud 
tulemust, siis keerake ketast veel ühe klõpsu võrra.

   funktsiooni kasutades (vt ptk “Kuuma vee väljastamine”).
• Valige sätete menüüs kohvile kõrgem temperatuur 
   (vt ptk “Kohvi temperatuur          ”).

Kehvalt vahustatud või suurte mullidega piima vältimiseks 
puhastage piimamahuti kaas (D2) ja kuumaveeühenduse otsak 
(A10) alati peatükkides “Piimamahuti puhastamine pärast 
kasutamist”, “Piimamahuti puhastamine” ja “Kuumavee-/
auruühenduse otsaku puhastamine” kirjeldatud viisil.

CAPPUCCINO JA PIIMAKOHVIDE VALMISTAMINE

Piimamahuti täitmine ja kinnitamine
1. Eemaldage kaas (D2) (joonis 15).
2. Täitke piimamahuti (D3) piisavas koguses piimaga, ilma 
     mahutile märgitud maksimaalse nivoo tähist MAX ületamata 
     (joonis 16). Iga tähis mahuti küljel vastab umbes 100 ml 
     piimale.

• Tihedama ja ühtlasema vahu saamiseks tuleb kasutada 
   kooritud või poolkooritud piima külmikutemperatuuril 
   (umbes 5 °C juures).
• Kui masinal on aktiveeritud energiasäästu funktsioon, siis võib 
  olla vaja enne joogi väljastamist mõned sekundid oodata.

1. Hoolitsege, et piimavõtutoru (D4) on sisestatud nõuetekohaselt 
     läbi piimamahuti kaane (joonis 17).
2. Pange kaas tagasi piimamahutile.
3. Eemaldage kuumavee-/aurutila (C4) (joonis 18).
4. Kinnitage piimamahuti (D) ühendusotsaku külge (A10) ja 
     lükake lõpuni kohale (joonis 19). Masin väljastab helisignaali 
     (kui helisignaalide funktsioon on aktiveeritud).
5. Pange piisavalt suur tass kohvitilade (A13) ja piimavahutila 
     (D5) alla. Reguleerige piimavahutila pikkust. Tõmmake seda 
     lihtsalt allapoole, et see oleks tassile lähemal (joonis 20).
6. Järgige allolevaid juhiseid iga funktsiooni puhul.

Vahukoguse reguleerimine
Keerake piimamahuti kaanel vahu reguleernuppu (D1) 
väljastatava piima vahukoguse reguleerimiseks piimajookide 
valmistamisel. Järgige järgmises tabelis antud nõuandeid:

Nupu 
asend

Kirjeldus Soovitatav järgmistele 
jookidele

Ilma vahuta CAFFELATTE / KUUM PIIM 

Minimaalse 
vahuga

LATTE MACCHIATO

Maksimaalse 
vahuga

CAPPUCCINO / PIIM
(vahustatud piim) 

Nõuanded kuumema kohvi saamiseks
Tehke nii kuumema kohvi saamiseks:
• Loputage masinat. Valige selleks sätete menüüs 
  "Rinsing" funktsioon (vt ptk “Loputamine         ”).
• Soojendage tasse kuuma veega masina kuuma vee 

Kohviveski reguleerimine
Kohviveski on vaikimisi seadistatud kohvi nõuetekohaseks 
valmistamiseks ega peaks alguses reguleerimist vajama.
Ent kui te leiate pärast esimesi kohvi valmistamise kordi, 
et kohv on liiga lahja või ei ole piisavalt kreemine või et 
masin väljastab kohvi liiga aeglaselt (tilkhaaval), siis 
saab olukorda parandada jahvatuse reguleerketast A17 
(joonis 11) keerates.
Jahvatuse reguleerketast tohib keerata ainult kohvi 
valmistamise algetapis kohviveski töötamise ajal.
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ET
Cappuccino ja piimakohvide automaatne 
valmistamine
1. Täitke piimamahuti (D) ja kinnitage masina külge eespool 
     kirjeldatud viisil.
2. Valige põhikuval soovitud jook:
• CAPPUCCINO
• LATTE MACCHIATO
• CAFFELATTE
• HOT MILK (kuum piim)
• CAPPUCCINO+
• ESPRESSO MACCHIATO
• FLAT WHITE (valge kohv)
• CAPPUCCINO MIX
3. Näidikule (B) ilmuv teade juhendab teid keerama vahu 
    reguleernuppu (D1) vastavalt originaalretseptiga nõutavale 
    vahukogusele. Keerake piimamahuti kaanel (D2) olevat 
    nuppu ja kinnitage valik                    vajutades.
4. Mõne sekundi pärast hakkab masin automaatselt 
     piimakohvi valmistama ja valitud joogi kujutis ilmub 
     näidikule koos edenemistähisega, mis täitub järk-järgult 
     protsessi kulgedes.

Üldjuhised kõikide piimajookide valmistamiseks
•                  : vajutage seda nuppu valmistamise täielikult 
   katkestamiseks ja põhikuvale naasmiseks.
•                  : vajutage seda nuppu piima või kohvi väljastamise
   katkestamiseks ja järgmisele väljastamisele liikumiseks 
   (kui see on asjakohane), et viia joogi valmistamine lõpule.
• Vajutage joogi väljastamise lõppedes tassis oleva koguse 
   suurendamiseks                   EXTRA (lisa).
• Iga kohvi valmistamist saab kohandada (vt ptk “Jookide
   kohandamine” ja “Isikliku profiili salvestamine”).
• Ärge jätke piimamahutit kauaks ajaks külmikust välja. 
   Mida soojem on piim (ideaalne temperatuur on 5 °C), seda 
   kehvem on saadava vahu kvaliteet.
Masin on kohe pärast kohvi valmistamist valmis valmistama 
järgmist jooki.

 

Piimamahuti puhastamine pärast kasutamist

HOIATUS!
Piimamahuti sisemiste torude puhastamisel lekib 
piimavahutilast (D5) pisut kuuma vett ja auru.
Vältige kokkupuudet veepritsmetega.
Iga kord, kui kasutate piimafunktsiooni, ilmub näidikule 
teade TURN DIAL TO <CLEAN> POSITION TO START CLEANING 
(Keerake nupp puhastamise asendisse puhastamise 
alustamiseks.) ja piimavahustaja kaas tuleb puhastada:
1. Jätke piimamahuti (D) masinasse (seda ei ole vaja 
     tühjendada).

