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„UBADEST KOHVINI” ESPRESSO JA CAPPUCCINO MASIN 

Kasutusjuhend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



SISSEJUHATUS 

Täname, et muretsesite endale selle automaatse espresso- ja cappuccino valmistamise masina. 

Loodame, et selle seadme kasutamisega kaasneb palju toredaid hetki. 

Lugege see kasutusjuhend täielikult läbi. 

Nii väldite ohtlike olukordade tekkimist ja seadme kahjustamist. 

Kasutusjuhendis olevad sümbolid 

Nendega sümbolitega on tähistatud olulised hoiatused, mille järgimine on ülioluline. 

 Oht! 

Selle hoiatuse eiramisel võite saada eluohtliku elektrilöögi. 

 Oluline! 

Selle hoiatuse eiramisel võite saada vigastada või seadet kahjustada. 

 Põletusoht! 

Selle hoiatuse eiramisel võite saada põletada.  

 Pidage meeles! 

Selle sümboliga tähistatakse olulised nõuanded või tähtis teave kasutajale. 

Nurksulgudes olevad tähed 

Nurksulgudes olevate tähtedega viidatakse seadme kirjeldusele, lk 2-3. 

Võimalikud probleemid ja nende kõrvaldamine 

Probleemide korral lugege kõigepealt teavet peatükkidest „Ekraaniteated“, lk 21 ja „Veaotsing”, lk 

22. 

Kui sellega ei õnnestu probleemi lahendada või vajate lisateavet, helistage klienditeenindusse, mille 

numbri leiate sellele kasutusjuhendile lisatud klienditeeninduste nimekirjast. 

Kui teie riigi kohta sellel lehel andmeid ei ole, helistage garantiitalongil toodud numbril. Kui seadet on 

vaja parandada, pöörduge De'Longhi klienditeenindusse. Aadressi leiate seadmega kaasasolevalt 

garantiiserdilt. 

OHUTUS 

Põhilised ettevaatusabinõud 

 Oht! 

Tegemist on elektriseadmega. Võite saada elektrilöögi. 



Seetõttu peaksite alltoodud ettevaatusabinõusid järgima: 

• Ärge kunagi puudutage seadet märgade käte ega jalgadega. 

• Ärge kunagi puudutage seadme pistikut märgade kätega. 

• Pistikupesa peab alati olema juurdepääsetav, et seadet oleks võimalik igal ajal välja lülitada. 

• Võtke kinni ainult pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest, sest võite seda kahjustada. 

• Seadme täielikuks vooluvõrgust lahtiühendamiseks tõmmake seadme pistik pistikupesast 

välja. 

• Kui seadme töös esineb rikkeid, ärge proovige neid ise parandada. 

Lülitage seade välja, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust klienditeenindusega. 

Kahjustunud pistiku või toitejuhtme tohivad ohu vältimiseks vahetada ainult De'Longhi 

klienditeeninduse töötajad. 

Ärge kunagi kastke seadet puhastamise ajal vette. Tegemist on elektriseadmega. 

• Enne seadme korpuse puhastamist lülitage seade välja, tõmmake selle pistik 
seinapistikupesast ja laske seadmel jahtuda. 

 Oluline! 

Hoidke kõik pakkematerjalid (kilekotid, polüstüreenvaht) lastele kättesaamatult. 

Lapsed (8-aastased ja vanemad) ja vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud,  

või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada ainult järelevalvele all 

või juhul, kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed 

ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. 

 Põletuse oht! 

Seade keedab vett ja seadmest võib töötamise ajal väljuda kuuma auru. 

Vältige kokkupuudet seadmest pritsida võiva vee või kuuma auruga. 

Ärge puudutage töötava seadme tassisoojendusresti, sest see on kuum. 

 Selle sümboliga märgitud pinnad muutuvad seadme töötamise ajal kuumaks (sümbolit 
kasutatakse ainult teatud mudelitel). 

Kasutusotstarve 

Seade on mõeldud kohvi ja kuumade jookide valmistamiseks. 

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistes kohtades: 

• kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad, 

• maa piirkonnas olevates asutustes, 

• hotellide, motellide jm majutusasutuste klientide kööginurkades, 

• külalistemajades. 

Mis tahes muud kasutusviisi loetakse sobimatuks ja seetõttu ka ohtlikuks. 

Tootja ei vastuta seadme väärkasutusest tuleneva kahju eest. 

 



Kasutusjuhend 

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Juhiste eiramisel võite saada põletada või seadet 

kahjustada. 

Tootja ei vastuta kasutusjuhendi eiramisest tuleneva kahju eest. 

 Pidage meeles! 

Hoidke see kasutusjuhend alles. 

Kui annate seadme kellelegi kasutada, andke kaasa ka kasutusjuhend. 

KIRJELDUS 

Seadme kirjeldus 

(Lk 3-A) 

A1. Kohviubade anuma kaas 

A2. Jahvatatud kohvipulbri lehtri kaas 

A3. Kohviubade anum 

A4. Jahvatatud kohvipulbri lehter 

A5. Jahvatusastme valikuketas 

A6. Tassisoojendusrest 

A7. Kohvi väljalasketila (reguleeritava kõrgusega) 

A8. Kuuma vee ja auru ühenduse otsak 

A9. Kondensatsioonivee alus 

A10. Kohvipaksu anum 

A11. Tassialus 

A12. Tilgaalus 

A13. Tassialuse veetaseme näidik 

A14. Tõmbekambri luuk 

A15. Tõmbekamber 

A16. Veepaak 

A17. Veepehmendusfiltri ümbris 

A18. Veepaagi kaas 

A19. Toitejuhtme pesa 

A20. Pealüliti 

 

Juhtpaneeli kirjeldus 

(Lk 2-B) 

Paljudel juhtpaneeli nuppudel on mitu funktsiooni. Need funktsioonid on kirjelduses toodud 
sulgudes. 

B1.  nupp: seadme sisse-välja lülitamine (ooterežiim) 



B2.  kangusastme valiku nupp: vajutage, et valida kohvi kangusaste 

B3. CAPPUCCINO nupp: cappuccino valmistamine 

B4. CAFFELATTE nupp: piimakohvi valmistamine (vajutage seadistusmenüüs seda nuppu 

menüüvalikute allapoole kerimiseks) 

B5. LATTE MACCHIATO nupp: macchiato valmistamine 

B6. MILK MENU nupp: juurdepääs funktsioonidele, millega saab valmistada järgmiseid jooke: MILK, 
FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO & MY MILK  

B7.  nupp: kuuma vee väljalaskmine  

B8.  nupp: auru väljalaskmine (menüüvalikute allapoole kerimiseks vajutage seadistusmenüüs 
seda nuppu) 

B9.  nupp: ühe suure tassitäie (LONG) kohvi valmistamine 

B10.  nupp: kahe tassitäie kohvi valmistamine ekraanil kuvatavate valikutega 

B11.  nupp: ühe tassitäie kohvi valmistamine ekraanil kuvatavate valikutega 

B12. OK nupp: valitud funktsiooni B13 võimaldamine ja kinnitamine. Ekraanile kuvatakse juhised 
seadme kasutamiseks 

B14. MENU/ESC nupp menüüle juurdepääsuks (seadistamismenüüs vajutage seda nuppu, et 
menüüst väljuda) 

B15.  nupp: kohvi koguse valimine 

 

Piimaanuma kirjeldus 

(Lk 2-C ) 

C1. Vahustamisastme reguleerimise ja puhastustsükli ketas 

C2. Piimaanuma kaas 

C3. Piimaanum 

C4. Piima sissevõtutoru 

C5. Vahustatud piima väljalasketila (reguleeritav) 

 

Tarvikute kirjeldus 

(Lk 2-D ) 

D1. Jahvatatud kohvipulbri mõõtekulp  

D2. Puhastuspintsel 

D3. Veepehmendusfilter (ainult teatud mudelitel) 

D4. Cappuccinotarviku / kuuma vee väljalasketila lahtiühendamise nupp  

D5. Cappuccinotarvik / kuuma vee väljalasketila  

D6. Toitejuhe 

D7. Veekareduse testriba  

D8. Katlakivi eemaldamise vahend 

 



ENNE ESMAKASUTUST 

Seadme ülevaatamine 

Pärast seadme pakendist välja võtmist veenduge, et kõik seadme osad on olemas ja terved. Kui seade 

on nähtavalt kahjustada saanud, ei tohi seda kasutada. Pöörduge De'Longhi klienditeenindusse. 

Seadme paigaldamine 

 Oluline! 

Seadme paigaldamisel tuleb järgida järgmiseid ettevaatusabinõusid: 

• Seadmest eraldub kuumust. Paigaldage seade 

tööpinnale nii, et seadme ning selle kõrval ja taga olevate seinte vahele jääb vähemalt 3 cm vaba 
ruumi ja et kohvimasina kohale jääb vähemalt 15 cm vaba ruumi. 

• Seadmesse sattuv vesi võib seda kahjustada. Ärge 
paigaldage seadet veekraani ega kraanikausi lähedale. 

• Seade võib kahjustada saada, kui selles olev vesi 
külmub. Ärge paigaldage seadet ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C. 

• Paigutage toitejuhe nii, et see ei ole üle teravate 

servade ega puutu kokku kuumade pindadega (näiteks kuumad pliidiplaadid). 

 

Seadme kasutamiseks ettevalmistamine 

 Oluline! 

