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Enne kohvimasina kasutamist lugege alati läbi ohutusnõuded. 

1. SISSEJUHATUS 

1.1 Sulgudes olevad tähed 
Sulgudes olevad tähed viitavad masina kirjeldusele 

lehekülgedel 2-3. 

1.2 Tõrkeotsing ja remont 
Tõrgete korral proovige need esmalt lahendada jaotistes „16.  

Veateated“ ja „17.  Tõrkeotsing” antud juhiste järgi. 

Kui tõrget sedasi lahendada ei õnnestu või vajate lisateavet, 

võtke ühendust klienditeenustega helistades lisatud lehel 

„Klienditeenindus” toodud numbril. 

Kui teie asukohariigi klienditeeninduse numbrit lehel ei ole, 

helistage garantiidokumendis toodud numbril. Kui kohvimasin 

vajab remonti, võtke ühendust ainult De'Longhi 

klienditeenindusega. Aadressid on toodud kohvimasinaga 

kaasas olevas garantiidokumendis. 

2. KIRJELDUS 

2.1 Kohvimasina kirjeldus 
(lk 3 - A) 

A1. Juhtpaneel 

A2. Jahvatuse reguleerimisnupp 

A3. Tassiriiul 

A4. Kohviubade mahuti kaas 

A5. Jahvatatud kohvi lehtri kaas 

A6. Jahvatatud kohvi lehter 

A7. Kohviubade mahuti 

A8. Pealüliti (*ainult teatud mudelitel) 

A9. Toitejuhtme pistikupesa (*ainult eemaldatava juhtmega 

mudelid) 

A10. Veepaak 

A11. Kohvivalmistusosa uks 

A12. Kohvivalmistusosa 

A13. Kuuma vee ja auru ühendusotsik 

A14. Kohvitilad (reguleeritava kõrgusega) 

A15. Kohvipaksu mahuti 

A16. Kondensaadianum 

A17. Tassialus 

A18. Tilgakandiku veetaseme indikaator 

A19. Tilgakandik 

A20. Tilgakandiku võre 

A21. Tassivalgusti 

 

 

 

 

 

2.2 Juhtpaneeli kirjeldus 
(lk 2 - B) 

Mitmetel juhtpaneelil asuvatel nuppudel on topeltfunktsioon. 

Kirjelduses on see toodud sulgudes. 

81 . Ekraan: juhendab kasutajat masina kasutamisel 

82 . Valikuketas: keerake, et valida soovitud kogus kohvi. 

(seadete menüüs keerake soovitud funktsiooni 

valimiseks) 

83 . nupp: lülitab kohvimasina sisse ja välja 
84 . Menüü avamiseks vajutage nuppu P 

85 . nupp: loputustsükli sooritamine. (seadete menüüs 

toimib see valitud funktsioonist väljumise nupuna ja 

peamenüüsse naasmiseks) 

86 . aroomivaliku nupp: kohvi maitse valimine 

87 . nupp: 1 tassi kohvi valmistamine kuvatud seadete 

alusel 

88 . nupp: 2 tassi kohvi valmistamine kuvatud seadete 

alusel. 

89 . nupp: kuuma vee valmistamine (menüüs toimib 

see OK nupuna tehtud valiku kinnitamiseks) 
810 . CAPPUCCINO nupp: cappuccino või piimavahu 

valmistamiseks 

810.1 Tarvikute kirjeldus 
(lk 2 - C) 

C1. Indikaatorpaber (* ainult teatud mudelitel) 

C2. Jahvatatud kohvi mõõdulusikas 

C3. Katlakivi eemaldaja (* ainult teatud mudelitel) 

C4. Veepehmendusfilter (* ainult teatud mudelitel) 

C5. Puhastushari (* ainult teatud mudelitel) 

C6. Kuumaveetila 

C7. Toitejuhe (* ainult teatud mudelitel) 

810.2 Piimanõu kirjeldus 
(lk 2 - D) 

D1. Vahu reguleerimise ja puhastusnupp 

D2. Piimanõu kaas 

D3. Piimanõu 

D4. Piimavoolik 

D5. Piimavahutila (reguleeritav) 

3. SEADISTAMINE 

Pange tähele: 

• Kohvimasina esmakordsel kasutamisel loputage kuuma 

veega kõik vee ja piimaga kokku puutuda võivad 

eemaldatavad tarvikud. 

• Masina esmakordsel kasutamisel on veesüsteem tühi ja 

kohvimasin võib olla väga lärmakas. Müratase väheneb, 

kui veesüsteem täitub veega. 

• Võimalikud kohvijäljed kohviveskis on enne müüki 

teostatud masina testimise tulemus, tõend meie 

toodetesse investeeritud põhjalikust hoolitsusest ja 

tähelepanust. 

1. Eemaldatava juhtmega mudelid (C7): Ühendage 

toitejuhtme pistik masina tagaküljel olevasse pessa 

(A10);  
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2. Ühendage kohvimasin vooluvõrku (joonis 1); veenduge, et 

masina tagaküljel asuv pealüliti (A8) oleks alla vajutatud 

(joonis 2); 

3. Eemaldage veepaak (A10) ja täitke see MAX jooneni 

värske veega (joonis 3A), siis pange see tagasi 

kohvimasinasse (joonis 3B); 

Esmalt peate valima keele keerates valikuketast või ootama, 

kuni keeled kuvatakse automaatselt ekraanile (B1) umbes 3-

sekundiliste intervallidega: 

4. Kui näidikul kuvatakse teade „English” (inglise keel), 

vajutage mõne sekundi jooksul nuppu  (B9) (joonis 

4), et oma valikut kinnitada; 
Järgige masina ekraanil kuvatavaid juhiseid: 

5. Kontrollige, et kuumaveetila (C6) on sisestatud kuuma 

vee ühendusotsikusse (A13) ja asetage tila alla vähemalt 

100 ml anum (joonis 5); 

6. Kuuma vee valmistamise funktsiooni kinnitamiseks 

vajutage nuppu (joonis 4). Masin väljastab tilast vee 

ja seejärel lülitub automaatselt välja. 
Kohvimasin on nüüd tavapäraseks kasutamiseks valmis. 

Pange tähele: 

• Kohvimasina esmakordsel kasutamisel tuleb enne 

rahuldava tulemuse saavutamist valmistada vähemalt 4 

kuni 5 tassi cappuccinot. 

• Parema kohvielamuse nautimiseks ja masina jõudluse 

parandamiseks soovitame sellele paigaldada 

veepehmendusfiltri (C4) vastavalt jaotises „14.  

Veepehmendusfilter“ (*kui olemas) kirjeldatule. Kui teie 

mudelil pole filtrit, saate selle osta De'Longhi 

klienditeenindusest. 

• Vee karedus tuleb määrata nii kiiresti kui võimalik, 

järgides jaotises „13.  Vee kareduse määramine” toodud 

juhiseid. 

4. KOHVIMASINA SISSELÜLITAMINE 

Pange tähele: 

• Igal kohvima sisselülitusel teostatakse automaatne 

eelsoojendus-ja loputustsükkel, mida ei saa katkestada. 

Masin on kasutusvalmis alles peale selle tsükli lõppemist. 

• Ainult pealülitiga (A8) mudelid: Enne masina 

sisselülitamist veenduge, et selle tagaküljel asuv pealüliti 

on asendis I (joonis 3). 

• Vältimaks tilgakandiku sagedast tühjendamist, asetage 

masina sisse - ja väljalülitamisel kohvitilade (A14) alla 

eraldi tass loputustsüklis väljuva loputusvee jaoks. 

Põletusoht! 

Loputamise ajal tuleb kohvitiladest (A14) välja veidi tulist 

vett, mis kogutakse tassialuse all olevale tilgakandikule (A19). 

Vältige veepritsmeid. 

• Kohvimasina sisselülitamiseks vajutage nuppu (B3) 

(joonis 6). Ekraanile (B1) ilmub teade „Heating, Please 

wait“ (Kuumutan, palun oodake). 