 

2. Pange tass või muu nõu piimavahutila alla (joonis 20).
3. Keerake vahu reguleernupp (D1) tähisele CLEAN (joonis 21).
     Näidikule (B) ilmub teade CLEANING MILK CONTAINER 
     UNDERWAY PLACE A RECIPIENT UNDER MILK SPOUT 
     (Piimamahuti puhastamine on pooleli. Pange sobiv nõu 
     piimatila alla.) (joonis 22) koos edenemistähisega, mis täitub 
     järk-järgult puhastamisprotsessi kulgedes. Puhastamine 
     seiskub automaatselt.
4. Keerake nupp tagasi mis tahes vahuvalikule.
5. Eemaldage piimamahuti ja puhastage ilmtingimata alati 
     auruühenduse otsak (A10) (joonis 23).

• Mitme cappuccino ja piimakohvi valmistamisel puhastage 
   piimamahuti alles pärast viimase joogi valmimist. 
   Vajutage                  järgmiste jookide valmistamiseks, kui 
   näidikul on teade CLEAN (Puhastage.).
• Kui te ei puhasta piimamahutit, siis ilmub näidikule sümbol
           tuletamaks meelde, et see vajab puhastamist.
• Piimamahutit võib hoida külmikus.
• Vahel on vaja enne puhastamist oodata, kuni masin soojeneb.

 

KUUMA VEE VÄLJASTAMINE

HOIATUS!
Masinat ei tohi jätta kuuma vee väljastamise ajal järelevalveta.
1. Hoolitsege, et kuumavee-/aurutila (C4) on kinnitatud 
     nõuetekohaselt kuumavee-/auruühenduse otsaku (A10) 
     külge.
2. Pange sobiv nõu tila alla (pritsmete vältimiseks sellele 
     võimalikult lähedale).
3. Valige põhikuval              HOT WATER (kuum vesi). Näidikule 
     (B) ilmub vastav kujutis koos edenemistähisega, mis täitub 
     järk-järgult protsessi kulgedes.
4. Masin väljastab kuuma vett ja lõpeb siis väljastamine 
     automaatselt. Kuuma vee väljastamise käsitsi katkestamiseks 
     vajutage                  .
• Kui masinal on aktiveeritud energiasäästu funktsioon, siis võib 
   olla vaja enne kuuma vee väljastamist mõned sekundid 
   oodata. 
• Kuuma vee väljastamine on kohandatav (vt ptk “Jookide 
   kohandamine” ja “Isikliku profiili salvestamine”).

tillla a a aaa alaaa la
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AURU VÄLJASTAMINE

HOIATUS!
Masinat ei tohi jätta auru väljastamise ajal järelevalveta.
1. Hoolitsege, et kuumavee-/aurutila (C4) on kinnitatud 
     nõuetekohaselt kuumavee-/auruühenduse otsaku (A10) 
     külge.
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2. Täitke sobiv nõu kuumutatava või vahustatava vedelikuga 
     ja pange kuumavee-/aurutila vedeliku sisse.
3. Valige põhikuval            STEAM (aur). Vastav kujutis ilmub 
     näidikule (B) koos edenemistähisega, mis täitub järk-järgult 
     protsessi kulgedes ja mõne sekundi pärast hakkab masin 
     väljastama kuumavee-/aurutilast auru vedeliku 
     kuumutamiseks.
4. Vajaliku temperatuuri või vahutaseme saavutamisel 
     katkestage auru väljastamine: vajutage selleks                  .

Seisake alati auru väljastamine enne vedelikuga nõu 
eemaldamist, et vältida pritsmetega põletada saamist.
Kui masinal on aktiveeritud energiasäästu funktsioon, 
siis võib olla vaja enne auru väljastamist mõned 
sekundid oodata.

 
/
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Nõuanded piima vahustamiseks auruga
 • Pidage suuruse järgi sobivat nõud valides meeles, et 

   vedeliku maht kahe- või kolmekordistub vahustamisel.
• Rikkalikuma ja tihedama vahu saamiseks kasutage 
   kooritud või poolkooritud piima külmikutemperatuuril 
   (umbes 5 °C juures).
• Kreemisema vahu saamiseks keerake nõud aeglaste
   liigutustega ülespoole.
• Kehvalt vahustatud või suurte mullidega piima vältimiseks 
   puhastage tila (C4) järgmises peatükis kirjeldatud viisil.

Kuumavee-/aurutila puhastamine pärast 
kasutamist
Puhastage alati kuumavee-/aurutila (C4) pärast kasutamist 
piimajääkide kogunemise ja ummistumise vältimiseks.
1. Pange sobiv nõu kuumavee-/aurutila alla ja väljastage pisut 
     vett (vt ptk “Kuuma vee väljastamine”).  Seisake kuuma 
     vee väljastamine: vajutage selleks                   .
2. Oodake mõni minut, et kuumavee-/aurutila jahtuks maha 
     ja eemaldage see siis (joonis 18). Hoidke ühe käega tilast 
     kinni ja pöörake teisega cappuccino-valmistajat ja 
     tõmmake seda allapoole (joonis 24).
3. Eemaldage ka auruühenduse otsak seda allapoole 
     tõmmates (joonis 24).
4. Kontrollige, et ühendusotsaku auk ei ole ummistunud.
5. Peske kõiki osi sooja veega.
6. Sisestage ühendusotsak ja siis cappuccino-valmistaja 
     tilale, lükates seda ülespoole ja pöörates päripäeva, 
     kuni see on nõuetekohaselt kinnitatud.
 

JOOKIDE KOHANDAMINE    
Jookide kangust ja kogust saab soovi korral kohandada.
1. Hoolitsege, et see profiil on aktiivne, mille jaoks soovite
     jooki muuta. "MY" ehk minu joogid on valitavad kõigile 
     6 profiilile.

2. Vajutage põhikuval             (B1).
3. Kohandamiskuvale juurdepääsu saamiseks valige kohandamist 
     vajav jook. Vajalikud tarvikud peavad olema sisestatud.
4. (Ainult kohviga joogid) CHOOSE COFFEE AROMA (Valige kohvi 
     kangus.): Valige soovitud kangus, vajutades           või            ja
     vajutage siis                 .
5. CUSTOMISING COFFEE QUANTITY (OR WATER) STOP TO SAVE 
     (Kohvi (või vee) koguse kohandamine - vajutage 
     salvestamiseks STOP.): Masin hakkab kohvi valmistama ja 
     näidikul on koguse kohandamise kuva püstriba kujul. 
     Kerake tulba kõrval näitab hetkel väljastatud kogust.
6. Näidikule ilmub                  , kui masin on väljastanud 
     minimaalse seadistatava koguse jooki.
7. Kui tassi on voolanud soovitud kogus jooki, siis vajutage
                      .
8. SAVE NEW SETTINGS? (Kas uued sätted salvestada?): 
     Vajutage YES (jah) või NO (ei).
Masin kinnitab üle, kas väärtused on salvestatud või mitte 
(olenevalt eelnevast valikust). Vajutage                   .
Näidikule ilmub uuesti põhikuva.