Veenduge, et seadme põhjas oleval andmesildil märgitud pinge vastab teie kodumajapidamise 
elektrivõrgu pingele. 

Ühendage seade ainult pistikupessa, mis on õigesti paigaldatud ja maandatud ning mille minimaalne 
nimivool on 10 A. 

Kui seadme pistik pistikupessa ei sobi, laske pistik vahetada elektrikul. 

 

Seadme esmakasutus 

 Pidage meeles! 

• Seadet on tehases katsetatud kohviga ja seetõttu 
on täiesti tavapärane, et jahvatusseadmes on kohvi jääke. Seade on sellele vaatamata 
garanteeritult uus. 

• Veekaredus tuleb reguleerida nii ruttu kui 
võimalik, järgides kasutusjuhendi peatükis „Veekareduse seadistamine“  toodud juhiseid. 

1. Ühendage toitejuhe seadme taga olevasse pessa ja ühendage seade vooluvõrku (joonis 1). 
Vajutage seadme küljel olevat pealülitit (joonis 2). 

Valige soovitud keel, kerides nuppu CAFFELATTE või  edasi või tagasi või oodake, kuni keele 
valikud keritakse ekraanil automaatselt allapoole (ligikaudu iga kolme sekundi tagant): 

2. Kui ekraanile kuvatakse „English” (Inglise keel), hoidke  nuppu (joonis 3) mõni sekund all, 
kuni ekraanil kuvatakse „English set” (Inglise keel on seadistatud).  



Järgige seadme ekraanile kuvatavaid juhiseid. 

3. „FILL TANK” (Täitke paak veega): võtke veepaak seadmest välja (joonis 4), avage veepaagi 
kaas (joonis 5), täitke veepaak MAX-tähiseni puhta veega (joonis 6), pange veepaagile kaas peale 

tagasi ja asetage veepaak oma kohale seadmes. 

4. INSERT WATER SPOUT” (Sisestage vee väljalasketila): kontrollige, et kuuma vee väljalasketila 
oleks sisestatud ühendusotsakusse, ja asetage selle alla vähemalt 100 ml nõu (joonis 7). 

5. Ekraanile kuvatakse kiri „Insert Water Spout and Press OK” (Sisestage vee väljalasketila ja 
vajutage OK); 

6. Kinnitage valik  nupuga (joonis 3). Seadme väljalasketilast voolab välja vesi ja seejärel 
lülitub seade automaatselt välja. 

Kohvimasin on nüüd tavapäraseks kasutamiseks valmis. 

 Pidage meeles! 

• Seadme esimesel kasutuskorral tuleb valmistada 
4–5 tassitäit kohvi või cappuccinot, enne kui saate soovitud kvaliteediga joogi. 

• Esimese 5–6 tassitäie cappuccino valmistamisel 
kuulete, kuidas vesi seadmes keema läheb. Hiljem ei ole seda enam nii märgatavalt kuulda. 

• Veelgi maitsvama kohvi saamiseks ja seadme 
töökvaliteedi parandamiseks soovitame veepehmendusfiltri paigaldada nagu on kirjeldatud 
peatükis „Veepehmendusfilter“ (lk 19). Kui teie kohvimasina mudelil filtrit ei ole, on võimalik see 
osta De'Longhi klienditeenindusest. 

 

SEADME SISSELÜLITAMINE 

 Pidage meeles! 

Enne seadme sisselülitamist tuleb vajutada pealülitit (joonis 2). 

Iga kord pärast sisselülitamist teostab seade automaatse soojenemise ja loputuse, mida ei tohi 
katkestada. 

Seade on kasutamiseks valmis alles pärast selle tsükli lõppemist. 

 Põletusoht! 

Loputuse ajal tilgub kohvi väljalasketiladest veidi vett, mis koguneb tilade all olevale tilgaalusele. 

Vältige kokkupuudet seadmest pritsiva kuuma veega. 

• Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu  (joonis 8). Ekraanile kuvatakse kiri „Heating up, 
Please wait” (Seade soojeneb, oodake palun). 

Pärast soojenemist kuvatakse ekraanile kiri „Rinsing” (Loputamine). Lisaks kuumaveepaagile 
soojeneb kuuma vee ringluse mõjul ka seadme sisemus. 

Seade on saavutanud temperatuuri, kui ekraanile kuvatakse teade kohvi kangusastme ja koguse 
kohta. 

 

SEADME VÄLJALÜLITAMINE 

Alati, kui kohvimasin pärast kohvi valmistamist välja lülitada, sooritab see automaatse loputuse. 



 Põletusoht! 

Loputuse ajal voolab kohvi väljalasketiladest veidi kuuma vett.  

Vältige kokkupuudet seadmest pritsiva kuuma veega. 

• Seadme väljalülitamiseks vajutage  nuppu (joonis 8). 

• Ekraanile kuvatakse kiri „Turning off, Please wait” (Seade lülitub välja, oodake palun): seade 
lõpetab loputuse ja lülitatakse välja (ooterežiimi). 

 Pidage meeles! 

Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, tõmmake selle pistik pistikupesast: 

• kõigepealt lülitage seade nupust välja (joonis 8); 

• vabastage seadme tagaküljel olev pealüliti (joonis 2). 

 Oluline! 

Ärge kunagi vajutage pealülitit, kui seade töötab. 

MENÜÜSÄTTED 

Kui sisenete seadistusmenüüsse nuppu MENU/ESC vajutades, kerige menüüvalikuid allapoole, 
vajutades < või > (joonis 9). 

Loputamine 

Selle funktsiooniga saate seadme sisemuse soojendamiseks ja kuumema kohvi tegemiseks lasta 
väljalasketilast kuumal veel voolata. 

Funktsiooni lubamiseks toimige järgmiselt: 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutagenuppu  < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Rinsing” (Loputamine); 

3. Vajutage nuppu OK: ekraanile kuvatakse kiri „Confirm?” (Kas kinnitada?); 

4. Vajutage nuppu OK (joonis 10): mõne sekundi pärast hakkab väljalasketilast voolama kuuma 
vett, mis soojendab seadet seestpoolt ja tagab, et kohv jääb kuumem. 

 Pidage meeles! 

Kuuma vee valmistamise saab igal ajal katkestada, vajutades selleks ükskõik millist nuppu.  

Katlakivi eemaldamine 

Juhiseid katlakivi eemaldamiseks vt lk 18. 

Filtri paigaldamine 

Juhiseid filtri paigaldamiseks vt peatükist „Veepehmendusfilter“ (lk 19). 

Filtri vahetamine (kui filter on paigaldatud) 

Juhiseid filtri vahetamiseks vt peatükist „Filtri vahetamine“ (lk 20). 

Kellaaja määramine 

Ekraanil kuvatava kellaaja määramiseks toimige järgmiselt. 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 



2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Adjust time” (Kellaaja 
määramine); 

3. Vajutage nuppu OK (joonis 10): tunninäit hakkab vilkuma; 

4. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), et tunde muuta; 

5. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK : minutinäit hakkab vilkuma; 

6. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), et minuteid muuta; 

7. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK . 

Kellaaeg on seadistatud. Vajutage menüüst väljumiseks nuppu MENU/ESC. 

 

Automaatkäivitus 

Võimalik on seadistada automaatkäivitus, et seade teatud ajaks (näiteks hommikul) kasutusvalmis 

olek ning saaks kohe kohvi valmistada. 

 Pidage meeles! 

Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema seadistatud kellaaeg. 

Automaatkäivituse võimaldamiseks toimige järgmiselt: 

1. Vajutage menüüsse sisenemiseks nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Auto-start” 

(Automaatkäivitus); 

3. Vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse kiri „Enable?” (Kas lubada?); 

4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK ; 

5. Vajutage nuppu < või > , et valida tund; 

6. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK ; 

7. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), et minuteid muuta; 

8. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK; 

9. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

Kohe pärast kellaaja seadistamist kuvatakse ekraanile kellaaja kõrvale automaatkäivituse sümbol . 

Funktsiooni keelamiseks: 

1. Valige menüüst automaatkäivitus; 

2. Vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse kiri „Disable?” (Kas keelata?); 

3. Vajutage kinnitamiseks nuppu OK . 

Sümbol  kaob ekraanilt. 

 

Automaatne väljalülitus 

Võimalik on seadistada automaatne väljalülitus, nii et juhul, kui seadet ei kasutata, lülitub see 15 või 
30 minuti või 1, 2 või 3 tunni pärast välja. 

Automaatse väljalülituse programmeerimiseks toimige järgmiselt: 

1. Vajutage menüüsse sisenemiseks nuppu MENU/ESC; 



2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Auto-off” (Automaatne 
väljalülitus); 

3. Vajutage nuppu OK; 

4. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse soovitud tööaeg (15 või 30 
minutit või 1, 2 või 3 tundi); 

5. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK ; 

6. Vajutage menüüst väljumiseks nuppu MENU/ESC. Automaatne väljalülitus on 
programmeeritud. 

 

Tassisoojendus 

Seda funktsiooni saab kasutada tassisoojenduse lubamiseks või keelamiseks. 

Toimige järgmiselt: 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Cup warmer” 

(Tassisoojendus); 

3. Vajutage nuppu OK: ekraanile kuvatakse kiri „Enable?” (Kas lubada?) või „Disable?” (Kas 
keelata?). 

4. Vajutage OK nuppu, et tassisoojendus lubada või keelata (funktsiooni lubamise korral 
kuvatakse ekraanile kiri „Cup warmer” „Enabled” (Tassisoojendus lubatud)). 