Pärast kuumutamist teostab masin loputustsükli. Nagu ka 

boileris, toimub masina kogu sisemise süsteemi 

eelsoojendamine ringleva kuuma vee abil. 

Masin on kasutamiseks valmis, kui kuvatakse põhiekraan. 

5. KOHVIMASINA VÄLJALÜLITAMINE ____________  
Kui kohvimasin pärast kohvi valmistamist välja lülitatakse, 

teostatakse taas automaatne loputustsükkel. 

Põletusoht! 

Loputamise ajal voolab kohvitiladest (A14) veidi kuuma vett. 

Vältige veepritsmeid. 

Kohvimasina väljalülitamiseks vajutage nuppu (B3, joonis 

6). Kui on ette nähtud, teostab kohvimasin loputustsükli ja 

lülitub välja (jääb ooterežiimi). 
Pange tähele: 

• Vältimaks tilgakandiku sagedast tühjendamist, asetage 

masina sisse - ja väljalülitamisel kohvitilade (A14) alla 

eraldi tass loputustsüklis väljuva loputusvee jaoks. 

• Kui te masinat mõnda aega ei kasuta, soovitame selle 

vooluvõrgust lahti ühendada. Pealülitiga (A8) mudelitel 

vajutage see lihtsalt 0 asendisse. 

Tähtis! 

Enne vooluvõrgust lahti ühendamist või (kui see on olemas) 

pealüliti vajutamist 0 asendisse, lülitage masin alati 

nupust (ooterežiimist) välja. 

6. MENÜÜ SEADISTAMINE ______________________  
Vajutades nuppu P (B4), avaneb seadete menüü, kus saab 

valida järgmisi menüükäske: 

6.1 Katlakivi eemaldamine 
Katlakivi eemaldamise juhised leiate jaotisest „12.  Katlakivi 

eemaldamine”. 

6.2 Veepehmendusfiltri paigaldamine 
Filtri (C4) paigaldamise juhised leiate jaotisest „14.1 

Veepehmendusfiltri paigaldamine”. 

6.3 Veepehmendusfiltri vahetamine 
Veepehmendusfiltri (C4) vahetamise juhised leiate jaotisest 

„14.2 Veepehmendusfiltri vahetamine”. 

6.4 Kella seadistamine 
Ekraanil (B1) kuvatava kellaaja seadistamiseks: 

1. vajutage nuppu P (B4), et siseneda menüüsse; 

2. keerake valikuketast (B2) (joonis 7) kuni kuvatakse 

soovitud funktsioon;
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3. vajutage nuppu (B9) (joonis 3); 
4. keerake valikuketast (joonis 7), et muuta tunde; 

5. kinnitamiseks vajutage nuppu ; 
6. keerake valikuketast (joonis 7), et muuta minuteid; 

7. kinnitamiseks vajutage nuppu . 

Kellaaeg on seadistatud: menüüst väljumiseks vajutage 

nuppu (B5). 

6.5 Automaatne käivitamine 
Kohvimasin võimaldab seadistada automaatkäivituse aja (näiteks 

hommikul), et masin oleks teie ärkamise ajaks kohe valmis kohvi 

valmistama. 

Pange tähele: 

Selle funktsiooni lubamiseks peab kellaaeg olema eelnevalt õigesti 

seadistatud. 

Automaatse käivitamise aktiveerimiseks: 

1. vajutage nuppu P (B4), et siseneda menüüsse; 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 

4. aktiveerimise kinnitamiseks vajutage nuppu” ; 
5. tundide valimiseks keerake valikuketast; 

6. kinnitamiseks vajutage nuppu . 
7. minutite muutmiseks keerake valikuketast (joonis 7); 

8. kinnitamiseks vajutage nuppu . 

9. menüüst väljumiseks vajutage nuppu (B5). 

Kui aeg on määratud, näitab automaatkäivituse aktiveerimist 

sümbol , mis kuvatakse kellaaja kõrval ja menüüs 

jaotises ”Auto-start” (Automaatkäivitus). 
Funktsiooni välja lülitamiseks: 

10. valige menüüst automaatkäivitus; 

11. vajutage nuppu . Kuvatakse tekst ”Disable?” (Lülitan 

välja?); 

12. kinnitamiseks vajutage nuppu . 

Sümbolit  enam ei kuvata. 

6.6 Automaatne väljalülitamine 
Aega saab muuta nii, et kohvimasin lülitub automaatselt välja 15 või 30 

minuti pärast või 1, 2 või 3 tunni pärast. 

Automaatse väljalülitamise seadistamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 
4. keerake valikuketast (joonis 6) kuni kuvatakse soovitud 

tööaeg (15 või 30 minutit või 1,2 või 3 tundi); 

5. kinnitamiseks vajutage nuppu . 

6. menüüst väljumiseks vajutage nuppu (B5). 
Automaatne väljalülitamine on nüüd seadistatud. 

6.7 Energia säästmine 
Kasutage seda funktsiooni energiasäästu sisse- või väljalülitamiseks. Kui 

funktsioon on aktiivne, vähendab see energiatarbimist vastavalt 

Euroopas kehtivatele normidele. 

Kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse menüü jaotises ”Energy Saving” 

(Energia säästmine) tärn. 

Energiasäästufunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 

4. energiasäästufunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks 

vajutage nuppu ; 

5. menüüst väljumiseks vajutage nuppu (B5). 
Kui funktsioon on sisse lülitatud aga masinat mõnda aega ei 

kasutata, kuvatakse teade „Energy saving” (Energia 

säästmine). 

Pange tähele: 

• Energiasäästurežiimis kulub enne esimese kohvi, cappuccino või piimapõhise 

kohvi valmistamist mõni sekund, sest masin peab uuesti kuumenema. 

• Joogi valmistamiseks vajutage energiasäästurežiimist väljumiseks suvalist nuppu, 

seejärel vajutage soovitud joogile vastavat nuppu. 

• Kui piimanõu (D3) on sisestatud, ei saa energiasäästufunktsiooni aktiveerida. 

6.8 Temperatuuri seadistamine 
Kohvi valmistamiseks kasutatava vee temperatuuri 

seadistamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 
4. keerake valikuketast, kuni näidikul kuvatakse soovitud 

temperatuur (•= madal; • • •kõrge); 

5. kinnitamiseks vajutage nuppu . 

6. menüüst väljumiseks vajutage nuppu (B5). 

6.9 Vee kareduse seadistamine 
Vee kareduse määramise juhised leiate jaotisest „13.  Vee 

kareduse määramine” 

6.10 Helisignaali sisse- või väljalülitamine 
Sellega lülitatakse masina helisignaal sisse või välja iga kord, kui nuppe 

vajutatakse või tarvik sisestatakse/eemaldatakse. Helisignaal on 

vaikimisi sisselülitatud. Helisignaali sisse- või väljalülitamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu 1 (B9); 

4. helisignaali sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu "

1; 
5. helisignaali aktiveerimist näitab tärn  

menüükäsu “Beep” (Helisignaal) all. Menüüst 

väljumiseks vajutage nuppu (B5).  
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6.11 Keele seadistamine 
Ekraani (B1) keele muutmiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 
4. keerake valikuklahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud 

keel; 

5. kinnitamiseks vajutage nuppu . 
6. ekraanil kuvatakse sõnum, mis kinnitab valitud keele; 

7. menüüst väljumiseks vajutage nuppu (B5). 

6.12 Tassi valgustamine 
See funktsioon aktiveerib/deaktiveerib tassivalgusti (A21). 

Vaikimisi on tassituled sisse lülitatud. Tuled süttivad 

automaatselt iga kord, kui kohvi või cappuccinot 

valmistatakse, samuti iga loputustsükli ajal. 