• Cappuccino ja piimakohvid: esmalt salvestatakse kohvi 
   kangus, siis piima kogus ja siis kohvi kogus.
• HOT WATER (kuum vesi): masin väljastab kuuma vett. 
   Vajutage                    soovitud koguse salvestamiseks.
• Vajutage                    programmeerimisrežiimist väljumiseks.  
   Väärtusi ei salvestata.

 

 

Jookide koguste tabel

Jook Standardne 
kogus 

Programmeeritav 
kogus 

ESPRESSO 40 ml 20-80 ml

LONG (pikk kohv) 160 ml 115-250 ml

COFFEE (kohv) 180 ml 100-240 ml

DOPPIO+ 120 ml 80-180 ml

HOT WATER 
(kuum vesi) 

250 ml 20-420 ml

ISIKLIKU PROFIILI SALVESTAMINE

Masina mällu saab salvestada 6 erinevat profiili, millest 
igaühel on erinev ikoon.
Kohandatud "MY" ehk minu jookide AROMA (kanguse) ja 
QUANTITY (koguse) väärtused salvestatakse igas profiilis 
(vt ptk “Jookide kohandamine              ”). Kõikide jookide 
kuvamise järjekord põhineb nende valimise sagedusel.
Tehke nii profiili valimiseks või sisestamiseks: 
vajutage hetkel kasutatavale profiilile (B11), vajutage
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ET       (B10) või          (B8), kuni vajalik profiil ilmub näidikule 
ja vajutage siis profiilile.
•          GUEST (külalise) profiil: valige see profiil jookide 
  väljastamiseks vaikesätetel.            funktsioon ei ole aktiivne.

 

PUHASTAMINE
Masina puhastamine
Masina järgmisi osi tuleb korrapäraselt puhastada:
• masina sisemine ahel,
• kohvipära mahuti (A4),
• tilkumisalus (A14),
• veepaak (A12),
• kohvitilad (A13),
• kohvipuru lehter (A21),
• kohvivalmistamiskoost (A5), mis on juurdepääsetav pärast
   hooldusukse (A2) avamist,
• piimamahuti (D),
• kuumavee-/auruühenduse otsak (A10) ja
• juhtpaneel (B).
• Ärge kasutage kohvimasina puhastamiseks lahusteid, 
   abrasiivseid detergente ega alkoholi. Masina 
   puhastamiseks ei ole vaja kasutada keemiakaupu.
• Peale piimamahuti (D) ei tohi masina ühtegi osa pesta 
   nõudepesumasinas.
• Ärge kasutage metallesemeid kooriku ega kohvijääkide 
   eemaldamiseks, kuna need võivad metall- või plastpindu 
   kriimustada.

Masina sisemise ahela puhastamine
Kui masinat ei kasutata kauem kui 3-4 päeva, siis on enne 
selle uuesti kasutamist tungivalt soovitav lülitada masin 
sisse ja teha nii:
1. läbida 2-3 loputustsüklit loputusfunktsiooni valides 
    (vt ptk “Rinsing          ”).
2. väljastada mõned sekundid kuuma vett 
    (vt ptk “Kuuma vee väljastamine”).
On normaalne, et pärast puhastamist on kohvipära 
mahutis (A4) vett.

1. Avage alumine uks seda allapoole pöörates (joonis 25).
2. Eemaldage tilkumisalus (A14) (joonis 27), tühjendage ja 
     puhastage.
3. Tühjendage kohvipära mahuti (A4) ja puhastage hoolikalt
     kõikide jääkide eemaldamiseks põhjast. Seda saab teha 
     komplekti kuuluval harjal (C3) oleva spaatliga.
Tilkumisaluse eemaldamisel tuleb kohvipära mahuti tühjendada 
ka siis, kui selles on vähe kohvipära. Kui see jäetakse tegemata, 
siis võib kohvipära mahuti järgmiste kohvijookide valmistamisel
oodatust rohkem täituda ja masina ummistada.

 

Tilkumisaluse puhastamine
Tilkumisalusel (A14) on tasemetähis (punane), mis näitab selles 
oleva vee nivood (joonis 28). Tilkumisalus tuleb tühjendada ja 
puhastada enne, kui tähis tassialusest (A1) välja ulatub, kuna 
vesi võib muidu üle serva voolata ning masinat, selle toetuspinda 
ja ümbrust kahjustada.
Tehke nii tilkumisaluse eemaldamiseks:
1. Eemaldage tilkumisalus ja kohvipära mahuti (A4) (joonis 27).
2. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipära mahuti ja peske need 
     puhtaks.
3. Eemaldage tilkumisalus alati koos kohvipära mahutiga.
 

HOIATUS!
Masin tuleb enne sisemiste osade puhastamist välja lülitada 
(vt ptk “Masina välja lülitamine”) ja elektrivõrgust lahti 
ühendada. Kohvimasinat ei tohi mingil juhul vette kasta.
1. Kontrollige korrapäraselt (umbes kord kuus), et masina 
     sisemus (juurdepääsetav pärast tilkumisaluse eemaldamist 
     (A14)) ei ole must.
2. Eemaldage vajaduse korral kohvijäägid komplekti kuuluva 
     harjaga (C3) (joonis 29).

Veepaagi puhastamine
1. Puhastage veepaaki (A12) korrapäraselt (umbes kord nädalas) 
     niiske riide ja vähese õrnatoimelise nõudepesuvedelikuga. 
     Loputage paak hoolikalt enne uuesti täitmist ja tagasi 
     masinasse panemist.

Kohvitilade puhastamine
1. Puhastage kohvitilasid (A13) korrapäraselt (joonis 31).
2. Kontrollige, et kohvitilade augud ei ole ummistunud. 
     Eemaldage vajadusel kohvijäägid.

Kohvipuru lehtri puhastamine
Kontrollige korrapäraselt (umbes kord kuus), et kohvipuru 
lehter (A21) ei ole ummistunud. Eemaldage vajaduse korral 
kohvijäägid komplekti kuuluva harjaga (C3).