5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

Tasside soojendamine hoiab kohvi kuuma. 

 

Energiasäästurežiim 

Selle funktsiooni kasutamine võimaldab lubada või keelata energiasäästurežiimi. 

Funktsiooni lubamise korral vähendatakse energiakulu vastavalt Euroopas kehtivatele seadustele.  

Energiasäästurežiimi keelamiseks (või lubamiseks) toimige järgmiselt: 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Energy saving” 

(Energiasäästurežiim); 

3. Vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse kiri „Disable?” (Kas keelata?) või „Enable?“ (Kas 
lubada?), viimane juhul, kui funktsioon on keelatud; 

4. Vajutage OK nuppu, et energiasäästurežiim lubada või keelata; 

5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

Kui see funktsioon on aktiveeritud ja seadet teatud aja jooksul ei kasutata, kuvatakse ekraanile kiri 
„Energy saving” (Energiasäästurežiim). 

 

 Pidage meeles! 

• Kui energiasäästurežiim on aktiveeritud, võib 
esimese kohvi, cappuccino või piimapõhise joogi valmistamise alustamiseks kuluda mõni sekund, 
sest seade peab uuesti soojenema. 



• Energiasäästurežiimist väljumiseks vajutage 
ükskõik millist nuppu ja seejärel vajutage soovitud joogi nuppu. 

• Kui piimaanum on sisestatud, ei ole 
energiasäästurežiim aktiveeritud. 

 

Temperatuuri seadistamine 

Kohvi valmistamiseks kasutatava vee temperatuuri muutmiseks toimige järgmiselt: 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Set temperature” (Seadistage 

temperatuur); 

3. Vajutage nuppu OK; 

4. Vajutage nuppu < või > , kuni ekraanile kuvatakse soovitud temperatuur (• = madal; •••• = 

maksimaalne); 

5. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK ; 

6. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

 

Vee karedusastme seadistamine 

Juhiseid vee karedusastme seadistamise kohta vt lk 20. 

Keele seadistamine 

Ekraani keele muutmiseks toimige järgmiselt. 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Set language” (Seadistage 
keel); 

3. Vajutage nuppu OK; 

4. Vajutage nuppu < või > , kuni ekraanile kuvatakse soovitud keel; 

5. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK; 

6. Ekraanil kuvatakse teade valitud keele kinnitamise kohta; 

7. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

Helisignaal 

Võimaldab aktiveerida või summutada helisignaali nuppude vajutamisel või tarviku 
sisestamisel/äravõtmisel. Helisignaali keelamiseks või uuesti lubamiseks toimige järgmiselt. 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Beep” (Helisignaal); 

3. Vajutage nuppu OK: ekraanile kuvatakse kiri „Disable?” (Kas keelata?) või „Enable?“  (Kas 
lubada?); 

4. Vajutage OK nuppu, et helisignaal lubada või keelata; 

5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

Vaikimisi valitud väärtused (lähtestamine) 



Selle funktsiooniga saab lähtestada kõik menüüsätted ja programmeeritud kogused vaikimisi valitud 
väärtusteks (väljaarvatud keel, mille korral seadistatud väärtus säilitatakse). 

Vaikimisi valitud väärtuste lähtestamiseks toimige järgmiselt. 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Default values” (Vaikimisi 
valitud väärtused); 

3. Vajutage nuppu OK; 

4. Ekraanile kuvatakse kiri „Confirm?” (Kas kinnitada?); 

5. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu OK. 

 

Statistika funktsioon 

Selle funktsiooniga kuvatakse statistika seadme kohta. Toimige järgmiselt. 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

2. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Statistics” (Statistika); 

3. Vajutage nuppu OK; 

4. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), et kontrollida: 

- kui mitu tassitäit kohvi on valmistatud; 

- kui mitu tassitäit cappuccino’t ja piimapõhist kohvijooki on valmistatud; 

- kui mitu liitrit vett on seadmest läbi voolanud; 

- kui mitu korda on seadet katlakivist puhastatud; 

- kui mitu korda on veepehmendusfiltrit vahetatud. 

5. Menüüst väljumiseks vajutage kaks korda nuppu MENU/ESC. 

 

KOHVI VALMISTAMINE 

Kangusastme valimine 

Vaikimisi on valitud standardne kohvi kangusaste. Võimalik on valida ka järgmiseid kangusastmeid. 

Eriti lahja 

Lahja 

Standardne 

Kange 

Eriti kange 

Kangusastme muutmiseks vajutage korduvalt  nuppu (joonis 11), kuni kuvatakse soovitud 
kangusaste. 

 

Kohvi koguse valimine tassi kohta 

Vaikimisi on valitud standardne kogus. Kohvi koguse valimiseks vajutage ? nuppu (joonis 12), 

kuni ekraanile kuvatakse teade vastava kohvikoguse kohta. 



Valitud kohv  Kogus tassi kohta (ml) 

MY COFFEE (minu kohv)  Programmeeritav: vahemikus =20 kuni =180 

SHORT (väike)    =40 

STANDARD (standardne)  =60 

LONG (suur)    =90 

EXTRA LONG COFFEE (eriti suur) =120 

 

 

Valiku „My coffee“ koguse reguleerimine 

Vaikimisi on seadistatud, et „MY COFFEE“ režiimis valmistab seade automaatselt 30 ml kohvi. Selle 
koguse muutmiseks toimige järgmiselt. 

1. Asetage tass kohvi väljalasketilade alla (joonis 13). 

2. Vajutage nuppu  (joonis 12), kuni ekraanile kuvatakse kiri „MY COFFEE“ (Minu kohv). 

3. Hoidke all nuppu  (joonis 17), kuni ekraanile kuvatakse teade „1 MY COFFEE Program 
quantity“ (Üks tassitäis minu kohvi Programmeeri kogus) ja kohvi valmistamine algab. Laske nupp 

lahti. 

4. Kui tassi on voolanud soovitud kogus kohvi, vajutage uuesti nuppu  (joonis 17). 

Kohvi kogus tassi kohta on nüüd programmeeritud. 

Kohvi jahvatusseadme reguleerimine 

Kohvi jahvatusseade on seadistatud vaikimisi õigele seadistusele ja seda ei ole esialgu vaja 
reguleerida. 

Kui teile aga pärast mõne tassitäie kohvi valmistamist tundub, et kohv on liiga lahja, ei ole piisavalt 
kreemine või voolab liiga aeglaselt (tilgub), peaksite jahvatusastet reguleerima (joonis 14). 

 

 Pidage meeles! 

Keerake jahvatusastme valikuketast ainult ajal, kui kohvi jahvatusseade töötab. 

Kui kohv voolab seadmest liiga aeglaselt või ei voola üldse, keerake ketast ühe 
klõpsu võrra päripäeva „7“ peale. 

Täidlasema, kreemisema kohvi saamiseks keerake ketast vastupäeva „1” peale 
(ärge keerake ketast korraga rohkem kui ühe klõpsu võrra, sest vastasel juhul 

hakkab kohv tilkuma). Tulemused on näha alles pärast vähemalt kahe tassitäie 
kohvi valmistamist. Kui tulemus teid ei rahulda, keerake ketast veel ühe klõpsu 

võrra. 

Näpunäiteid kuumema kohvi valmistamiseks 

Kuumema kohvi valmistamiseks peaksite: 

• laskma seadmel sooritada loputamistsükli, valides 
seadistamismenüüst funktsiooni „Loputamine“ (lk 10); 



• soojendama tasse kuuma veega loputades (kuuma 
vee funktsiooni kasutamine); 

• suurendama seadistamismenüüst kohvi 
temperatuuri (lk 11). 

Kohvi valmistamine kohviubadest 

 Oluline! 

Ärge kasutage karamelliseeritud või suhkrustatud kohviube, sest need võivad kleepuda kohvi 

jahvatusseadme külge ja selle kasutuskõlbmatuks muuta. 

1. Täitke kohviubade anum (joonis 15). 

2. Asetage kohvi väljalasketilade alla: 

- üks tass, kui soovite valmistada ühe tassitäie kohvi (joonis 13); 

- kaks tassi, kui soovite valmistada kaks tassitäit kohvi (joonis 16). 

3. Liigutage väljalasketila tassidele võimalikult lähedale (joonis 16). Nii jääb kohv kreemisem. 

4. Vajutage tassitäite arvudele vastavat nuppu (üks tassitäis  või kaks tassitäit ). 

5. Kohvi valmistamine algab. Ekraanile kuvatakse valitud tassitäite arv ja näidik, mis vastavalt 
kohvi valmistamise etapile järk-järgult täitub. 

 Pidage meeles! 

• Kohvi valmistamise saab igal ajal katkestada, 

vajutades ükskõik millist nuppu. 

• Kui soovite tassi voolanud kohvi kogust 

suurendada, vajutage pärast joogi väljavoolamise lõppemist kolme sekundi jooksul ühte 

kohvinuppudest (  või ) (joonis 17). 

Pärast kohvi valmistamise lõppemist on seade automaatselt järgmise joogi valmistamiseks töökorras. 

 Pidage meeles! 

• Seadme kasutamise ajal võidakse selle ekraanile 
kuvada mitmeid teateid „FILL TANK“ (Täitke veepaak), „EMPTY GROUNDS CONTAINER“ 
(Tühjendage kohvipaksu anum) jne). Teavet nende tähenduste kohta leiate peatükist 

„Ekraaniteated“ . 