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) (joonis 7) kuni ekraanile (B1) 

ilmub funktsioon “Cup lighting“ (Tassivalgusti); 

3. vajutage nuppu (B9). Ekraanil (B1) kuvatakse tekst 

“Disable?” (Lülitan välja?) või “Enable?” (Lülitan sisse?); 

4. tassivalgusti sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu; 

’  

5. kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse menüükäsu "Cup 

lighting" (Tassivalgusti) all tärn. Menüüst väljumiseks 

vajutage nuppu (B5). 

6.13 Vaikeväärtused (lähtestamine) 
See funktsioon lähtestab kõik menüüsätted ja 

programmeeritud kogused tagasi vaikeväärtustele (välja 

arvatud keel, mis jääb seadistatuks). 

Vaikeväärtuste lähtestamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 

4. kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage uuesti nuppu . 

6.14 Statistika funktsioon 
Funktsioonis kuvatakse masinaga seotud statistikat. Statistika 

vaatamiseks: 

1. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2) kuni kuvatakse soovitud 

funktsioon (joonis 7); 

3. vajutage nuppu (B9); 
4. masina statistika kuvatakse ekraanil (D6), sirvimiseks 

keerake valikuketast (joonis 7); 

5. menüüst väljumiseks vajutage kaks korda nuppu

(B5). 

 

7. LOPUTAMINE _______________________________  
Kasutage seda funktsiooni kohvitiladest (A14) ja 

kuumaveetilast (C6, kui paigaldatud) kuuma vee laskmiseks, 

et masinat puhastada ja eelsoojendada. 

Asetage kohvi- ja kuumaveetilade alla vähemalt 100 ml anum 

(joonis 5). 

Tähtis! Põletusoht! 

Ärge jätke masinat kuuma vee tarnimise ajal järelevalveta. 

1. Funktsiooni sisse lülitamiseks vajutage nuppu (B5). 

Ekraanil (B1) kuvatakse tekst "RINSING, Please wait" 

(LOPUTAN, palun oodake); 
2. Mõne sekundi pärast hakkab kohvimasinast 

puhastamiseks ja eelsoojendamiseks jooksma kuuma 

vett kõigepealt kohvitiladest ja siis kuumaveetilast (kui 

paigaldatud). Ekraanil kuvatakse tekst "RINSING" 

(LOPUTAN) koos edenemisribaga, mis täitub järk-järgult 

koos ettevalmistuse edenemisega; 

3. protsessi peatamiseks vajutage suvalist nuppu või 

oodake, kuni vee tarnimine peatub automaatselt. 

Pange tähele: 

• Kui kohvimasinat ei kasutata kauem kui 3 –4 päeva, 

soovitame selle uuesti sisselülitamisel enne kasutamist 

masinat kindlasti 2 - 3 korda loputada; 

• Pärast loputamist on normaalne, et kohvipaksu mahutis 

(A15) on vett. 

8. KOHVI VALMISTAMINE _______________________  
8.1 Kohvi maitse valimine 
Kohvimasin on vaikimisi seadistatud valmistama standardse 

maitsega kohvi. 

Valida saab: 

Eriti kerge maitse 

Kerge maitse 

Standardmaitse 

Tugev maitse 

Eriti tugev maitse 

Maitse muutmiseks vajutage korduvalt aroomivaliku nuppu

 
(86) (joonis 8), kuni ekraanile (B1) ilmub soovitud maitse. 

8.2 Tassis oleva kohvikoguse seadistamine 
Kohvimasin on vaikimisi seadistatud tegema standardkoguse 

kohvi. Kohvikoguse valimiseks keerake valikuketast (B2), kuni 

ekraanile (B1) ilmub teade, mis vastab soovitud 

kohvikogusele (joonis 7): 

Kohv on valitud Kogus tassis (ml) 

MINU KOHV Programmeeritav: alates 

~20 kuni —180 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VÄIKE KOHV -40 

STANDARDKOHV -60 

SUUR KOHV -90 

EKSTRA SUUR KOHV -120 
 

8. 3 „Minu kohvi” koguse seadistamine 
Kohvimasin on vaikimisi seadistatud automaatselt 

valmistama 30 ml „minu kohvi”. Kohvikoguse muutmiseks 

tassis: 1. asetage tass kohvitilade alla (A14, joonis 9); 

9. keerake valikuketast (B2) (joonis 7), kuni kuvatakse tekst 

"MY COFFEE" (Minu kohv); 

10. vajutage nuppu (B7), kuni masin hakkab kohvi 

tarnima, siis vabastage nupp (joonis 10); 

11. niipea, kui kohvi kogus tassis saavutab soovitud 

taseme, vajutage uuesti nuppu (joonis10). 
Kohvi kogus tassis on nüüd seadistatud. 

8.4 Kohviveski reguleerimine 
Kohviveski on vaikimisi seadistatud kohvi õigesti valmistama 

ja ei tohiks esialgu nõuda täiendavat reguleerimist. 

Kui leiate pärast esimeste kohvide valmistamist, et kohv on 

liiga lahja ja ei ole piisavalt kreemjas või valmib kohv liiga 

aeglaselt (tilk korraga), saab seda kohviubade jahvatuse 

reguleerimisnupust (A2) muuta (joonis 11). 

Pange tähele: 

Jahvatuse reguleerimisnuppu tuleb keerata ainult siis, kui  

kohviveski töötab. 

Kui kohv valmib liiga aeglaselt või 

üldse mitte, keerake nuppu üks klõps 

päripäeva 7 suunas. 

Täidlasema ja kreemjama kohvi 

valmistamiseks keerake nuppu üks 

klõps vastupäeva 1 suunas (ärge 

keerake korraga rohkem kui üks 

klõps, muidu võib kohv hakata 

valimima  tilkhaaval). 

8.6 Kohvi valmistamine kohviubadest 

Tähtis! 

Ärge kasutage karamelliseeritud või suhkrustatud kohviube, 

sest need võivad kohviveskisse kinni kleepuda ja muuta selle 

kasutuskõlbmatuks. 

1. Täitke kohviubade mahuti (A7) kohviubadega (joonis 12). 

2. Asetage kohvitilade (A14) alla: 

- 1 tass, kui soovite 1 kohvi (joonis 9); 

- 2 tassi, kui soovite 2 kohvi. 

3. Tõmmake kohvitilad alla tassile nii lähedale kui võimalik. 

Nii tuleb kohv kreemjam (joonis 13); 

4. vajutage nuppu, mis vastab nõutavale kohvide arvule (1 

tass B7 või 2 tassi B8) (joonised 10 ja 14); 
5. Algab kohvi valmistamine. Valitud kohvi kogus kuvatakse 

ekraanil (B1) koos edenemisribaga, mis järk-järgult 

täitub valmistamise edenedes. 

Pange tähele: 

6. Kui masin valmistab kohvi, saab valmistamise igal hetkel 

katkestada, vajutades suvalist nuppu. 

7. Kui soovite valminud tassi kohvi kogust suurendada, 

vajutage lihtsalt ühte kohvinuppu ( või ) ja 

hoidke seda all (3 sekundi jooksul). 
Kui kohv on valmis, on ka masin valmis tegema järgmist jooki. 

Pange tähele: 

8. Kohvimasina kasutamise käigus võidakse ekraanile 

kuvada mitmesuguseid veateateid (FILL TANK (Täitke 

veepaak), EMPTY GROUNDS CONTAINER (Tühjendage 

kohvipaksu mahuti, jne.) Nende tähendust selgitatakse 

jaotises „16.  Veateated”. 

9. Kuumema kohvi valmistamiseks vt jaotist „8.5 

Temperatuuri seadistamine“. 

10. Kui kohvi toimetatakse tilkhaaval, liiga lahjana, mitte 

piisavalt kreemjana või liiga külmalt, lugege näpunäiteid 

jaotises „17.  Tõrkeotsing”. 

8.7 Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist 
Tähtis! 

• Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui masin on välja 

lülitatud, sest puru võib sattuda masina sisemusse ja 

seda määrida. See võib kohvimasinat kahjustada. 

• Ärge kunagi kasutage üle 1 mõõtelusikatäie (C2), sest 

suurem kogus võib kohvimasina sisemust määrida või 

blokeerida lehtri (A6). 