Kohvipära mahuti puhastamine
Kui näidikule (B) ilmub teade EMPTY GROUNDS CONTAINER 
(Tühjendage kohvipära mahuti.), siis tuleb kohvipära 
mahuti tühjendada ja puhastada (joonis 26). 
Masinat ei saa kasutada kohvi valmistamiseks enne 
kohvipära mahuti (A4) puhastamist. 72 tunni möödumisel 
kohvipära mahuti puhastamise järel esimese kohvi 
valmistamisest ilmub kohvipära mahuti tühjendamise 
teade ka siis, kui mahuti ei ole veel tegelikult täis. 
Et seda 72 tunni pikkust perioodi saaks arvutada õigesti, 
ei tohi masinat kunagi toitelülitist välja lülitada.
Tehke puhastamiseks nii (sisselülitatud masinal):

Kohvimasina sisemuse puhastamine
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Kohvivalmistamiskoostu puhastamine
Kohvivalmistamiskoostu tuleb puhastada vähemalt 
kord kuus. Kohvivalmistamiskoostu (A5) ei tohi 
eemaldada, kui masin on sisselülitatud.
Ärge rakendage jõudu kohvivalmistamiskoostu 
eemaldamiseks.
1. Hoolitsege, et masin on nõuetekohaselt välja lülitatud 
     (vt ptk "Masina välja lülitamine").
2. Avage hooldusuks (A2).
3. Eemaldage tilkumisalus (A14) ja kohvipära mahuti 
     (joonis 27).
4. Vajutage kahte värvilist vabastamisnuppu sissepoole ja 
     tõmmake samal ajal kohvivalmistamiskoostu väljapoole
    (joonis 32).
Ärge kasutage kohvivalmistamiskoostu puhastamiseks 
nõudepesuvedelikku. See võib eemaldada kolvis oleva määrde.
5. Leotage kohvivalmistamiskoostu umbes 5 minutit vees ja 
     loputage siis.
6. Pange kohvivalmistamiskoost (A5) pärast puhastamist oma 
    kohale tagasi, libistades selle sisemisele toele ja põhjal 
    olevale tihvtile ja surudes siis PUSH sümboli lõpuni sisse, 
    nii et koost lukustub klõpsuga oma kohale (joonis 33).
Kui kohvivalmistamiskoostu on raske masinasse sisestada, siis 
tehke nii: kohandage see enne sisestamist õigele mõõdule, 
surudes seda alt ja ülevalt jõuga kokku, nagu näidatud 
joonisel 34.
7. Kontrollige pärast sisestamist, et kaks värvilist 
     vabastamisnuppu on välja klõpsatanud (joonis 35).
8. Pange tilkumisalus ja kohvipära mahuti tagasi oma kohale.
9. Sulgege hooldusuks.

Piimamahuti puhastamine (D)
Puhastage piimamahutit järgmiselt iga kord, kui piimajooke 
valmistate:
1. Tõstke kaas üles ja eemaldage (D2).
2. Võtke piimamahuti (D3) termosest (D6) välja, hoides seda 
     kahest külgmisest pidemest.

Termost ei tohi veega täita ega vette kasta. 
Puhastage seda ainult niiske riidega.

3. Eemaldage piimatila (D5) ja piimavõtutoru (D4).
4. Keerake vahu reguleernupp päripäeva asendisse "INSERT" 
     (joonis 36) ja tõmmake ära.
5. Peske vahustaja kõiki komponente hoolikalt kuuma vee ja 
     õrnatoimelise nõudepesuvedelikuga. Kõiki komponente 
     ja mahutit võib pesta ka nõudepesumasina ülemises korvis.
     Hoolitsege, et nupu all ei ole süvendis ja soones piimajääke 
     (joonis 37).
6. Loputage seest puhtaks vahu reguleernupu pesa 
     (joonis 38) ja piimavahustaja ühendusauk.

7. Kontrollige, et piimavõtutoru ja tila ei ole piimajääkidest 
     ummistunud.
8. Pange nupp (joondades noole sõnaga INSERT), tila ja 
     piimavõtutoru oma kohale tagasi.
9. Pange piimamahuti tagasi termosesse.
10. Pange kaas tagasi piimamahutile.

Kuumavee-/auruühenduse otsaku puhastamine
Iga kord, kui piimajooke valmistate, puhastage 
ühendusotsak (A10) piimajääkide eemaldamiseks 
tihenditelt (joonis 23).

 

KATLAKIVIST PUHASTAMINE
 • Lugege enne puhastamist juhiseid ja märgiseid katlakivi 

   eemaldamise vahendi pakendilt.
• Kasutada tuleks meie müügijärgses teeninduses müügilolevat 
   katlakivi eemaldamise vahendit. Sobimatu katlakivi 
   eemaldamise vahendi kasutamine ja/või katlakivist sobimatult 
    puhastamine võib põhjustada tootja garantii alla mitte 
    kuuluvaid probleeme ja rikkeid.
Puhastage masin katlakivist, kui näidikule (B) ilmub teade 
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45min)             (Masin 
vajab katlakivist puhastamist. Vajutage alustamiseks OK 
(~45 min).): Kohe katlakivist puhastamiseks vajutage
ja järgige juhiseid alates punktist 4.
Masina hiljem katlakivist puhastamiseks vajutage                  . 
Näidikule ilmub sümbol        , tuletamaks meelde, et masin vajab 
katlakivist puhastamist (teade ilmub iga kord, kui masina sisse 
lülitate).
Tehke nii katlakivist puhastamise menüüsse sisenemiseks:
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või         (B8), kuni näidikule ilmub       
     DESCALE (katlakivist puhastamine).
3. Vajutage           katlakivist puhastamise tsükli käivitamiseks ja 
     järgige seejärel näidikule ilmuvaid juhiseid.
4. Tühjendage veepaak. Vajutage                   .
5. ADD DESCALER (LEVEL A) AND WATER (UP TO LEVEL B) 
     (Lisage vesi (nivooni A) ja vesi (nivooni B).) (joonis 40): 
     Valage katlakivi eemaldamise vahendit paaki kuni taseme  
     A märgini paagis ja lisage siis vett (üks liiter) kuni taseme 
     B märgini paagis ja pange siis veepaak tagasi oma kohale 
     masinas. Vajutage                  .
6. EMPTY GROUNDS CONTAINER AND DRIP TRAY (Tühjendage
     kohvipära mahuti ja tilkumisalus.) (joonis 27): Eemaldage, 
     tühjendage ja pange siis oma kohale tagasi tilkumisalus 
     (A14) ja kohvipära mahuti (A4). Vajutage                   .
7. PLACE 2.5L CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START 
     DESCALING (Pange 2,5 l nõu tilade alla. Vajutage OK 
     katlakivist puhastamise alustamiseks.):
     Pange vähemalt 2,5 l mahutavusega tühi nõu kuumavee-/
     aurutila (C4) ja kohvitilade (A13) alla (joonis 8).