• Kuumema kohvi valmistamiseks vt peatükki 
„Näpunäiteid kuumema kohvi valmistamiseks“. 

• Kui kohv väljavoolamise asemel tilgub, on liiga 
lahja, ei ole piisavalt kreemine või on liiga külm, vt peatükki „Seadme töös esineda võivad 

probleemid“. 

Kohvi valmistamine jahvatatud kohvipulbrist 

 Oluline! 

• Ärge kunagi pange jahvatatud kohvipulbrit 

seadmesse ajal, kui seade ei tööta. Vastasel juhul võib kohvipulber seadme sisemusse laiali minna 
ja seda määrida. See võib seadet kahjustada. 



• Ärge kunagi pange kohvipulbrit seadmesse rohkem 
kui üks mõõtekulbitäis. Vastasel juhul võib see seadme määrida või lehtri ummistada. 

 Pidage meeles! 

Kui kasutate jahvatatud kohvipulbrit, on võimalik korraga valmistada ainult üks tassitäis kohvi. 

1. Vajutage korduvalt  nuppu (joonis 11), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Preground” 
(Eelnevalt jahvatatud). 

2. Avage kohviubade anuma kaas. Seejärel avage jahvatatud kohvipulbri lehter ja tõstke see 
pealt. 

3. Kontrollige, et lehter ei oleks ummistunud, ja pange lehtrisse üks mõõtekulbitäis jahvatatud 

kohvipulbrit (joonis 18). 

4. Asetage kohvi väljalasketilade alla tass. 

5. Vajutage ühe tassitäie nuppu ?. 

6. Kohvi valmistamine algab. Ekraanile kuvatakse valitud kohvi kogus ja näidik, mis vastavalt 
kohvi valmistamise etapile järk-järgult täitub 

    Pidage meeles! 

Kui on aktiveeritud energiasäästurežiim, võib kohvi väljavoolamise algamiseks kuluda mõni sekund. 

Kohviubadest suure (LONG) kohvi valmistamine 

Valmistage seade ette vastavalt peatükis „Kohvi valmistamine kohviubadest“ toodud juhistele. 

Seejärel vajutage nuppu . 

Jahvatatud kohvipulbrist suure kohvi valmistamine 

Järgige peatükis „Kohvi valmistamine jahvatatud kohvipulbrist“ toodud samme 1-4. Seejärel vajutage 

nuppu . 

Kohvi valmistamine algab ja ekraanile kuvatakse näidik. Poole tsükli peal kuvatakse ekraanile kiri 
„Insert preground coffee Press OK“ (Sisestage jahvatatud kohvipulber Vajutage OK). 

Lisage üks mõõtekulbitäis jahvatatud kohvipulbrit ja vajutage OK. 

Kohvi valmistamine algab ja ekraanile kuvatav näidik täitub järk-järgult vastavalt valmistamistsükli 
käigule. 

Suure (LONG) kohvi koguse reguleerimine 

Vaikimisi on seadistatud, et seade valmistab 200 ml 

suuruse suure kohvi. Selle koguse reguleerimiseks toimige järgmiselt: 

1. Asetage kohvi väljalasketilade alla piisava suurusega tass või klaas (joonis 9). 

2. Hoidke  nuppu all (joonis 17), kuni ekraanile kuvatakse „Program quantity“ 
(Programmeeri kogus). 

3. Laske  nupp lahti: kohvi valmistamine algab. 

4. Kui tassi on voolanud soovitud kogus kohvi, vajutage uuesti nuppu  (joonis 17). 

Suure kohvi kogus tassi kohta on nüüd programmeeritud. 

 Pidage meeles! 



Kui seadistate suure kohvi valmistamist jahvatatud kohvipulbrist, tuleb kasutada teist varianti. 

 

CAPPUCCINO JA PIIMAPÕHISTE KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE 

 Pidage meeles! 

• Vahu kvaliteedi tagamiseks puhastage alati 

piimaanuma kaas ja kuuma vee ühendamise otsak, nagu on kirjeldatud peatükis „Piimaanuma 

puhastamine“ lk 14 ja 17. 

Piimaanuma täitmine ja kinnitamine 

1. Võtke anumal kaas pealt (joonis 19). 

2. Valage piimaanumasse piisav kogus piima. Ärge täitke anumat üle käepidemel märgitud 
MAX-tähise (joonis 20). Iga tähis anuma küljel vastab ligikaudu 100 ml piimale. 

 Pidage meeles! 

• Tihedama ja ühtlasema vahu saamiseks kasutage 
lahjat piima, mis on külmikutemperatuuril (ligikaudu 5 °C). 

• Kui on aktiveeritud energiasäästurežiim, võib kohvi 

valmistamise algamiseks kuluda mõni sekund. 

3. Kontrollige, kas piima sisselasketoru on õigesti piimaanuma kaane põhja külge kinnitatud 
(joonis 21). 

4. Pange piimaanumale kaas tagasi peale. 

5. Eemaldage kuuma vee väljalasketila (D5), vajutades tilal olevat nuppu (joonis 22A). 

6. Kinnitage piimaanum ühendusotsaku külge ja lükake see nii kaugele kui võimalik (joonis 23). 
Seadmest kostub helisignaal (juhul kui see funktsioon on aktiveeritud). 

7. Asetage kohvi ja piima väljalasketilade alla piisava suurusega tass. Reguleerige piima 
väljalasketila sobivale kõrgusele. Tila tassile lähemale liigutamiseks tõmmake seda lihtsalt allapoole 
(joonis 24). 

8. Järgige iga funktsiooni kohta toodud juhiseid. 

 

Vahu hulga seadistamine 

Keerake vahustamisastme reguleerimise ketast, et reguleerida piima vahustamisastet cappuccino ja 

piimapõhiste jookide valmistamisel. 

Ketta asend Kirjeldus Soovitatavad joogid 

  Ilma vahuta  CAFFELATTE / MILK (kuum piim) 

  Minimaalne vaht MACCHIATO / FLAT WHITE 

  Maksimaalne vaht CAPPUCCINO / MILK (vahustatud piim) / ESPRESSO 
MACCHIATO 



 

Piimapõhiste kohvijookide automaatne valmistamine  

Juhtpaneelil olevate nuppude abil saab automaatselt valmistada järgmiseid jooke. 

CAPPUCCINO, CAFFELATTE ja MACCHIATO. 

Joogi valmistamiseks toimige järgmiselt: 

1. Täitke piimaanum ja kinnitage see, nagu on eespool kirjeldatud. 

2. Keerake vahustamisastme reguleerimise ketas soovitud vahustamisastme peale. 

3. Vajutage soovitud kohvi nuppu: ekraanile kuvatakse kohvi nimi ja näidik, mis vastavalt kohvi 
valmistamise etapile järk-järgult täitub. 

4. Mõne sekundi pärast hakkab vahustatud piim piima väljalasketilast tassi voolama. 

Pärast piima väljavoolamist valmistab seade automaatselt kohvi. 

Kuumade jookide valmistamine menüüst „MILK MENU“ 

Lisaks eespool kirjeldatud tüüpi kohvile valmistab seade automaatselt ka järgmiseid jooke: MILK 

(kuum piim), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO 

ja MY MILK (oma maitse-eelistustele kohaldatav). 

Joogi valmistamiseks toimige järgmiselt. 

1. Täitke piimaanum ja kinnitage see, nagu on kirjeldatud ülalpool. 

2. Keerake vahustamisastme reguleerimise ketas soovitud vahustamisastme peale. 

3. Vajutage nuppu MILK MENU. 

4. Vajutage nuppu < või > , kuni ekraanile kuvatakse soovitud jook (MILK, FLAT WHITE, 

ESPRESSO MACCHIATO või MY MILK). 

5. Joogi valmistamise alustamiseks vajutage nuppu OK. 

6. Mõne sekundi pärast hakkab vahustatud piim piima väljalasketilast tassi voolama. 

Kui jook sisaldab kohvi, valmistab seade pärast piima väljavoolamist automaatselt kohvi. 

 

 Pidage meeles! Üldised juhised kõikide piimapõhiste jookide valmistamiseks 

• Kui soovite joogi valmistamise katkestada, 
vajutage nuppu üks kord. 

• Kui soovite tassi voolanud piima või kohvi kogust 
suurendada, vajutage kolme sekundi jooksul pärast joogi väljavoolamise lõppemist  vastava joogi 
nuppu ja hoidke seda all. 

• Ärge võtke piimaanumat pikemaks ajaks külmikust 

välja. Mida soojem piim, seda halvemini see vahule läheb (parim temperatuur on 5 °C). 

 

Piimaanuma puhastamine pärast kasutamist 

 Oluline! Põletusoht! 



Piimaanuma sisetorude puhastamisel eraldub vahustatud piima väljalasketilast veidi kuuma vett ja 
auru. 

Vältige kokkupuudet seadmest pritsiva kuuma veega. 

Piimafunktsiooni kasutamisel hakkab ekraanil vilkuma kiri „SET DIAL TO CLEAN“ (Seadke valikuketas 
puhastustsükli peale). 

   Kõikide piimajääkide eemaldamiseks toimige järgmiselt. 

1. Jätke piimaanum seadmesse (seda ei ole vaja tühjendada); 

2. Asetage vahustatud piima väljalasketila alla tass või muu anum. 

3. Keerake vahustamisastme reguleerimise ketas puhastustsükli CLEAN peale (joonis 25). 
Ekraanile kuvatakse puhastustsükli kulgu näitav näidik ja kiri „Cleaning underway“ (Puhastamine…). 