Pange tähele: 

12 

Reguleerimise mõju on märgatav alles pärast vähemalt 2 tassi 

kohvi valmistamist. Kui reguleerimine ei andnud soovitud 

tulemust, keerake valimisketast veel üks klõps. 

8.5 Temperatuuri seadistamine 
Kuumema kohvi valmistamiseks: 

• teostage enne kohvi valmistamist loputustsükkel 

vajutades nuppu  (B5), nagu kirjeldatud jaotises 

„8. Kohvi valmistamine”; 
• soojendage tasse eelnevalt kuuma veega, kasutades 

kuuma vee funktsiooni (vt jaotis „10.  Kuum vesi”); 

• valige menüüs „kõrge” kohvitemperatuur (vt jaotis 6.8 

Temperatuuri seadistamine”). 

Jahvatatud kohvi kasutamisel saab korraga teha ainult ühe 

tassi kohvi. 

1. Vajutage nuppu (B6), kuni ekraanile (B1) ilmub 

tekst "Pre-ground" (Jahvatatud) (joonis 8). 
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2. Veenduge, et lehter ei ole blokeeritud, seejärel lisage 

lehtrisse üks mõõdulusikatäis jahvatatud kohvi (joonis 

15). 

3. Asetage tass kohvitilade (A14) alla (joonis 9). 

4. Vajutage 1 tassi kohvi nuppu (B7) (joonis 10). 
5. Algab kohvi valmistamine. Valitud kohvi kogus kuvatakse 

ekraanil koos edenemisribaga, mis järk-järgult 

valmistamise edenedes täitub. 

Pange tähele: 

Kui funktsioon "Energy Saving” (Energia säästmine) on 

aktiivne, peate võib-olla enne esimese kohvi valmistamist 

mõni sekund ootama. 

9. CAPPUCCINO JA PIIMAKOHVIDE VALMISTAMINE 
KOHVID 

Pange tähele: 

• Vähese vahu või suurte mullidega piima vältimiseks 

puhastage alati piimanõu kaas (D2) ja kuuma vee 

ühendusotsik (A13) vastavalt jaotistes „9.6 Piimanõu 

puhastamine pärast kasutamist”, „11.10 Piimanõu 

puhastamine” ja „11.11 Kuuma vee/auru ühendusotsiku 

puhastamine” kirjeldatule. 

9.1 Piimanõu täitmine ja paigaldamine 
1. Eemaldage kaas (D2) (joonis 16); 

2. täitke piimanõu (D3) piisava piimakogusega, mis ei ületa 

mahutile märgitud MAX taset (joonis 17). Iga mahuti 

küljel olev tasememärk vastab 100 ml piimale. 

Pange tähele: 

• Paksema ja ühtlasema vahu valmistamiseks kasutage 

rasvavaba või madala rasvasisaldusega (max 0,5%) 

külmiku temperatuuril (umbes 5°C) olevat piima. 

• Kui energiasäästu funktsioon on sisse lülitatud, peate 

enne esimese cappuccino valmistamist võib-olla  

mõne sekundi ootama. 

3. Veenduge, et piimavoolik (D4) oleks piimanõu kaane 

põhja õigesti sisestatud (joonis 18); 

4. asetage kaas piimanõu peale tagasi; 

5. eemaldage kuumaveetila (C6) ühendusotsikust (A13) 

(joonis 19); 

6. kinnitage piimanõu ühendusotsiku külge ja lükake nii 

kaugele kui võimalik (joonis 20). Kohvimasin annab 

helisignaali (kui funktsioon sisse lülitatud); 

7. asetage kohvitilade (A14) ja piimavahutila (D5) alla 

piisavalt suur anum. Reguleerige piimvahu tila kõrgust. 

Et seda tassile lähemale nihutada, tõmmake seda 

lihtsalt allapoole (joonis 21); 

8. järgige iga funktsiooni kohta alltoodud juhiseid. 

9.2 Piimavahu koguse määramine 
Pöörake vahu reguleerimisnuppu (D1), et reguleerida 

cappuccino jaoks valmistatava piimavahu kogust. 

 

Nupu asend Kirjeldus 

 
Vahtu ei valmistata 

 
Min. vaht 

 Max. vaht 

 

9.3 Cappuccino valmistamine 
1. Pärast piimanõu (D3) paigaldamist keerake piimanõu 

kaanel (D2) olev vahu reguleerimisnupp (D1) soovitud 

asendisse (joonis 22); 

2. vajutage nuppu CAPPUCCINO (B10). Ekraanile (B1) 

kuvatakse tekst "CAPPUCCINO" koos edenemisribaga, 

mis valmimise edenedes järk-järgult täitub; 

3. pärast piima vahustamist valmistab masin automaatselt 

kohvi. 

Pange tähele: 

• Kui soovite valmistamise ajal lõpetada piimavahu või 

kohvi valmistamise, vajutage kaks korda nuppu 

CAPPUCCINO. 

• Ärge jätke piimanõud pikemaks ajaks külmkapist välja. 

Mida soojem on piim (5°C on ideaalne), seda kehvem on 

toodetud piimavahu kvaliteet. 

9.4 Piimanõu puhastamine pärast kasutamist 

Tähtis! Põletusoht 

Piimanõu (D3) sisemiste voolikute puhastamisel võib piimavahutilast (D5) 

väljuda veidi kuuma vett ja auru. Vältige veepritsmeid. 

Ekraanil (B1) kuvatakse tekst "SET DIAL TO CLEAN“ (Keerake valikuketas 

puhastamise peale) iga kord, kui kasutate piimafunktsiooni. Piimanõu 

puhastamiseks: 

1. jätke piimanõu (D3) kohvimasinasse (te ei pea seda 

tühjendama); 

2. asetage tass või muu anum piimavahutila alla (joonis 

21); 

3. Keerake vahu reguleerimisnupp (D1) asendisse CLEAN 

(Puhastamine) (joonis 23). Ekraanil kuvatakse 

edenemisriba ja see täitub järk-järgult, kui toiming 

jätkub, koos teatega "Cleaning underway, Please wait". 

(Puhastan, palun oodake). Puhastamine lõpeb 

automaatselt; 

4. keerake nupp tagasi ühele vahustamise 

reguleerimisvalikutest; 

5. eemaldage piimanõu ja puhastage ühendusotsikut (A13) 

alati käsnaga (joonis 24). 

Pange tähele: 

• Mitme cappuccino või piimakohvi valmistamiseks puhastage 

piimanõu ainult pärast seda, kui olete valmistanud 

viimase joogi.  
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• Piimanõud võib hoida külmkapis. 

• Mõnel juhul peate enne puhastamist ootama, kuni masin 

soojeneb. 

9.5 Cappuccino kohvi - ja piimakoguse seadistamine 

tassis 
Kohvimasin on vaikimisi seadistatud valmistama 

standardkoguseid. Koguste muutmiseks: 

1. asetage tass kohvitilade (A14) ja piimavahutila (D5) alla 

(joonis 21); 

2. vajutage ja hoidke all CAPPUCCINO nuppu (B10), kuni 

ekraanile (B1) ilmub teade "PROGRAM MILK Program 

Quantity“ (Piimakoguse seadistamine); 

3. vabastage nupp. Masin hakkab piima tarnima; 

4. Kui nõutud kogus piima on tassi toimetatud, vajutage 

uuesti nuppu CAPPUCCINO; 

5. masin lõpetab piima tarnimise ja mõne sekundi pärast 

toimetatakse tassi kohv. Kuvatakse "PROGRAM COFFEE 

Program quantity” (Piimakoguse seadistamine); 

6. kui nõutud kogus kohvi on tassi toimetatud, vajutage 

uuesti nuppu CAPPUCCINO. Kohvi tarnimine peatub. 

Masin on nüüd ümber seadistatud uute piima - ja 

kohvikogustega. 

10. KUUM VESI 

Tähtis! Põletusoht. 