            
k OK
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ETHOIATUS!
Kuumavee-/aurutilast voolab hapet sisaldavat kuuma vett. 
Olge ettevaatlik, et vältida selle lahuse pritsmeid.
8. Vajutage                    kinnitamaks, et olete lisanud katlakivi 
     eemaldamise lahuse. Näidikule ilmub teade DESCALING 
     UNDERWAY, PLEASE WAIT (Katlakivi eemaldamine on 
     pooleli. Palun oodake.). Masina katlakivist puhastamise 
     programm käivitub ja kuumavee-/aurutilast ja 
     kohvitiladest hakkab voolama välja katlakivi eemaldamise 
     vedelikku. Masin läbib automaatselt loputuste ja pauside 
     jada, et eemaldada kohvimasina seest kõik katlakivi jäägid.
Katlakivist puhastamine seiskub umbes 25 minuti pärast:
9. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL (Loputage 
     veepaak ja täitke puhta veega MAX tasemeni.): Masin on 
     nüüd valmis joogiveega loputamiseks. Tühjendage 
     katlakivi lahuse kogumiseks kasutatud nõu. Võtke masinast 
     veepaak välja, tühjendage, loputage jooksva vee all, täitke 
     maksimaalse tasemeni joogiveega ja pange tagasi 
     masinasse oma kohale.
10. PLACE 2.5l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO START 
       RINSING (Pange 2,5 l mahutavusega nõu tilade alla. 
       Vajutage OK loputamise alustamiseks.): Pange katlakivi 
       eemaldamise lahuse kogumiseks kasutatud ja siis 
       tühjendatud nõu kohvitilade ja kuumavee-/aurutila alla 
       (joonis 8) ja vajutage                  .
11. Kuuma vett hakkab esmalt voolama kohvitiladest ja siis 
       kuumavee-/aurutilast ning näidikul on teade RINSING 
       UNDERWAY, PLEASE WAIT (Loputamine on pooleli. 
       Palun oodake.).
12. Kui kogu veepaagis olnud vesi on välja voolanud, siis 
       tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud nõu.
13. (Kui paigaldatud on filter) INSERT FILTER INTO ITS HOUSING 
       (Sisestage filter oma pessa.) (joonis 42). Vajutage                  
       ja võtke veepaak masinast välja. Pange veepehmendi filter 
       tagasi oma kohale, kui eemaldasite selle eelnevalt.
14. RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL (Loputage 
       veepaak ja täitke maksimaalse tasemeni.): Täitke paak 
       joogiveega MAX tasemeni.
15. INSERT WATER TANK (Sisestage veepaak.) (joonis 6): 
       Pange veepaak tagasi masinasse.
16. PLACE 2.5l CONTAINER UNDER SPOUTS PRESS OK TO 
       START RINSING (Pange 2,5 l mahutavusega nõu tilade 
       alla. Vajutage OK loputamise alustamiseks.): Pange 
       katlakivi eemaldamise lahuse kogumiseks kasutatud 
       ja siis tühjendatud nõu kuumavee-/aurutila alla 
       (joonis 8) ja vajutage                  .
17. Kuuma vett hakkab voolama kuumavee-/aurutilast ja 
       näidikul on teade RINSING UNDERWAY (Loputamine 
       on pooleli.).
18. EMPTY DRIP TRAY (Tühjendage tilkumisalus.) (joonis 27): 

     Loputamise lõppedes eemaldage, tühjendage ja pange siis 
     oma kohale tagasi tilkumisalus (A14) ja kohvipära mahuti 
     (A4). Vajutage                  .
19. DESCALE COMPLETE (Katlakivist puhastamine lõpetatud.): 
       Vajutage                  .
20. FILL TANK WITH FRESH WATER (Täitke paak värske veega.):
       Tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud nõu. 
       Eemaldage masinast veepaak ja täitke see MAX tasemeni 
       joogiveega ning pange siis tagasi masinasse.
Katlakivist puhastamine on nüüd lõpetatud.
• Kui masin ei läbinud näiteks elektrikatkestuse tõttu katlakivist 
   puhastamise tsüklit nõuetekohaselt, siis on soovitatav seda korrata.
• On normaalne, et pärast katlakivist puhastamist on kohvipära 
   mahutis (A4) vett.
• Kui katlakivist puhastamise protsessi lõpus ei ole veepaaki täidetud 
   MAX tasemeni puhta veega, siis nõuab masin kolmandat loputust 
   tagamaks, et katlakivi eemaldamise lahus on täielikult eemaldatud 
   masina sisemistest ahelatest. Tühjendage kindlasti esmalt 
   tilkumisalus ja alustage siis loputamist.
• Masin võib nõuda katlakivist puhastamist väga lühikeste 
   ajavahemike järel. See on normaalne: see on nii masina 
   täiustatud juhtsüsteemi tõttu.

VEE KAREDUSE SEADMINE
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45min) (Masin vajab 
katlakivist puhastamist. Vajutage alustamiseks OK (~45 min).)
           : See teade ilmub masina näidikule vee kareduse põhjal 
kindlaks määratud ajavahemiku möödudes.
Masin on vaikimisi seadistatud tööle vee kareduse tasemel 4. 
Et masinat ei oleks vaja nii sageli katlakivist puhastada, saab 
selle programmeerida vastavalt masinas tegelikult kasutatava 
joogivee (kohaliku veevõrgu vee) karedusele.

         
k dl

Vee kareduse mõõtmine
1. Võtke "Kogukareduse testi" indikaatorpaber (C1) pakendist 
     välja (kinnitatud juhendi külge).
2. Valage klaas vett täis ja kastke paber üheks sekundiks 
     täielikult vette.
3. Võtke paber veest välja ja raputage seda õrnalt. Umbes 
     minuti pärast moodustub indikaatorpaberile vee karedusest 
     olenevalt 1, 2, 3 või 4 punast ruudukest. Iga ruuduke vastab 
     ühele tasemele.

pehme vesi - tase 1

pisut kare vesi - tase 2

kare vesi - tase 3

väga kare vesi - tase 4
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TEHNILISED ANDMED
Pinge: 220 V ~ 50 Hz, maks. 10 A
Tarbitav võimsus: 1170 W
Rõhk: 1,5 MPa
Veepaagi maht: 2,5 l
Mõõdud (PxKxS): 597x450x470 mm

Netokaal: 20 kg

Vee kareduse seadmine
1. Vajutage            (B2) menüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage         (B10) või          (B8), kuni näidikule (B) 
     ilmub          WATER HARDNESS (vee karedus).
3. Valitud taseme muutmiseks vajutage sümbolile, kuni 
     näidikule ilmub vajalik tase (Level 1 ehk tase 1 = pehme
     vesi, Level 4 ehk tase 4 = väga kare vesi).
Vajutage                    põhikuvale naasmiseks.
Masin on nüüd programmeeritud tööle uuel vee kareduse 
sättel.
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ET
KUVATAVAD TEATED

KUVATAV TEADE VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

FILL TANK WITH FRESH WATER 
(Täitke paak värske veega.) 

Täitke paak joogiveega ja/või sisestage 
nõuetekohaselt oma kohale, lükates selle lõpuni, 
nii et see kinnitub klõpsuga oma kohale. 

Paagis on liiga vähe vett (A12). 

INSERT WATER TANK 
(Sisestage veepaak.)

Paak (A12) ei ole nõuetekohaselt oma 
kohal.  

Sisestage paak nõuetekohaselt, lükates selle lõpuni.

EMPTY GROUNDS CONTAINER 
(Tühjendage kohvipära mahuti.)