Puhastamine lõppeb automaatselt. 

4. Keerake ketas tagasi ühele vahustamisastmetest. 

5. Võtke piimaanum seadmest ja puhastage alati auruühenduse otsakut käsnaga (joonis 26). 

 Pidage meeles! 

• Kui soovite valmistada järjest mitu cappuccino’t või piimapõhist kohvi, puhastage anumat ainult 
pärast viimase joogi valmistamist. 

• Piimaanumat tohib hoida külmikus. 

• Mõnel juhul tuleb puhastamiseks oodata, kuni seade soojeneb. 

Kohvi ja piima koguse reguleerimine tassi kohta jookide CAPPUCCINO, CAFFELATTE ja MACCHIATO 

valmistamisel 

Vaikimisi on valitud standardsed kogused, millest lähtuvalt valmistab seade automaatselt joogid. 
Koguste muutmiseks toimige järgmiselt. 

1. Asetage kohvi ja piima väljalasketila alla tass. 

2. Vajutage ja hoidke all ühte funktsiooninuppudest, kuni ekraanile kuvatakse kuuma joogi nimi 
ja kiri „PROGRAM MILK” (Programmeeri piim). 

3. Laske nupp lahti. Piim hakkab seadmest välja voolama. 

4. Kui soovitud kogus piima on tassi voolanud, vajutage uuesti nuppu. 

5. Piima väljavoolamine katkeb ja kui joogi koostisosaks on kohv, hakkab mõne sekundi pärast 
tassi kohv voolama. Ekraanile kuvatakse kuuma joogi nimi ja kiri „PROGRAM COFFEE” (Programmeeri 
kohv). 

6. Kui soovitud kogus kohvi on tassi voolanud, vajutage uuesti nuppu. Kohvi väljavoolamine 
katkeb. 

Seade on nüüd programmeeritud uuele piima- ja kohvikogusele. 

 

Kohvi ja piima koguse reguleerimine tassi kohta MILK MENU jookide valmistamisel 

Vaikimisi on valitud standardsed kogused, millest lähtuvalt valmistab seade automaatselt joogid. 

Koguste muutmiseks toimige järgmiselt: 

1. Vajutage nuppu MILK MENU. 

2. Vajutage nuppu < või > , kuni ekraanile kuvatakse soovitud jook (MILK, FLAT WHITE, 
ESPRESSO MACCHIATO või MY MILK). 



3. Hoidke OK nuppu all, kuni ekraanile kuvatakse joogi nimi ja kiri „PROGRAM MILK” 
(Programmeeri piim). 

4. Laske nupp lahti. Piim hakkab seadmest välja voolama. 

5. Kui soovitud kogus piima on tassi voolanud, vajutage uuesti nuppu OK. 

6. Piima väljavoolamine katkeb ja kui joogi koostisosaks on kohv, hakkab mõne sekundi pärast 
tassi kohv voolama. Ekraanile kuvatakse kuuma joogi nimi ja kiri „PROGRAM COFFEE” (Programmeeri 

kohv). 

7. Kui soovitud kogus kohvi on tassi voolanud, vajutage uuesti nuppu OK. Kohvi väljavoolamine 
katkeb. 

Seade on nüüd uuele piima- ja kohvikogusele programmeeritud. 

 

KUUM VESI / AUR 

 Oluline! Põletusoht! 

Ärge kunagi jätke seadet kuuma vee või auru tootmise ajal järelevalveta. 

Väljalasketila muutub kuumaks. Hoidke kinni ainult käepidemest. 

 Pidage meeles! 

Kui on aktiveeritud energiasäästurežiim, võib kuuma vee ja auru tootmise alustamiseks kuluda mõni 

sekund. 

Kuum vesi 

1. Kontrollige, kas kuuma vee väljalasketila on õigesti kinnitatud (joonis 7). 

2. Asetage väljalasketila alla anum (pritsmete vältimiseks asetage see tilale võimalikult 
lähedale). 

3. Vajutage nuppu  (joonis 3). Ekraanile kuvatakse kiri „HOT WATER” (Kuum vesi) ja näidik, 
mis vastavalt kuuma vee valmistamise etapile järk-järgult täitub. 

4. Seadme väljalasketilast voolab välja 250 ml kuuma vett ja seejärel katkestatakse vee 

tootmine automaatselt. Vee tootmist saab ka käsitsi katkestada, vajutades nuppu . 

 

Automaatselt väljastatava vee koguse muutmine 

Vaikimisi on valitud seadistus, kus seadmest voolab korraga automaatselt välja 250 ml kuuma vett. 

Vee koguse reguleerimiseks toimige järgmiselt: 

1. Asetage väljalasketila alla anum. 

2. Vajutage ja hoidke all  nuppu, kuni ekraanile kuvatakse kiri „Hot water Program quantity” 

(Kuum vesi Programmeeri kogus). Seejärel laske  nupp lahti. 

3. Kui anumasse on voolanud soovitud kogus kuuma vett, vajutage uuesti  nuppu. 

Seade on nüüd programmeeritud uuele veekogusele. 

 



Aur   

1. Kontrollige, kas kuuma vee väljalasketila on õigesti kinnitatud (joonis 7). 

2. Täitke anum vedelikuga, mida soovite soojendada/vahustada, ning kastke 

väljalasketila/cappuccinotarvik (D5) vedelikku. 

3. Vajutage nuppu : mõne sekundi pärast hakkab cappuccinotarvikust väljuma auru, mis 
soojendab vedelikku. Ekraanile kuvatakse kiri „STEAM” (Aur). 

4. Soovitud temperatuuri saavutamisel katkestage aurutootmine, vajutades nuppu  . (Auru ei 

tohiks järjest kasutada kauem kui kolm minutit). 

 Oluline! 

Enne vedelikuanuma äravõtmist katkestage alati aurutootmine. Nii väldite pritsmetest põhjustatud 

põletushaavu. 

Näpunäiteid auru kasutamiseks piima vahustamisel 

• Pidage meeles, et vedeliku kogus kahe- või kolmekordistub mahult ja seetõttu tuleb valida sobiva 
suurusega anum. 

• Rikkalikuma ja tihedama vahu saamiseks kasutage lahjat piima, mis on külmikutemperatuuril 

(ligikaudu 5 °C). 

• Kreemisema vahu saamiseks pöörake anumat aeglaselt ülespoole. 

• Vahu kvaliteedi tagamiseks puhastage alati väljalasketila, nagu on kirjeldatud järgmises peatükis. 

Väljalasketila puhastamine pärast kasutamist 

Puhastage väljalasketila alati pärast kasutamist, et vältida piimajääkide kogunemist ja 

takistada tilal ummistumast. 

1. Asetage cappuccinotarviku alla anum ja vajutage nuppu , et vesi seadmest läbi voolaks 

(joonis 3). Veevoolu katkestamiseks vajutage uuesti nuppu . 

2. Oodake mõni minut, kuni cappuccinotarvik on jahtunud, seejärel vajutage kuuma vee 
väljalasketila kohal olevat nuppu ja tõmmake see välja (joonis 27A). Hoidke väljalasketila ühe käega, 
keerake teise käega cappuccinotarvikut vastupäeva (joonis 27B) ja tõmmake eemaldamiseks 
allapoole. 

3. Eemaldage ka auruühenduse otsak, tõmmates seda allapoole (joonis 28). 

4. Kontrollige, ega noolega näidatud ava joonisel 29 pole blokeeritud. Vajadusel puhastage see 
oraga. 

5. Peske kõik cappuccinotarviku osad hoolikalt käsna ja sooja veega. 

6. Sisestage otsak uuesti ja pange cappuccinotarvik oma kohale otsakule tagasi, lükates seda 
ülespoole ja keerates, kuni tarvik on kinnitatud. 

 

PUHASTAMINE 

Seadme puhastamine 

Regulaarselt tuleb puhastada järgmiseid seadme osasid: 

- kohvipaksu anum (A10), 

- tilgaalus (A12), 



- veepaak (A16), 

- kohvi väljalasketilad (A7), 

- kuuma vee ja auru ühenduse otsak (A8), 

- jahvatatud kohvipulbri lehter (A4), 

- tõmbekamber (A15), juurdepääsetav teenindustööde luugi (A14) kaudu, 

- juhtpaneel (B) 

- piimaanum (C) 

 Oluline! 

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi. 

De'Longhi täisautomaatseid kohvimasinaid ei tohi kemikaalidega puhastada. 

• Ühtegi seadme osa (v.a piimaanum (C)) ei tohi pesta nõudepesumasinas. 

• Ärge kasutage kuivanud koorikute või kohvijääkide eemaldamiseks metallist esemeid, sest need 

võivad metall- või plastpinda kriimustada. 

 

Kohvipaksu anuma puhastamine 

Kui ekraanile kuvatakse kiri „EMPTY GROUNDS CONTAINER” (Tühjendage kohvipaksu anum), on 
kohvipaksu anum täis ning see tuleb tühjendada ja puhastada. 

Kuni kohvipaksu anumat puhastatakse, seade kohvi ei valmista. 

See teade kuvatakse ekraanile ka 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist, isegi juhul, kui 

kohvipaksu anum ei ole täis. Selle 72 tunni õigest arvestamiseks ei tohi seadet kunagi pealülitist välja 
lülitada. 