Ärge kunagi jätke masinat kuuma vee tarnimisel 

järelevalveta. Kuumaveetila (C6) muutub vee tarnimise ajal 

kuumaks. Hoidke ainult käepidemest. 

1. Veenduge, et kuumaveetila on õigesti kinnitatud; 

2. paigutage tila alla anum (pritsmete vältimiseks 

võimalikult lähedale); 

3. vajutage nuppu (B9) (joonis 4). Ekraanil (B1) 

kuvatakse "HOT WATER” (Kuum vesi) koos 

edenemisribaga, mis täitub järk-järgult vastavalt kuuma 

vee tarnimisele; 

4. masin tarnib umbes 250 ml kuuma vett, seejärel jääb 

automaatselt seisma. • Kuuma vee tarnimise 

katkestamiseks manuaalselt vajutage uuesti nuppu . 
Pange tähele: 

Kui energia säästmise funktsioon on aktiivne, võib kuuma vee 

tarnimine alata peale mõnesekundilist pausi. 

5. .1 Automaatselt tarnitud vee koguse muutmine 
Kohvimasin on tehases seadistatud automaatselt tarnima 250 

ml kuuma vett. Selle koguse muutmiseks: 

1. paigutage anum kuumaveetila (C6) alla; 

2. vajutage ja hoidke all nuppu (B9), kuni masin hakkab 

kuuma vett tarnima, seejärel vabastage nupp . 

3. Kui kuum vesi saavutab tassis soovitud taseme, vajutage 

uuesti nuppu . 
Masin on nüüd uue kogusega ümber seadistatud. 

11. PUHASTAMINE 

11.1 Kohvimasina puhastamine 
Kohvimasina järgmisi osi tuleb regulaarselt puhastada: 

- masina sisesüsteem; 

- kohvipaksu mahuti (A15); 

- tilgakandik (A19), tilgakandiku võre (A20) ja 

kondensaadianum (A16); 

- veepaak (A10); 

- kohvitilad (A14); 

- jahvatatud kohvi lehter (A6); 

- kohvivalmistusosa (A12), ligipääsetav pärast ukse (A11)  

avamist; 

- piimanõu (D3); 

- kuuma vee ja auru ühendusotsik (A13); 

Tähtis! 
- Ärge kasutage kohvimasina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid 

puhastusvahendeid ega alkoholi. De'Longhi superautomaatsete 

kohvimasinate puhastamiseks ei ole vaja keemiatooteid. 

- Masina ühtegi osa ei tohi pesta  

nõudepesumasinas, välja arvatud piimanõu (D3). 

- Ärge kasutage ladestunud mustuse ja kohvijääkide eemaldamiseks 

metallesemeid, kuna need võivad kriimustada masina metall - või 

plastpindu. 

11.2 Sisesüsteemi puhastamine 
Kui kohvimasinat ei ole kauem kui 3 - 4 päeva kasutatud, 

soovitame selle enne uuesti kasutamist sisse lülitada ja: 

• teostada 2 - 3 loputustsüklit, vajutades nuppu (B5); 

• lasta mõni sekund kuuma vett, vajutades nuppu 

(B9). 

11.3 Kohvipaksu mahuti puhastamine 
Kui ekraanile (B1) ilmub tekst „EMPTY GROUNDS CONTAINER”, tuleb 

tühjendada ja pesta kohvipaksu mahuti. Masinat ei saa kohvi 

valmistamiseks kasutada enne, kui olete kohvipaksu mahuti (A15) 

tühjendanud. Isegi kui see pole täis, kuvatakse kohvipaksu mahuti 

tühjendamise teade 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist. Et 72 

tundi oleks õigesti arvutatud, ei tohi masinat kunagi pealülitist välja 

lülitada. 

Tähtis! Põletusoht 

Kui valmistate üksteise järel mitu cappuccinot, muutub 

metallist tassialus (A17) kuumaks. Oodake, kuni see jahtub, 

enne kui seda puudutate, ja käsitsege seda ainult esiküljelt.  
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Puhastamiseks (kui masin on sisse lülitatud): 

• eemaldage tilgutikandik (A19), tühjendage ja puhastage 

see (joonis 25). 

• Tühjendage kohvipaksu mahuti (A15) ja puhastage 

põhjalikult, et eemaldada kõik põhja ladestunud jäägid. 

Seda saab teha puhastusharja (C5) spaatliga (kui see on 

teie mudeliga kaasas). 

• Kontrollige kondensaadianumat (A16) (punane) ja 

vajadusel tühjendage see. 

Tähtis! 

Tilgakandiku eemaldamisel tuleb kohvipaksu mahuti 

tühjendada, isegi kui see sisaldab vaid vähesel määral 

kohvipaksu. 

Kui seda ei tehta, siis järgmiste kohvide tegemisel täitub 

kohvipaksu mahuti oodatust rohkem ja ummistab masina. 

Pange tähele: 

Pärast puhastamist on tavaline, et kohvipaksu mahuti (A15) 

sisaldab vett. 

11.4 Tilgakandiku ja kondensaadianuma puhastamine 
Tähtis! 

Tilgakandik (A19) on varustatud veetaseme indikaatoriga 

(A18) (punane), mis näitab kandiku vee taset (joonis 26). 

Tilgakandik tuleb tühjendada ja puhastada enne, kui 

indikaator hakkab tassialusest (A17) välja paistma, vastasel 

juhul võib vesi servast üle voolata ja kahjustada 

kohvimasinat, pinda, millel masin seisab või seda ümbritsevat 

ala. 

Tilgakandiku eemaldamiseks: 

1. eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu mahuti (A15) 

(joonis 25); 

2. tühjendage tilgakandik ja kohvipaksu mahuti ning peske 

need puhtaks; 

3. kontrollige punast kondensaadianumat (A16) ja 

vajadusel tühjendage see; 

4. asetage tilgakandik ja kohvipaksu mahuti tagasi. 

11.5 Kohvimasina sisemuse puhastamine 
Elektrilöögi oht! 

Enne sisemiste osade puhastamist tuleb masin välja lülitada 

(vt jaotis „5.  Kohvimasina väljalülitamine”) ja vooluvõrgust 

lahutada. Ärge kunagi kastke masinat vette. 

1. Kontrollige regulaarselt (umbes kord kuus), et masina 

sisemus (pärast tilgakandiku A19 eemaldamist) ei ole 

määrdunud. Vajadusel eemaldage kohvijäägid 

puhastusharja (C5, kui see on mudeliga kaasas) ja 

käsnaga; 

2. Eemaldage tolmuimejaga kõik jäägid (joonis 27). 

11.6 Veepaagi puhastamine 
1. Puhastage veepaaki (A10) regulaarselt (umbes kord 

kuus ja iga kord, kui asendate veepehmendusfiltri (C4), 

(kui see on olemas)) niiske lapi ja maheda 

pesuvahendiga; 

2. eemaldage veepehmendusfilter (C4) (kui see on olemas) 

ja loputage jooksva veega; 

3. vahetage veepehmendusfilter välja (kui see on 

paigaldatud), täitke paak värske veega  

ja paigaldage tagasi kohvimasinasse; 

4. (Ainult veepehmendusfiltriga mudelid) Tarnib umbes 

100 ml vett. 

11.7 Kohvitilade puhastamine 
1. Puhastage kohvitilasid (A14) regulaarselt käsna või 

lapiga (joonis 28A); 

2. kontrollige, et kohvitilade augud ei ole ummistunud. 

Vajadusel eemaldage kohvijäägid hambaorgiga (joonis 

28B). 

11.8 Jahvatatud kohvi lehtri puhastamine 
Kontrollige regulaarselt (umbes kord kuus), et jahvatatud 

kohvi lehter (A6) ei ole ummistunud. Vajadusel eemaldage 

kohvijäägid puhastusharjaga(C5, kui see on teie mudeliga 

kaasas). 

11.9 Kohvivalmistusosa puhastamine 
Kohvivalmistusosa (A11) tuleb puhastada vähemalt kord kuus. 

Tähtis! 