Kohvipära mahuti (A4) on täis. Tühjendage kohvipära mahuti ja tilkumisalus (A14), 
puhastage ja pange oma kohale tagasi. Tähtis! 
Tilkumisaluse eemaldamisel tuleb kohvipära mahuti 
tühjendada ka siis, kui see on peaaegu tühi. Kui jätate 
selle tegemata, siis võib järgmiste kohvijookide 
valmistamisel kohvipära mahuti täituda oodatust 
rohkem ja masina ummistada. 

 INSERT GROUNDS CONTAINER 
(Sisestage kohvipära mahuti.)

Kohvipära mahuti (A4) on pärast 
puhastamist jäänud masinasse tagasi 
panemata.

  Eemaldage tilkumisalus (A14) ja sisestage kohvipära 
mahuti. 
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KUVATAV TEADE VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

Masinal on valitud "kohvipuru" kasutamise 
funktsioon ilma kohvipuru lehtrisse (A21)
valamata.

Valage kohvipuru lehtrisse (joonis 14) ja korrake 
väljastamist.

Kohvipuru lehter (A21) on ummistunud. Tühjendage lehter harja (C3) abil, nagu kirjeldatud 
peatükis “Kohvipuru lehtri puhastamine”. 

ADD PRE-GROUND COFFEE 
MAXIMUM ONE MEASURE 
(Lisage maksimaalselt üks 
mõõtelusikatäis kohvipuru.)

Masinal on valitud LONG kohv 
kohvipuruga.

Valage kohvipuru lehtrisse (A21) (joonis 14) ja 
vajutage                    väljastamise jätkamiseks ja 
lõpetamiseks. 

FILL BEANS CONTAINER 
(Täitke kohviubade mahuti.)

Täitke kohviubade mahuti (A16 - joonis 12).

GROUND TOO FINE. ADJUST 
MILL 1 CLICK WHILE IN 
OPERATION (Liiga peen 
jahvatus. Reguleerige töötavat 
veskit 1 klõpsu võrra.)

Jahvatus on liiga peen ja masin väljastab 
kohvi liiga aeglaselt või üldse mitte.

Korrake kohvi väljastamist ja keerake jahvatuse 
reguleerketast (A17) kohviveski töötamise ajal ühe 
klõpsu võrra "7" poole. Kui pärast vähemalt 2 kohvi 
väljastamist väljastab masin kohvi ikka liiga 
aeglaselt, siis korrake korrigeerimisprotseduuri, 
keerates jahvatuse reguleerketast veel ühe klõpsu 
võrra, kuni väljastamine on nõuetekohane (vt ptk 
“Kohviveski reguleerimine”). Kui probleem ei lahene, 
siis kontrollige ja hoolitsege, et veepaak (A12) on 
lõpuni sisestatud.

Sisestage kuumavee-/aurutila (C4) masinasse ja 
väljastage pisut vett, kuni veevool muutub 
korrapäraseks.

Kohvioad on otsas.

ADD PRE-GROUND COFFEE 
MAXIMUM ONE MEASURE 
(Lisage maksimaalselt üks 
mõõtelusikatäis kohvipuru.)
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ETKUVATAV TEADE VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

SELECT A MILDER TASTE OR 
REDUCE PRE-GROUND COFFEE 
QUANTITY (Valige mõõdukam 
kangusaste või vähendage 
kohvipuru kogust.) 

Valige mõõdukam kangusaste, vajutades     
AROMA (B6), või vähendage kohvipuru kogust 
(korraga võib kasutada maksimaalselt 
1 mõõtelusikatäie kohvipuru).

INSERT WATER SPOUT 
(Sisestage veetila.)

Kuumaveetila (C4) on sisestamata või 
valesti sisestatud. 

Kasutasite liiga palju kohvi.

Sisestage veetila lõpuni.

INSERT MILK CONTAINER 
(Sisestage piimamahuti.)

Piimamahuti (D) ei ole nõuetekohaselt 
sisestatud.

Sisestage piimamahuti lõpuni (joonis 19). 

INSERT INFUSER ASSEMBLY 
(Sisestage kohvivalmistamis-
koost.)

Kohvivalmistamiskoost (A5) on jäänud 
pärast puhastamist masinasse tagasi 
panemata.

Sisestage kohvivalmistamiskoost peatükis 
“Kohvivalmistamiskoostu puhastamine” 
kirjeldatud viisil.

WATER CIRCUIT EMPTY PRESS 
OK TO START FILLING PROCESS 
(Veeahel on tühi. Vajutage OK 
täitmisprotsessi alustamiseks.)

 

Veeahel on tühi. Vajutage                    tilast (C4) vee väljastamiseks, 
kuni veevool on normaalne. Väljastamine seiskub 
automaatselt. Kui probleem ei lahene, siis 
kontrollige ja hoolitsege, et veepaak (A12) on 
lõpuni sisestatud.



30

KUVATAV TEADE VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

PRESS OK TO START CLEANING PROCESS 
OR TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL 
(Vajutage OK puhastamisprotsessi 
alustamiseks või keerake piimavahu 
reguleernuppu.) 

Piimamahuti on sisestatud nii, 
et vahu reguleernupp (D1) on 
puhastamisasendis CLEAN.

Puhastamise alustamiseks vajutage                   või 
keerake vahu reguleernupp ühele piimaasenditest.

  

TURN DIAL TO <CLEAN>POSITION TO 
START CLEANING (Keerake nupp puhasta-
misasendisse puhastamise alustamiseks.)

Hiljuti on väljastatud masinaga 
piima ja piimamahutis (D) 
olevad torud vajavad 
puhastamist. 

Keerake vahu reguleernupp (D1) 
puhastamisasendisse CLEAN (joonis 21). 

TURN THE MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL
TO MILK POSITION (Keerake piimavahu 
reguleernupp piimaasendisse.) 

Piimamahuti on sisestatud nii, 
et vahu reguleernupp (D1) on 
puhastamisasendis CLEAN. 

Keerake nupp soovitud vahuasendisse.

DESCALING NEEDED PRESS OK TO START 
(~45MIN) (Masin vajab katlakivist 
puhastamist. Vajutage 
OK alustamiseks
(~45 min).)

 

Masin tuleb katlakivist 
puhastada.

Vajutage                    katlakivist puhastamise 
alustamiseks või                   hiljem katlakivist 
puhastamiseks. Vaja on läbida peatükis 
“Katlakivist puhastamine” kirjeldatud protseduur.

GENERAL ALARM. REFER TO USER 
MANUAL / COFFEE LINK APP (Üldalarm. 
Lugege kasutusjuhendit / COFFEE LINK 
äppi.)