 Oluline! Põletusoht! 

Järjest mitme tassitäie cappuccino valmistamisel muutub metallist tassialus kuumaks. Laske alusel 

jahtuda ja puudutage seda ainult esiküljelt. 

Puhastamiseks (seade on sisse lülitatud) toimige järgmiselt. 

• Võtke tilgaalus seadmest välja (joonis 30), tühjendage ja puhastage. 

• Tühjendage kohvipaksu anum ja puhastage see hoolikalt, et kõik jäägid eemaldada. Seda saab 

teha seadmega kaasasoleva pintsli küljes oleva labidakesega. 

• Kontrollige kondensatsioonivee alust ja vajadusel tühjendage see (joonis 31). 

 Oluline! 

Tilgaaluse eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu anum, isegi juhul, kui selles on vähe 
kohvipaksu. 

Vastasel juhul võib kohvipaksu anum järgmiste tassitäite kohvi valmistamise korral eeldatust rohkem 
täituda ja seadme ummistada. 

 

Tilgaaluse ja kondensatsioonivee aluse puhastamine 

 Oluline! 



Tilgaalusel on täitumise näidik (punane), mis näitab alusel oleva vee kogust (joonis 32). 

Tilgaalus tuleb tühjendada ja puhastada enne, kui näidik tassialuse peale ulatuma hakkab. Vastasel 
juhul võib vesi üle tilgaaluse serva voolata ja kahjustada seadet, seadme aluspinda või seadme 

paigalduskohta. 

Tilgaaluse eemaldamiseks: 

1. Võtke tilgaalus ja kohvipaksu anum seadmest välja (joonis 30); 

2. Tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum ja peske need; 

3. Kontrollige kondensatsioonivee alust ja vajadusel tühjendage see; 

4. Asetage tilgaalus ja kohvipaksu anum oma kohale tagasi. 

 

 

Kohvimasina sisemuse puhastamine 

 Elektrilöögi oht! 

Enne seadme sisemiste osade puhastamist tuleb seade välja lülitada (vt 
„Väljalülitamine“) ja selle pistik pistikupesast tõmmata. Ärge kunagi pange 

kohvimasinat vette. 

1 Kontrollige regulaarselt (umbes üks kord nädalas), et seadme 
sisemus (juurdepääsetav pärast tilgaaluse eemaldamist) oleks puhas. 

Vajadusel eemaldage kohvijäägid kaasasoleva pintsli ja käsnaga. 

2 Eemaldage jäägid tolmuimejaga (joonis 33). 

Veepaagi puhastamine 

1. Puhastage veepaaki (A16) regulaarselt (umbes üks kord kuus ja alati pärast 

veepehmendusfiltri (kui see olemas on) vahetamist) niiske lapiga, millele on lisatud veidi 
õrnatoimelist nõudepesuvahendit. 

2. Eemaldage filter (kui see olemas on) ja loputage seda voolava veega. 

3. Vahetage filter (kui see olemas on), täitke paak puhta veega ja asetage veepaak oma kohale 

tagasi. 

 

Kohvi väljalasketilade puhastamine 

Puhastage kohvi väljalasketilasid regulaarselt käsna või lapiga (joonis 34). 

Kontrollige, ega kohvi väljalasketila ole ummistunud. Vajadusel eemaldage 
kohvijäägid hambatikuga (joonis 34). 

Jahvatatud kohvipulbri lehtri puhastamine 

Kontrollige regulaarselt (ligikaudu üks kord kuus), ega jahvatatud kohvipulbri 

lehter (A4) ole ummistunud. 

Vajadusel eemaldage kohvijäägid kaasasoleva pintsliga (D2). 

Tõmbekambri puhastamine 

Tõmbekambrit (A15) tuleb puhastada vähemalt üks kord kuus. 



 Oluline! 

Tõmbekambrit ei tohi seadmest välja võtta ajal, kui seade töötab. 

1. Veenduge, et seade oleks õigesti välja lülitatud (vt „Seadme väljalülitamine”, lk 9). 

2. Võtke veepaak seadmest välja (joonis 4). 

3. Avage seadme paremal küljel olev tõmbekambri 

luuk (joonis 35). 

4. Vajutage kaks punast nuppu sissepoole ja 
tõmmake samal ajal tõmbekambrit väljapoole (joonis 36). 

5. Leotage tõmbekambrit ligikaudu viis minutit vees 
ja seejärel loputage kraani all. 

 

 Oluline!  

LOPUTAGE TÕMBEKAMBRIT AINULT VEEGA. ÄRGE KASUTAGE PESUVAHENDIT. ÄRGE PESKE 

TÕMBEKAMBRIT NÕUDEPESUMASINAS. 

Ärge puhastage tõmbekambrit nõudepesuvahendiga, sest see võib kambrit kahjustada. 

6.  Eemaldage pintsliga (D2) tõmbekambri korpusele jäänud jäägid, mida on näha läbi 
tõmbekambri luugi.  

7. Pärast puhastamist asetage tõmbekamber oma kohale tagasi, lükates tõmbekambri 
sisemisele toele (joonis 37) ja vajutades seejärel sümbolit PUSH, kuni tõmbekamber täielikult 
klõpsuga oma kohale lukustub. 

 

 Pidage meeles! 

Kui tõmbekambrit on raske sisestada, reguleerige selle suurus parajaks, vajutades kahte hooba, nagu 

on näidatud joonisel 38. 

 

8. Pärast tõmbekambri sisestamist kontrollige, kas kaks punast nuppu on väljunud (joonis 39). 

Suur hoob 

Väike hoob 



 

9. Sulgege tõmbekambri luuk. 

10. Asetage veepaak oma kohale tagasi. 

Piimaanuma puhastamine 

Puhastage piimaanumat iga kahe päeva tagant, nagu on kirjeldatud allpool. 

1. Võtke piimaanumal kaas pealt. 

2. Eemaldage piima väljalasketila ja sissevõtutoru. 

3. Keerake vahustamisastme reguleerimise ketast päripäeva asendisse „INSERT” (joonis 40) ja 
tõmmake seda ülespoole. 

 

4. Peske kõiki osi hoolikalt kuuma vee ja õrnatoimelise nõudepesuvahendiga. Kõiki osi tohib 
pesta nõudepesumasinas ülemisel restil. Kontrollige, ega ketta all olevasse lohku vakku pole jäänud 
piimajääke (joonis 41). Vajadusel kraapige neid hambatikuga. 

 

5. Loputage vahustamisastme reguleerimise ketast voolava vee all (joonis 42). 

6. Kontrollige, kas sissevõtutoru ja väljalasketila on puhtad. 

7. Pange ketas (vastavalt kirjale „INSERT” (Sisestage)), väljalasketila ja piima sissevõtutoru oma 
kohale tagasi. 

8. Pange piimaanumale kaas tagasi peale. 

Kuuma vee ja auru ühenduse otsaku puhastamine 

Iga kord pärast piima valmistamist puhastage otsak käsnaga, 



et eemaldada tihenditelt piimajäägid (joonis 26). 

KATLAKIVI EEMALDAMINE 

Kui seadme ekraanil hakkab vilkuma kiri „DESCALE” (Eemaldage katlakivi), tuleb seadmest katlakivi 

eemaldada. 

 Oluline! 

• Katlakivieemaldaja sisaldab happeid, mis võivad ärritada nahka ja silmi. Äärmiselt oluline on 
järgida katlakivieemaldaja pakendil olevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid, juhul kui toode satub 
nahale või silma. 

• Kasutage ainult De'Longhi katlakivieemaldajat. Sobimatu katlakivieemaldaja kasutamine ja/või 

katlakivi sobimatu eemaldamine võib põhjustada rikkeid seadme töös, mis garantii alla ei kuulu. 

1. Lülitage seade sisse. 

2. Vajutage menüüsse sisenemiseks nuppu MENU/ESC. 

3. Vajutage nuppu < või > , kuni ekraanile kuvatakse kiri „Descale” (Eemaldage katlakivi). 

4. Vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse kiri „Confirm?” (Kas kinnitan valiku?). Vajutage 
kinnitamiseks nuppu OK . 

5. Ekraanile kuvatakse vaheldumisi kiri „EMPTY THE DRIP TRAY” (Tühjendage tilgaalus) ja 
„REMOVE FILTER” (Eemaldage filter) (juhul kui filter on paigaldatud) ja „ADD DESCALER, Press OK” 

(Lisage katlakivieemaldaja, Vajutage OK). 

6. Tühjendage veepaak (A16) ja eemaldage veepehmendusfilter (kui see 
olemas on). Tühjendage tilgaalus (joonis 30) ja kohvipaksu anum ja asetage 

need seadmesse tagasi. 

7. Valage katlakivieemaldaja veepaaki kuni tasemeni A (vastab 100 ml 
pakile), mis on märgitud veepaagi tagaküljele (joonis 43), seejärel lisage vett 

(1 liiter) kuni jooniseni B (joonis 43) ja asetage veepaak oma kohale tagasi. 

8. Asetage kuuma vee väljalasketila alla vähemalt 1,5-liitrine anum 
(joonis 7). 

 Oluline! Põletusoht! 

Kuuma vee väljalasketilast voolab happeid sisaldav kuum vesi. 

Vältige kokkupuudet seadmest pritsiva kuuma veega. 