Kohvivalmistusosa ei saa eemaldada, kui kohvimasin on sisse 

lülitatud. 

1. Veenduge, et kohvimasin on õigesti välja lülitatud (vt jaotist „5.  

Kohvimasina väljalülitamine”); 

2. Eemaldage veepaak (A10); 

3. avage kohvivalmistusosa uks (A11) masina paremal küljel (joonis 

28); 

4. vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole ja samal ajal 

tõmmake kohvivalmistusosa väljapoole (joonis 29); 

5. leotage kohvivalmistusosa vees umbes 5 minutit, seejärel loputage 

kraani all; 

Tähtis! 

LOPUTAGE AINULT VEEGA 

ÄRGE KASUTAGE NÕUDEPESUVAHENDIT - ÄRGE PANGE 

NÕUDEPESUMASINASSE 

Puhastage kohvivalmistusosa nõudepesuvahendit kasutamata, kuna see 

võib masinat kahjustada. 

6. Kasutage puhastusharja (C5, kui see on teie mudeliga kaasas), et 

eemaldada kohvivalmistusosa pesas ukse kaudu nähtavale jäänud 

kohvijäägid; 

7. Pärast puhastamist pange kohvivalmistusosa masinasse tagasi, 

libistades selle oma pesasse, seejärel lükake PUSH (Lükake) 

sümbol täielikult sisse, kuni see kohale klõpsatab; 

Pange tähele: 

Kui kohvivalmistusosa on raske sisestada, kohandage seda 

enne sisestamist õige suurusega vajutades kahte hooba 

(joonis 30). 

8. Pärast paigaldamist veenduge, et kaks värvilist nuppu on 

välimises asendis; 

9. sulgege kohvivalmistusosa uks;
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10. pange veepaak tagasi. 12. KATLAKIVI EEMALDAMINE 

11.10 Piimanõu puhastamine 
Piimanõu (D3) puhastamiseks peale igakordset kasutamist: 

1. eemaldage kaas (D2); 
2. eemaldage piimavahutila (D5) ja piimavoolik (D4) 
(joonis 32); 

3. keerake vahu reguleerimisnupp 

(D1) vastupäeva asendisse 

INSERT (joonis 33) ja 

tõmmake üles; 

4. peske kõik osad põhjalikult 

kuuma vee ja maheda 

pesemisvahendiga. Kõiki 

piimanõu osi võib pesta 

nõudepesumasinas, kuid need 

tuleb asetada 

nõudepesumasina ülemisse 

korvi. 

Veenduge, et süvendis ega nupu all olevas soones  

pole piimajääke (joonis 34). Vajadusel kaapige soont 

hambaorgiga; 

5. loputage vahu reguleerimisnupu pesa sisemust jooksva 

veega (joonis 35); 

6. kontrollige, et piimavoolik ja piimavahutila ei ole 

ummistunud piimajääkidega; 

7. pange vahu reguleerimisnupp, piimavahutila ja 

piimavoolik tagasi (kui ekraanile ilmub tekst "INSERT" 

(Sisesta)); 

8. pange piimanõule (D3) kaas tagasi peale. 

11.11 Kuuma vee ja auru ühendusotsiku puhastamine 
Iga kord, kui valmistate piima, puhastage ühendusotsikut 

(A13) käsnaga, et eemaldada tihenditest piimajäägid (joonis  

23). 

Tähtis! 

• Enne kasutamist lugege läbi katlakivieemaldi pakendil olevad 

juhised ja märgistus. 

• Oluline on kasutada ainult De'Longhi katlakivieemaldit. Ebasobiva 

katlakivieemaldi kasutamine ja/või katlakivi eemaldamise valesti 

teostamine võib põhjustada rikkeid, mida tootja garantii ei hõlma. 

• Katlakivieemaldi võib kahjustada õrnu pindu. Kui 

katlakivieemaldit pritsib kogemata laiali, kuivatage pritsmed 

kohe. 

Katlakivi eemaldamine 

Katlakivieemal
di 

De'Longhi katlakivieemaldi 

Mahuti Soovituslik mahutavus: 1,8 l 

Aeg ~45 min 

 
Kui ekraanil (B1) vilgub teade "DESCALE" (Eemaldage 

katlakivi), teostage kohvimasinale katlakivi eemaldus. 

1. Lülitage kohvimasin sisse ja oodake, kuni see on kasutusvalmis; 

2. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

3. keerake valikuketast (B2), kuni kuvatakse „Descaling” (Katlakivi 

eemaldamine); 

4. aktiveerige see, vajutades nuppu (B9). Ekraanil (B1) kuvatakse 

tekst "Descale Confirm?” (Kinnitage katlakivi eemaldus). 

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage veelkord;  

5. ekraanil (B1) kuvatakse tekst "EMPTY DRIP TRAY" (tühjendage 

tilgakandik), mis vaheldub tekstiga "REMOVE FILTER" (eemaldage 

veepehmendusfilter, kui paigaldatud) ja "Add descaler. Confirm” 

(Lisage katlakivieemaldi, kinnitate?). 

6. Tühjendage veepaak (A10) täielikult ja eemaldage 

veepehmendusfilter (C4) (kui paigaldatud). Tühjendage 

tilgakandik (A19) ja kohvipaksu mahuti (A15), seejärel pange need 

kohvimasinasse tagasi (joonis 24); 

7. Valage katlakivieemaldi veepaaki kuni tasemeni A (vastab 100 ml 

pakendile), mis on märgitud veepaagi küljele (joonis 36), seejärel 

lisage vesi (1 liiter) kuni tasemeni B (joonis 37) ja pange veepaak 

tagasi; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Asetage kohvitilade (A14) ja 

kuumaveetila (C6) alla tühi 

anum, mille minimaalne 

mahutavus on 1,8 liitrit 

(joonis 38). 

Tähtis! Põletusoht 

Hapet sisaldav kuum vesi voolab 

välja kohvitiladest ja 

kuumaveetilast. Vältige 

kokkupuudet selle lahuse 

pritsmetega. 

9. Vajutage nuppu b et kinnitada katlakivieemaldi lisamist. Ekraanil 

kuvatakse tekst "Descale underway” (Katlakivieemaldus 

käivitatud) ja protsess algab. Katlakivieemaldusvedelik väljub 

kohvitiladest ja kuumaveetilast ning tehakse rida loputusi ja 

pause, et eemaldada katlakivi ladestused masina seest; 

Umbes 25 minuti pärast protsess peatub ning ekraanil kuvatakse 

vaheldumisi teated "RINSING” (Loputan) ja "FILL TANK” (Täitke 

veepaak). 

10. Kohvimasin on nüüd valmis loputamiseks puhta veega. Tühjendage 

anum, mida kasutatasite katlakivieemaldi lahuse kogumiseks. 

Kallake veepaak tühjaks, loputage jooksva vee all, täitke värske 

veega kuni tasemeni MAX ja pange masinasse tagasi: kuvatakse 

teade "RINSING, Confirm?” (Loputamine, Kinnitate?); 

11. paigutage katlakivieemaldi lahuse jaoks tühjendatud anum uuesti 

kohvitilade ja kuumaveetila alla (joonis 37); 

12. loputamise alustamiseks vajutage nuppu . Kuum vesi voolab 

välja ja kuvatakse teade "Rinsing Please wait” (Loputan, palun 

oodake); 

13. kui veepaak on tühi, kuvatakse ekraanil teated "RINSING” 

(Loputan), "FILL TANK” (Täitke veepaak) ja "REPLACE FILTER” 

(paigaldage veepehmendusfilter, kui see on eelnevalt 

eemaldatud); 

14. eemaldage veepaak, paigaldage veepehmendusfilter (kui see on 

eelnevalt eemaldatud), täitke paak värske veega kuni tasemeni 

MAX ja paigaldage see kohvimasinasse, ekraanil kuvatakse teade 

"RINSING Confirm?” (Loputamine: Kinnitate?); 

15. asetage loputusvee kogumiseks kasutatud tühjendatud anum 

kuumaveetila alla; 

16. Loputamise taaskäivitamiseks vajutage nuppu : Kuum vesi 

voolab välja ainult kuumaveetilast ja ekraanil kuvatakse teade 

"RINSING Please wait” (LOPUTAN Palun oodake); 

17. kui loputamine lõpeb, ilmub ekraanile teade "Rinsing complete, 

Confirm?” (Loputamine lõpetatud, Kinnitate?); 

18. vajutage kuuma vee nuppu. Kuvatakse teade "FILL TANK” 

(Täitke veepaak); 

19. tühjendage tilgakandik, täitke veepaak värske veega tasemeni 

MAX ja pange tagasi kohvimasinasse. 