Masin on seest väga must. Puhastage põhjalikult masina sisemus, nagu 
kirjeldatud peatükis “Puhastamine”. Kui masin 
kuvab seda teadet ka pärast puhastamist, siis 
pöörduge abi saamiseks klienditeenindusse.
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ETKUVATAV TEADE VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

Masin vajab katlakivist puhastamist. Vaja on läbida peatükis “Katlakivist puhastamine” 
kirjeldatud protseduur ja/või filter vajab asendamist 
või eemaldamist, nagu kirjeldatud peatükis 
“Veepehmendi filter”.

  

Piimamahutis (D) olevad torud tuleb 
puhastada.

Keerake vahu reguleernupp (D1) 
puhastamisasendisse CLEAN (joonis 21). 

Masin vajab katlakivist puhastamist. Vaja on läbida peatükis “Katlakivist puhastamine” 
kirjeldatud protseduur.

Automaatse sisselülitumise funktsioon 
on aktiveeritud.

Järgige selle funktsiooni deaktiveerimiseks peatükis 
“Automaatne sisselülitumine          ” antud juhiseid.

 

Energiasäästu funktsioon on aktiveeritud. Järgige energiasäästu funktsiooni deaktiveerimiseks 
peatükis “Energiasääst          ” antud juhiseid.

CLEANING UNDERWAY PLEASE 
WAIT (Puhastamine on pooleli. 
Palun oodake.)

Masin on tuvastanud mustuse oma 
sisemises ahelas. 

Oodake, kuni masin on jälle kasutamiseks valmis, ja 
valige siis soovitud jook uuesti. Kui probleem ei 
lahene, vaid kordub, siis pöörduge abi saamiseks 
klienditeenindusse. 

MACHINE TOO HOT 
(Masin on liiga kuum.)

Segajate kaua aega järjest pidev 
kasutamine võib põhjustada masina 
ülekuumenemise.

Oodake, kuni masin maha jahtub.
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PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

Jätsite tassid eelsoojendamata. Soojendage tasse, loputades neid kuuma veega. 
(Tähelepanu! Selleks saab kasutada kuuma 
vee funktsiooni.)

Kohvivalmistamiskoost on maha 
jahtunud, sest viimase kohvi 
valmistamisest on möödunud 2-3 min. 

Soojendage kohvivalmistamiskoostu enne kohvi 
valmistamist loputamisfunktsiooni kasutades 
(vt ptk “Loputamine          ”). 

Kohv ei ole kuum.  

Kohv on lahja või pole piisavalt 
kreemine.

Keerake jahvatuse reguleerketast (A17) ühe 
klõpsu võrra vastupäeva “1” poole kohviveski 
töötamise ajal (joonis 11). Jätkake ühe klõpsu 
haaval reguleerimist, kuni masin väljastab kohvi
rahuldavalt. Reguleerimise mõju on tuntav alles
2 kohvi väljastamise järel (vt ptk “Kohviveski 
reguleerimine”). 

Masin väljastab kohvi liiga aeglaselt 
või tilkhaaval.

Keerake jahvatuse reguleerketast (A17) ühe 
klõpsu võrra päripäeva “7” poole kohviveski 
töötamise ajal (joonis 11). Jätkake ühe klõpsu 
haaval reguleerimist, kuni masin väljastab kohvi 
rahuldavalt. Reguleerimise mõju on tuntav alles 
2 kohvi väljastamise järel (vt ptk “Kohviveski 
reguleerimine”). 

Ühest või mõlemast tilast ei tule 
kohvi.

Masin on tuvastanud mustuse oma 
sisemises ahelas. Näidikule ilmub 
teade “CLEANING UNDERWAY” 
(Puhastamine on pooleli.). 

Oodake, kuni masin on jälle kasutamiseks 
valmis, ja valige siis soovitud jook uuesti. 
Pöörduge abi saamiseks klienditeenindusse, 
kui probleem ei lahene, vaid kordub. 

Masin ei lülitu sisse. Masin on elektrivõrgu pistikupessa 
ühendamata.

Masin on toitelülitist (A19) sisse 
lülitamata. 

Kohvivalmistamiskoostu ei saa 
eemaldada.

Te ei lülitanud masinat nõuetekohaselt 
välja.

Lülitage masin välja, vajutades nuppu    
(A7) (vt ptk “Masina välja lülitamine”). 

Katlakivist puhastamise lõpus nõuab 
masin kolmandat loputust. 

Te jätsite kahe loputustsükli käigus 
veepaagi (A12) MAX tasemeni 
täitmata. 

Järgige näidikul kuvatud juhiseid, ent 
tühjendage esmalt tilkumisalus (A14) vee 
ülevoolu vältimiseks.

Piimatilast (D5) ei tule piima. Piimamahuti (D) kaas (D2) on must. Puhastage piimamahuti kaas peatükis “Piima-
mahuti puhastamine” antud juhiseid järgides.

RIKKEOTSING
Leiate järgmisest tabelist sagedamini esineda võivate talitlushäirete loendi.
Kui tabelis antud info abil ei õnnestu probleemi lahendada, siis pöörduge abi saamiseks klienditeenindusse.

Seadistatud on madal kohvi 
temperatuur. 

Seadistage menüüs kõrgem kohvi temperatuur 
(vt ptk “Kohvi temperatuur        ”). 

Jahvatus on liiga jäme.

Kasutate sobimatut kohvi. 

Jahvatus on liiga peen. 

Kasutage espressomasinate jaoks mõeldud kohvi. 

Puhastage tilad (joonis 31).Kohvitilad (A13) on ummistunud.

Masin ei tee kohvi.

Vajutage toitelüliti sisselülitatud asendisse 
(joonis 2).

Ühendage masin elektrivõrgu pistikupessa 
(joonis 1).
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ETPROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS ABINÕU

Piimas on suured mullid ja seda 
pritsib piimatilast (D5) või vahtu 
on vähe.

Piim ei ole piisavalt külm või te 
kasutate muud kui kooritud või 
poolkooritud piima.

Kasutage kooritud või poolkooritud piima 
külmikutemperatuuril (umbes 5 °C juures). 
Kui tulemus ei ole rahuldav, siis proovige 
kasutada muu kaubamärgi piima.

Vahu reguleernupp (D1) on sobimatult 
reguleeritud.

Reguleerige peatükis “Vahukoguse 
reguleerimine” antud juhiseid järgides. 

Piimamahuti kaas (D2) või vahu 
reguleernupp (D1) on must.

Puhastage piimamahuti kaas ja vahu 
reguleernupp peatükis “Piimamahuti 
puhastamine” antud juhiseid järgides.

Kuumavee-/auruühenduse otsak 
(A10) on must.

Puhastage ühendusotsak peatükis 
“Kuumavee-/auruühenduse otsaku 
puhastamine” antud juhiseid järgides.

Masin teeb müra või väljastab 
väikseid aurupahvakuid, kuigi pole 
parajasti kasutusel.