9. Valiku seadistamise kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Katlakivi eemaldamise programm 
loputab seadme automaatselt koos pausidega, mille käigus eemaldatakse seadme sisemusest 
katlakivi jäägid. 

Ekraanile kuvatakse kiri „Descale underway“ (Katlakivi eemaldamine…). Katlakivi eemaldamise 
programm käivitub ja katlakivieemaldaja hakkab vee väljalasketilast välja voolama. 

Ligikaudu 30 minuti pärast kuvatakse ekraanile vaheldumisi kiri „RINSING, INSERT FILTER“ 

(Loputamine, sisestage filter) (kui filter enne välja võeti) ja „FILL TANK“ (Täitke veepaak). 

10. Seade on nüüd valmis põhjalikuks loputamiseks puhta veega. Võtke veepaak seadmest välja, 
tühjendage see, loputage voolava vee all, täitke kuni MAX-tähiseni puhta veega, sisestage filter (kui 
filter enne välja võeti) ja asetage veepaak oma kohale seadmesse tagasi. Ekraanile kuvatakse kiri 

„RINSING, Press OK“ (Loputamine, Vajuta OK). 



11. Tühjendage anum, kuhu katlakivieemaldaja lahus koguti, ja asetage tühi anum uuesti kuuma 
vee väljalasketila alla. 

12. Loputamise alustamiseks vajutage nuppu OK. Seadmest lastakse välja kuuma vett ja ekraanile 

kuvatakse kiri „RINSING, Please wait” (LOPUTAMINE, Oodake palun). 

13. Kui veepaak on täielikult tühi, kuvatakse ekraanile kiri „Rinsing complete, Press OK“ 
(Loputamine lõpetatud, Vajutage OK). 

14. Vajutage nuppu OK. 

15. Ekraanile kuvatakse kiri „Heating up Please wait“ (Soojenemine, Oodake palun), mille 
kustudes on seade kasutusvalmis. 

 

VEE KAREDUSASTME SEADISTAMINE 

Vastavalt vee karedusastmele kuvatakse teatud aja tagant ekraanile kiri DESCALE (Eemaldage 

katlakivi). 

Vaikimisi on vee karedusastmeks valitud 4. 

Seadet on võimalik programmeerida ka vastavalt erinevate piirkondade kraanivee karedusastmele, 

nii et katlakivi ei ole vaja nii tihti eemaldada. 

Vee karedusastme kindlaksmääramine 

1. Võtke veekareduse testriba pakendist välja (sellega on kaasas ingliskeelsed juhised). 

2. Kastke testriba üheks sekundiks täielikult klaasitäie vee sisse. 

3. Võtke testriba veest välja ja raputage veidi. Ligikaudu ühe minuti pärast moodustuvad 

sõltuvalt vee karedusest testribale 1, 2, 3, või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab teatud vee 

karedusastmele. 

 

Pehme vesi 

Kergelt kare vesi •• 

Kare vesi 

Väga kare vesi • • • • 

 

Vee karedusastme seadistamine 

1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

2. Vajutage nuppu < või > , et valida „Water hardness” (Vee karedusaste). 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. 

4. Vajutage nuppu < või > ja seadke vee karedusastme testribaga mõõdetud vee karedusaste (vt 
eelmises lõigus toodud joonist). 

5. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. 

6. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 



Seade on nüüd programmeeritud vastavalt vee karedusastmele. 

VEEPEHMENDUSFILTER 

Teatud mudelitele on paigaldatud veepehmendusfilter. Kui teie kohvimasina mudelil filtrit ei ole, 

soovitame selle osta De'Longhi klienditeenindusest. 

Filtri õigesti kasutamiseks järgige järgmiseid juhiseid. 

Filtri paigaldamine 

1. Võtke filter pakendist välja. 

2. Keerake kuupäeva näidikuketast (joonis 44), kuni kuvatakse järgmised 
kaks kuud. 

 Pidage meeles! 

Tavapärase kasutussageduse korral on filtri tööiga ligikaudu kaks kuud. Kui 

kohvimasinat ei kasutata, on filtri tööiga kuni kolm nädalat. 

3. Filtri aktiveerimiseks laske läbi filtris oleva augu voolata kraaniveel, 

nagu on näidatud joonisel, kuni vesi küljel olevatest aukudest välja tuleb. Selleks kulub üle ühe minuti 

(joonis 45). 

 

4. Võtke veepaak seadmest välja ja täitke veega. 

5. Sisestage filter veepaaki ja laske sel ligikaudu 10 minutit täielikult vees olla. Kallutage ja 
suruge filtrit veidi, et õhumullid kaoksid (joonis 46). 

6. Sisestage filter filtriümbrisesse (joonis 47A) ja suruge see nii kaugele kui võimalik. 

7. Pange veepaagile kaas peale (joonis 47B) ja veepaak seadmesse tagasi. 

 

Filtri sisestamisel tuleb olla tähelepanelik. 

8. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

9. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Install filter” (Paigaldage 
filter); 



10. Vajutage nuppu OK; 

11. Ekraanile kuvatakse kiri „Install?” (Kas paigaldada?); 

12. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse kiri „Water delivery Press OK“ 

(Varustan veega, Vajuta OK); 

13. Asetage kuuma vee väljalasketila alla anum (maht vähemalt 500 ml). 

14. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Seadmest lastakse välja kuuma vett ja ekraanile 

kuvatakse kiri „Please wait” (Oodake palun). 

15. Pärast vee väljalaskmise lõpetamist on seade automaatselt järgmise joogi valmistamiseks 
töökorras. 

Uus filter on kasutusele võetud. Nüüd saate seadet kasutada. 

 

Filtri vahetamine 

Kui kahe kuu pärast (vt kuupäevanäidikut) või kui seadet ei ole kolm nädalat kasutatud, kuvatakse 
ekraanile kiri „REPLACE FILTER” (Vahetage filter). Seejärel tuleb filter vahetada. Toimige järgmiselt. 

1. Võtke veepaak ja kasutuskõlbmatuks muutunud filter seadmest välja; 

2. Võtke uus filter pakendist välja ja toimige vastavalt eelmises peatükis punktides 2-3-4-5-6-7 
joonistel näidatule; 

3. Asetage kuuma vee väljalasketila alla vähemalt 500 ml anum; 

4. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

5. Vajutage nuppu < või >, kuni ekraanile kuvatakse kiri „Replace filter” (Vahetage filter); 

6. Vajutage nuppu OK;    

7. Ekraanile kuvatakse kiri „Confirm?” (Kas kinnitada?); 

8. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK; 

9. Ekraanile kuvatakse kiri „Water delivery Press OK“ (Veega varustamine, Vajuta OK); 

10. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Seadmest lastakse välja kuuma vett ja ekraanile 
kuvatakse kiri „Please wait” (Oodake palun); 

11. Pärast vee väljalaskmise lõpetamist on seade automaatselt järgmise joogi valmistamiseks 
töökorras. 

Uus filter on nüüd kasutusele võetud ja kohvimasin on kasutamiseks valmis.  

Filtri eemaldamine 

Kui soovite seadet kasutada ilma filtrita, tuleb filter eemaldada ja seade vastavalt eemaldatud filtri 
režiimi seadistada. Toimige järgmiselt. 

1. Võtke veepaak ja kasutuskõlbmatuks muutunud filter seadmest välja; 

2. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU/ESC; 

3. Vajutage nuppu < või > (joonis 9), kuni ekraanile kuvatakse kiri „Install filter, Enabled” 

(Paigaldage filter, Lubatud);    

  4. Vajutage nuppu OK; 

5. Ekraanile kuvatakse kiri „Disable?” (Kas keelata?); 

6. Kinnitage valik nupuga OK ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU/ESC. 

 



TEHNILISED ANDMED 

Pinge:     220-240 V – 50/60 Hz kuni 10A 

Võimsus:    1450 W 

Surve:     15 baari 

Veepaagi maht:    2 L 

Mõõtmed pikkus x kõrgus x sügavus: 260 x 360 x 460 mm 

Juhtme pikkus:    1,75 m 

Kaal:     11 kg 

Kohviubade anuma maht:  400 g 

 Seade vastab järgmistele EÜ direktiividele: 

• Madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ ja selle muudatused; 

• Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ ja selle muudatused; 

• Euroopa määrus 1275/2008 elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete 

elektrienergia tarbimise kohta oote- ja väljalülitatud režiimis; 

• Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed vastavad EÜ määrusele 1935/2004. 

EKRAANITEATED 

EKRAANITEADE VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS 

FILL TANK (Täitke paak 

veega) 
Paagis ei ole piisavalt vett. Täitke paak veega ja/või sisestage see õigesti, 

lükates veepaagi nii kaugele seadmesse, et see 

klõpsuga oma kohale lukustub. 

EMPTY GROUNDS 

CONTAINER (Tühjendage 
kohvipaksu anum) 

Kohvipaksu anum (A10) on täis. Tühjendage kohvipaksu anum ja tilgaalus, 

puhastage need ja pange oma kohale tagasi 
(joonis 10). Oluline! Tilgaaluse eemaldamisel 

TULEB tühjendada ka kohvipaksu anum, isegi 
juhul, kui selles on vähe kohvipaksu. Vastasel 

juhul võib kohvipaksu anum järgmiste tassitäite 

kohvi valmistamise korral eeldatust rohkem 

täituda ja seadme ummistada. Probleemi 
püsimisel veenduge, et veepaak on täielikult 

sisestatud, vajutage  nuppu ja laske 

väljalasketilast veidi vett välja. 