Katlakivieemaldustsükkel on nüüd lõppenud. 

Pange tähele: 

• Kui tsükkel ei ole õigesti lõpule viidud (nt 

elektrikatkestus), soovitame tsüklit korrata; 

• pärast katlakivieemaldust on normaalne, et kohvipaksu 

mahuti (A15) sisaldab vett. 

13. VEE KAREDUSE SEADISTAMINE _____________  
Teade DESCALE (Katlakivi eemaldamine) kuvatakse pärast 

määratud ajavahemikku, mis sõltub vee karedusest. 

Vaikimisi on kareduse tasemeks seadistatud 4. Kohvimasinat 

on võimalik seadistada ka vastavalt võrguvee karedusele 

erinevates piirkondades, et masinast oleks vaja harvem 

katlakivi eemaldada. 

13.1 Vee kareduse mõõtmine 
1. Osadele mudelitele on ingliskeelse juhendiga kaasa 

pandud indikaatorpaber (C1). Kui indikaatorpaber pole 

teie mudeliga kaasas, võtke selle ostmiseks ühendust 

klienditeenindusega. 

2. Asetage indikaatorpaber üheks sekundiks veeklaasi 

täielikult vee alla; 

pehme 
vesi 

veidi karedam vesi 

kare vesi 

väga kare vesi 

13.2 Vee kareduse seadistamine 
1. Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

2. keerake valikuketast (B2), et valida "Water Hardness” 

(Vee karedus). 

3. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu (B9); 
4. keerake valikuketast ja valige indikaatorpaberiga (C1) 

tuvastatud tase (vt eelmist jaotist); 

5. valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ; 

6. menüüst väljumiseks vajutage nuppu (B5). 
Vee uus karedus on nüüd seadistatud. 

14. VEEPEHMENDUSFILTER ______________________  
Teatud mudelitele on paigaldatud veepehmendusfilter (C4). 

Kui teie mudelile ei ole, soovitame selle osta De'Longhi 

klienditeenindusest. 
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3. võtke paber veest välja ja raputage kergelt. Umbes minuti möödudes 

moodustub 1, 2, 3 või 4 punast ruutu, sõltuvalt vee karedusest. 

Iga ruut vastab 1 tasemele; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Filtri õige kasutamine: 

14.1 Filtri paigaldamine 
1. Eemaldage filter (C4) pakendist; 

2. Keerake kuupäeva indikaatorketast (vt joonist 38) kaks 

kuud ette; 

Pange tähele: 

Filtri õige kasutamise korral, kestab see kuni kaks kuud. Kui 

kohvimasinasse on paigaldatud filter aga masinat ei ole kaua 

kasutatud, ei kesta filter kauem kui 3 nädalat. 

3. Filtri aktiveerimiseks laske kraanivett joosta läbi filtri 

ava, nagu näidatud joonisel 39, kuni vesi hakkab küljel 

olevatest avadest välja jooksma ja seda rohkem kui 

minuti jooksul; 

4. täitke veepaak (A10) veega; 

5. sisestage filter veepaaki ja hoidke seda umbes kümme 

sekundit täielikult vee all, et õhumullid välja pääseksid 

(joonis 41); 

6. sisestage filter veepaaki filtri pessa ja vajutage nii 

sügavale kui võimalik (joonis 42); 

7. kui olemas, katke veepaak kaanega (joonis 43) ja siis 

pange see masinasse tagasi; 

8. filtri paigaldamisel peate kohvimasinat selle 

olemasolust ka teavitama. 

9. Menüüsse sisenemiseks vajutage 

nuppu P (B4); 

10. keerake valikuketast (B2) (joonis 9) 

kuni ekraanile (B1) ilmub "Install 

filter” (Paigaldage filter); 

11. vajutage nuppu (B9); 

12. ekraanil kuvatakse tekst "Enable?” 

(Aktiveerin?); 

13. valiku kinnitamiseks vajutage nuppu

. Kuvatakse tekst "Hot water 

Confirm?"  

14. asetage vähemalt 500 ml anum  kuumaveetila (C6) alla; 

15. valiku kinnitamiseks vajutage nuppu . Masin alustab kuuma vee 

tarnimist ja kuvatakse teade "Please wait“ (Palun oodake); 

16. pärast kuuma vee tarnimist lülitub kohvimasin automaatselt 

olekusse "Ready for coffee” (Kohviks valmis). 

Uus filter on nüüd aktiivne ja seda näitab tärn, mis kuvatakse menüü 

jaotises "Install filter” (Paigaldage filter). Nüüd saate kohvimasinat 

kasutada. 

14.2 Filtri vahetamine 
Kui ekraanile (B1) ilmub kahe kuu pärast (vt kuupäeva näidikut) või kui 

kohvimasinat ei ole kolm nädalat kasutatud, teade "REPLACE FILTER” 

(Vahetage filter), tuleb veepehmendusfilter (C4) välja vahetada: 

1. Eemaldage masinast veepaak (A10) ja sellest veepehmendusfilter; 

2. võtke uus filter pakendist välja ja jätkake, nagu on näidatud 

eelmise jaotise punktides 2, 3, 4, 5 ja 6; 

3. paigutage vähemalt 500 ml anum kuumaveetila alla; 

4. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

5. keerake valikuketast (B2), kuni kuvatakse tekst "Replace filter” 

(Vahetage filter); 

6. vajutage nuppu 1 (B9); 

7. kuvatakse teklst "Confirm?” (Kinnitate?); 

8. valiku kinnitamiseks vajutage nuppu . 

9. Kuvatakse tekst "HOT WATER Confirm?” (Kuum vesi Kinnitate?) 

10. valiku kinnitamiseks vajutage nuppu . Masin alustab kuuma vee 

tarnimist ja kuvatakse teade "Please wait“ (Palun oodake); 

11. pärast kuuma vee tarnimist lülitub kohvimasin automaatselt 

olekusse "Ready for coffee” (Kohviks valmis). 

Uus filter on nüüd aktiveeritud ja kohvimasinat saab kasutada. 
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(Kuum vesi, Kinnitate?); 

14.3 Filtri eemaldamine 
Kui soovite kasutada masinat ilma filtrita (C4), peate selle eemaldama 

ja kohvimasinat selle eemaldamisest teavitama. Veepehmendusfiltri 

eemaldamiseks: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Eemaldage masinast veepaak (A10) ja sellest veepehmendusfilter; 

2. menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu P (B4); 

3. keerake valikuketast (B2) (joonis 9) kuni ekraanile (B1) ilmub "Install filter*“ 

(Paigaldage filter*); 

4. vajutage nuppu (B9); 

5. ekraanil kuvatakse tekst "Disable?” (Deaktiveerite?); 

6. valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ja menüüst väljumiseks nuppu

(B5). 

De'Longhi jätab endale õiguse igal ajahetkel muuta oma 

toodete tehnilist kirjeldust ja disaini, kahjustamata nende 

funktsionaalsust ja kvaliteeti. 

15.1 Näpunäited energia säästmiseks 
• Energiatarbimise vähendamiseks eemaldage pärast ühe 

või mitme joogi valmistamist piimanõu (D3) ja tarvikud. 