Masin on kasutamiseks valmis või 
hiljuti välja lülitatud ja kondensaat 
tilgub kuumale aurustile. 

See on masina normaaltalitluse osa. 
Tühjendage tilkumisalus selle nähtuse 
vähendamiseks.

ESPRESSO
Päritolu Itaalia
PROTSESS 6-11 g (vastavalt kangusele)

Valmistamine 
(tõmmata laskmine)

 Eeltõmbamine
 Tõmbamine Kõrge rõhk (9-12 baari)

TULEMUS TASSIS Vaikekogus ~ 40 ml
Kreemisus Kompaktne, pähklikarva
Maitse Intensiivne

TARBIMISE AJEND Lühiajaline nauding, igal ajal päeva jooksul

COFFEE ehk kohv
Päritolu Germany & Central Europe
PROTSESS 8-14 g (vastavalt kangusele)

Valmistamine 
(tõmmata laskmine)

 Eeltõmbamine Ilma eeltõmbamiseta
 Tõmbamine Kõrge rõhk (9-12 baari)

TULEMUS TASSIS Vaikekogus ~ 180 ml
Kreemisus Hõredam kui espressol
Maitse Tasakaalustatud ja hõrk

TARBIMISE AJEND Kauakestev nauding, igal ajal päeva jooksul

LONG ehk pikk kohv
Päritolu USA, Australia
PROTSESS 2 jahvatust, kumbki 5-9 g (vastavalt kangusele)

Valmistamine 
(tõmmata laskmine)

Eeltõmbamine Ilma eeltõmbamiseta
 Tõmbamine Impulssrežiim, madalam rõhk kui espresso valmistamisel

TULEMUS TASSIS Vaikekogus ~ 160 ml
Kreemisus Hõredam ja heledam kui espressol
Maitse

TARBIMISE AJEND Kauakestev kauding, igal ajal päeva jooksul

Jahvatamine Kohvipuru

Jahvatamine Kohvipuru

Jahvatamine Kohvipuru

Ideaalne tilgakohvi austajatele
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DOPPIO+
Päritolu Itaalia
PROTSESS 15 g

Valmistamine 
(tõmmata laskmine)

 Eeltõmbamine Lühem eeltõmbamine
 Tõmbamine Kõrgem rõhk kui espresso valmistamisel

TULEMUS TASSIS Vaikekogus ~ 120 ml
Kreemisus Tihedam ja tumedam kui espressol
Maitse Kangem kui espresso

TARBIMISE AJEND Energia saamise vajadus

AMERICANO
Päritolu USA, UK
PROTSESS 6-11 g (vastavalt kangusele)

Valmistamine 
(tõmmata laskmine)

 Eeltõmbamine
 Tõmbamine Kõrge rõhk (9-12 baari)

TULEMUS TASSIS Vaikekogus ~ 150 ml
Kreemisus Hõredam ja heledam kui espressol
Maitse Kerge ja hõrk

ESPRESSO MACCHIATO
Päritolu

Kohv

PROTSESS

Eraldi vahu, kohvi ja piima kihid

TULEMUS TASSIS

Väljastamise järjekord: kohv enne ja piim hiljem

TARBIMISE AJEND

Igal ajal päeva jooksul, inimestele, kes soovivad mekkida kohvi ja piima eraldi

CAPPUCCINO
Päritolu Itaalia
PROTSESS Tasakaalustatud (~80 ml)

Piim Tasakaalustatud (~70 ml)
Piimavaht Maksimaalne tase

TULEMUS TASSIS Välimus
Piimavaht Valge, piimja maitsega

TARBIMISE AJEND

CAPPUCCINO+
Päritolu
PROTSESS

TULEMUS TASSIS

TARBIMISE AJEND

Jahvatamine Kohvipuru

Jahvatamine Kohvipuru

Kohv

Must ühe õhukese kihi või piimavahuga
Väljastamise järjekord: kohv enne ja piim hiljem

Igal ajal päeva jooksul, inimestele, kes eelistavad kergelt magusat espressot

Itaalia
6-11 g (vastavalt kangusele) (~30 ml)

Piim Mõned tilgad (~20 ml)
Piimavaht Maksimaalne tase

Välimus
Piimavaht

Kohv

Tumedam kui cappuccino
Väljastamise järjekord: piim enne ja kohv hiljem

Energia saamise vajadus, inimestele, kes soovivad tugeva kohvimaitsega cappuccinot 

Itaalia
Doppio+ (~120 ml)

Piim Tasakaalustatud (~70 ml)
Piimavaht Maksimaalne tase

Välimus
Piimavaht Eraldi vahu, kohvi ja piima kihid, piimja maitsega
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ETCAPPUCCINOMIX
Päritolu
PROTSESS

TULEMUS TASSIS

TARBIMISE AJEND

LATTE MACCHIATO
Päritolu
PROTSESS

TULEMUS TASSIS

TARBIMISE AJEND

FLAT WHITE ehk valge kohv
Päritolu
PROTSESS

TULEMUS TASSIS

TARBIMISE AJEND

CAFFELATTE
Päritolu
PROTSESS

TULEMUS TASSIS

TARBIMISE AJEND

Kohv

Ühtlaselt pruun piimajook
Väljastamise järjekord: kohv enne ja piim hiljem

Igal ajal päeva jooksul, inimestele, kes armastavad sulandunud piima- ja kohvimaitset

Itaalia
Tasakaalustatud (~80 ml)

Piim Tasakaalustatud (~70 ml)
Piimavaht Maksimaalne tase

Välimus
Piimavaht Helepruun, kohvimaitsega

Kohv

Eraldi vahu, kohvi ja piima kihid
Väljastamise järjekord: piim enne ja kohv hiljem

Igal ajal päeva jooksul, inimestele, kes soovivad mekkida kohvi ja piima eraldi

Itaalia
~60 ml

Piim ~90 ml
Piimavaht Keskmine tase

Välimus
Piimavaht Valge, piimja maitsega

Kohv

Eraldi vahu, kohvi ja piima kihid
Väljastamise järjekord: piim enne ja kohv hiljem

Igal ajal päeva jooksul, inimestele, kes soovivad mekkida kohvi ja piima eraldi

USA, Austraalia
~60 ml

Piim ~200 ml
Piimavaht Keskmine tase

Välimus
Piimavaht Serveeritakse keraamilises tassis, valge, piimja maitsega

Kohv

Eraldi kohvi ja piima kihid
Väljastamise järjekord: piim enne ja kohv hiljem

Igal ajal päeva jooksul, inimestele, kes soovivad mekkida kohvi ja piima eraldi

Itaalia
~60 ml

Piim ~240 ml
Piimavaht Keskmine tase

Välimus
Piimavaht Õhuke kiht valget vahtu piimja maitsega
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