GROUND TOO FINE 
ADJUST MILL (Jahvatusaste 
on liiga peen, jahvatusastet 

on vaja reguleerida) 

Kohvioad on liiga peenikeseks 
jahvatatud ja kohv voolab 
seadmest aeglaselt või ei voola 

üldse. 

Keerake töötava kohvi jahvatusseadme 
jahvatusastme valikuketast ühe klõpsu võrra 
päripäeva „7” peale (joonis 14). Kui pärast kahe 

tassitäie kohvi valmistamist voolab kohv 
endiselt liiga aeglaselt, korrake seda toimingut, 

keerates jahvatusastme valikuketast veel kord 

ühe klõpsu võrra (vt „Kohvi jahvatusseadme 

reguleerimine“ . 

INSERT GROUNDS 
CONTAINER (Sisestage 

kohvipaksu anum) 

Kohvipaksu anumat ei pandud 
pärast puhastamist oma kohale 

tagasi. 

Eemaldage tilgaalus ja sisestage kohvipaksu 
anum. 

ADD PRE-GROUND COFFEE 

(Lisage jahvatatud 
kohvipulbrit) 

Valitud on jahvatatud kohvipulbri 

funktsioon, aga jahvatatud 
kohvipulbrit ei ole lehtrisse 

pandud. 

Pange lehtrisse jahvatatud kohvipulber või 

tühistage jahvatatud kohvipulbri funktsioon 
(joonis 18). 

DESCALE (Eemaldage 

katlakivi)  

Seadmesse on kogunenud 

katlakivi, mis tuleb eemaldada. 

Peatükis „Katlakivi eemaldamine“ kirjeldatud 

toiming tuleb läbi viia nii ruttu kui võimalik. 



LESS COFFEE (Vähem 

kohvi) 

Kasutatud on liiga suurt kogust 

kohvi. 
Valige lahjem kohv, vajutades  nuppu 
(joonis 11), või vähendage jahvatatud 
kohvipulbri kogust. 

FILL BEANS CONTAINER 

(Täitke kohviubade anum) 

Kohviubade anum on tühi. Täitke kohviubade anum (joonis 15). 

Jahvatatud kohvipulbri lehter on 

ummistunud. 

Puhastage lehter harjaga, nagu on kirjeldatud 

peatükis „Jahvatatud kohvipulbri lehtri 
puhastamine“. 

INSERT INFUSER ASSEMBLY 

(Sisestage tõmbekamber) 

Tõmbekambrit ei ole pärast 

puhastamist oma kohale tagasi 

pandud. 

Sisestage tõmbekamber, nagu on kirjeldatud 

lõigus „Tõmbekambri puhastamine“. 

INSERT TANK (Sisestage 

veepaak) 

Veepaak ei ole õigesti oma kohale 

sisestatud. 

Veepaak ei ole õigesti oma kohale sisestatud. 

GENERAL ALARM (Üldine 

häireteade) 

Seade on seest väga määrdunud. Puhastage seadme sisemus põhjalikult, nagu on 

kirjeldatud peatükis „Puhastamine”. Kui teade 

ekraanilt ei kao, pöörduge klienditeenindusse. 

EMPTY CIRCUIT, FILL 

CIRCUIT Water delivery 
PRESS OK (Seadmes ei ole 

vett, lisage vett, vett 
lisatakse, vajutage OK) 

Seadme veesüsteemis ei ole vett. Vajutage OK ja laske veel voolata läbi 

väljalasketila (D5), kuni see voolab normaalselt. 

REPLACE FILTER (Vahetage 

filter) 

Veepehmendusfiltri eluiga on 

lõppenud. 

Vahetage filter või eemaldage see, nagu on 

kirjeldatud peatükis „Veepehmendusfilter“. 

SET DIAL TO CLEAN 

(Seadke valikuketas 
puhastustsükli peale) 

Piimaanuma torud vajavad 

puhastamist. 

Keerake vahustamisastme reguleerimise ketas 

puhastustsükli CLEAN peale. 

INSERT WATER SPOUT” 

(Sisestage vee 

väljalasketila) 

Kuuma vee väljalasketila ei ole 

sisestatud või on valesti 

sisestatud. 

Sisestage vee väljalasketila (D5) nii kaugele kui 

võimalik. 

INSERT GROUNDS 
CONTAINER (Sisestage 

piimaanum) 

Piimaanum ei ole õigesti 
sisestatud. 

Sisestage piimaanum (joonis 23) nii kaugele kui 
võimalik. 

 

SEADME TÖÖS ESINEVAD VÕIMALIKUD PROBLEEMID 

Allpool on toodud ülevaade seadme töös esineda võivatest probleemidest. Kui te ei suuda probleemi 

ise lahendada, pöörduge klienditeenindusse. 

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS 

Kohv ei ole kuum Tasse ei soojendatud eelnevalt. • Asetage tassid tassisoojendusrestile ja 

laske neil vähemalt 20 minutit soojeneda.  

• Loputage tasse soojendamiseks kuuma 

veega (Pidage meeles! Võite kasutada 

kuuma vee funktsiooni). 

Tõmbekamber on jahtunud, 

sest viimane tassitäis kohvi 

valmistati 2-3 minutit või 

kauem aega tagasi. 

Kasutage enne kohvi valmistamist 

spetsiaalset tõmbekambri loputamise ja 

soojendamise funktsiooni (lk 10). 

Kohvi temperatuur on seatud 

madalaks. 

Seadke kohvi temperatuur menüüst 

kõrgemaks (joonis 11). 

Kohv on lahja või ei ole Kohviubade jahvatusaste on Keerake töötava kohvi jahvatusseadme 

jahvatusastme valikuketast ühe klõpsu 



piisavalt kreemine. liiga jäme. võrra vastupäeva „1” peale (joonis 14). 

Katsetage jahvatamist ja vajadusel keerake 

valikuketast veel kord ühe klõpsu kaupa. 

Jätkake nii, kuni saavutate rahuldava 

tulemuse. Tulemust on näha pärast kahe 

tassitäie kohvi valmistamist (vt „Kohvi 

jahvatusastme reguleerimine“ lk 12). 

Kohv voolab seadmest 

liiga aeglaselt või tilgub. 

Kohviubade jahvatusaste on 

liiga peen. 

Keerake töötava kohvi jahvatusseadme 

jahvatusastme valikuketast ühe klõpsu 

võrra päripäeva „7” peale (joonis 14). 

Katsetage jahvatamist ja vajadusel keerake 

valikuketast veel kord ühe klõpsu kaupa. 

Jätkake nii, kuni saavutate rahuldava 

tulemuse. Tulemust on näha pärast kahe 

tassitäie kohvi valmistamist (vt „Kohvi 

jahvatusseadme reguleerimine“ lk 12). 

Ühest väljalasketilast ei 

voola kohvi. 

Väljalasketilad on ummistunud.  Puhastage väljalasketilad hambatikuga (lk 

34). 

Seade ei hakka tööle. Toitejuhe ei ole korralikult 

ühendatud. 

Ühendage toitejuhe seadme tagaküljel 

olevasse pesasse (joonis 1). 

Toitejuhtme pistik ei ole 

pistikupessa ühendatud. 

Ühendage pistik pistikupessa. 

Pealüliti (A20) ei ole sisse 

lülitatud. 

Vajutage pealülitit (joonis 2). 

Tõmbekambrit 

ei saa 

seadmest 

välja võtta. 

Seade ei ole õigesti välja 

lülitatud. 
Lülitage seade nupust  välja (lk 9).- 

Piima väljalasketilast ei 

tule piima. 

Piimaanuma kaas on 

määrdunud. 

Puhastage piimaanuma kaas, nagu on 

kirjeldatud peatükis „Piimaanuma 

puhastamine“ (joonis 17). 

Piimas on suured mullid 

ja see pritsib piima 

väljalasketilast või piim 

on liiga vähe 

vahustatud. 

Piim ei olnud piisavalt külm või 

oli liiga rammus. 

Kasutage lahjemat, külmikutemperatuuril 

piima (ligikaudu 5 °C). 



Kui tulemus ei vasta 

soovitule, katsetage 

teise tootja piima. 

Vahustamisastme 

reguleerimise valikuketas ei ole 

õigesti reguleeritud. 

Reguleerige valikuketas, nagu on 

kirjeldatud peatükis „Cappuccino ja 

piimapõhiste kohvijookide valmistamine“ . 

Piimaanuma kaas või 

vahustamisastme reguleerimise 

valikuketas on määrdunud. 

Puhastage piimaanuma kaas ja valikuketas, 

nagu on kirjeldatud peatükis „Piimaanuma 

puhastamine“ (lk 17). 

Kuuma vee ja auru ühendus 

otsak on määrdunud. 

Puhastage ühendus otsak, nagu on 

kirjeldatud peatükis „Kuuma vee ja auru 

ühenduse otsaku puhastamine“ (lk 18). 

Piimas on 

suured 

mullid ja 

see pritsib 

piima väljalasketilast või 

piim on liiga vähe 

vahustatud. 

 

Piima väljalasketila on 

määrdunud. 

Puhastage piima väljalasketila, nagu on 

kirjeldatud peatükis „Cappuccinomasina 

puhastamine pärast kasutamist“ (lk 15). 

 

   

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE 

Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ ei tohi seda seadet visata olmejäätmete hulka. 

Seade tuleb viia selleks ettenähtud kogumispunkti. 