• Seadistage automaatne väljalülitamine 15 minuti peale 

(vt jaotis „6.6 Automaatne väljalülitamine”). 

• Aktiveerige energia säästmine (vt jaotis „6.7 

Energiasääst”). 

• Kui kohvimasin seda nõuab, teostage 

katlakivieemaldustsükkel. 

16. VEATEATED 

KUVATUD SÕNUM VÕIMALIK PÕHJUS KÕRVALDAMINE 

FILL TANK (Täitke veepaak) Veepaagis(A10) pole piisavalt vett. Täitke paak veega ja/või sisestage see õigesti, 

lükates seda nii kaugele, kuni see kohale 

klõpsatab (joonis 3). 

Veepaak (A10) ei ole õigesti paigas. Sisestage veepaak õigesti lükates seda nii 

kaugele kui võimalik (joonis 3). 

EMPTY GROUNDS CONTAINER 
(Tühjendage kohvipaksu 
mahuti) 

Kohvipaksu mahuti (A15) on täis. Tühjendage kohvipaksu mahuti ja tilgakandik 

(A19), peske puhtaks ja pange tagasi 

kohvimasinasse (joonis 25). Tähtis: 

tilgakandiku eemaldamisel PEAB ka kohvipaksu 

mahuti tühjendama, isegi kui see pole veel 

täis. Kui seda ei tehta, võib järgmiste kohvide 

valmistamisel kohvipaksu mahuti oodatust 

rohkem täituda ja masina ummistada. 
INSERT GROUNDS CONTAINER 
(Paigaldage kohvipaksu 
mahuti) 

Pärast tühjendamist ei ole kohvipaksu mahutit 

(A15) masinasse tagasi pandud. 

Eemaldage tilgakandik (A19) ja sisestage 

kohvipaksu mahuti. 

ADD PRE-GROUND COFFEE 
(Lisage jahvatud kohv) 

Olete valinud jahvatatud kohvi funktsiooni aga 

ei ole lehtrisse (A6) jahvatatud kohvi pannud. 

Lisage jahvatud kohvi lehtrisse kohv (joonis 

12) või tühistage funktsioon. 

^ 
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15. TEHNILISED ANDMED 

Pinge: 220-240 V~ Maksimaalselt 50/60 Hz 10A 

Neeldunud energia: 1450W 

Rõhk: 1,5 MPa (15 baari) 
Veepaagi maksimummaht: 1,8 l 

Suurus L x S x K: 240 x 430 x 350 mm 

Kaal (sõltuvalt mudelitest): 9,7/9,4 kg 

Kohviubade mahuti maksimummaht: 250 g  
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KUVATUD SÕNUM VÕIMALIK PÕHJUS KÕRVALDAMINE 

GROUND TOO FINE ADJUST MILL  
(Liiga peen jahvatus, reguleerige 
kohviveskit) 

Jahvatus on liiga peen ja kohvi valmistatakse liiga 

aeglaselt või üldse mitte. 

Tellige uus kohv ja keerake jahvatuse 

reguleerimisnuppu (A2) üks klõps päripäeva 7 suunas, 

samal ajal kui kohviveski töötab (joonis 11). Kui pärast 

vähemalt 2 kohvi valmistamist on see ikka veel liiga 

aeglane, korrake toimingut, keerates jahvatuse 

reguleerimisnuppu veel ühe klõpsu võrra (vt jaotis „8.4 

Kohviveski reguleerimine”). Kui probleem ei lahene, 

veenduge, et veepaak (A10) on lõpuni sisestatud. 

Kui kohvimasinal on veepehmendusfilter (C4), võib 

masina sisemises süsteemis olla filtrist väljunud 

õhumull, mis takistab voolu. 

Sisestage kuumaveetila masinasse ja laske veidi vett, 

kuni vool muutub korrapäraseks. 

DESCALE (Eemaldage katlakivi) Masinas ei tohi olla katlakivi. Katlakivi eemaldamise protseduuri on kirjeldatud 

jaotises „12. Katlakivi eemaldamine“. Katlakivi 

eemaldamist peab kindlasti teostama. 

LESS COFFEE (Vähem kohvi) Kasutatud on liiga palju kohvi. 

Valige mahedam maitse, vajutades nuppu (B6) 0 ® 

(joonis 8) või vähendades jahvatatud kohvi kogust. 

FILL BEANS CONTAINER (Lisage 
kohviube) Kohvioad on otsa saanud. Täitke kohviubade mahuti (A7) (joonis 12). 

Jahvatatud kohvi lehter (A6) on ummistunud. 

Tühjendage lehter puhastusharjaga (C5), nagu 

kirjeldatud jaotises „11.8 Jahvatatud kohvi lehtri 

puhastamine”. 

INSERT INFUSER ASSEMBLY 
(Paigaldage kohvivalmistusosa) Kohvivalmistusosa (A12) ei ole pärast puhastamist 

masinasse tagasi pandud.. 

Sisestage kohvivalmistusosa, nagu kirjeldatud jaotises 

„11.9 Kohvivalmistusosa puhastamine”. 

INSERT TANK (Sisestage veepaak) Veepaak (A10) ei ole õigesti paigas. 

Sisestage paak õigesti ja lükake nii sisse kui võimalik 

(joonis 3B). 

GENERAL ALARM (Üldine häire) Kohvimasina sisemus on väga määrdunud. 

Puhastage masina sisemust põhjalikult, nagu 

kirjeldatud jaotises „11.  Kohvimasina puhastamine”. 

Kui pärast puhastamist teade ei kao, pöörduge 

klienditeenindusse. 

REPLACE FILTER (Vahetage filter) Veepehmendusfilter (C4) vajab vahetamist. 

Vahetage filter välja või eemaldage see, nagu 

kirjeldatud jaotises „14.  Veepehmendusfilter” 

SET DIAL TO CLEAN (Valige 
puhastamine) Hiljuti kasutati piimafunktsiooni ja piimanõus (D3) 

olevad voolikud vajavad puhastamist. 

Keerake vahu reguleerimisnupp (D1) asendisse CLEAN 

(Puhastamine). 

INSERT WATER SPOUT (Sisestage 
kuumaveetila) Kuumaveetila (C6) ei ole sisestatud või see on 

sisestatud valesti. 

Sisestage tila nii kaugele, kui see läheb. 

INSERT MILK CONTAINER (Paigaldage 
piimanõu) 

Piimanõu (D3) ei ole õigesti paigaldatud. 

Sisestage piimanõu nii kaugele, kui see läheb (joonis 

20). 

WATER CIRCUIT EMPTY FILL 
(Veeringlus tühi, lisage 
vett) 
HOT WATER (Kuum vesi) 
Kinnitate? 

Veeringlus on tühi. 

Vajutage (B9) kuuma vee tarnimiseks 

kuumaveetilast (C6), kuni vool normaliseerub. Kui 

probleem ei lahene, veenduge, et veepaak (A10) on 

lõpuni sisestatud.   
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17. TÕRKEOTSING ____________________________________  
Allpool on loetlelu mõningatest võimalikest riketest. Kui probleemi ei saa kirjeldatud viisil lahendada, pöörduge 

klienditeenindusse. 

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS KÕRVALDAMINE 

Kohv ei ole kuum. Tassid ei olnud eelkuumutatud. 

Soojendage tassid, loputades neid kuuma veega (pange 

tähele: võite kasutada ka kuuma vee funktsiooni). 

Kohvimasin on jahtunud, sest viimase kohvi 

valmistamisest on möödunud 2 - 3 minutit. 

Enne kohvi valmistamist loputage sisemist süsteemi, 

vajutades nuppu (B5). 

Seatakse madal kohvitemperatuur. Seadistage menüüs kõrge kohvitemperatuur. 

Kohv on lahja või ei ole piisavalt 

kreemjas. 

Kohv on liiga jämedalt jahvatatud. 

Keerake jahvatuse reguleerimisnuppu (A2) ühe astme 

võrra vastupäeva 1 suunas kohviveski töötamise ajal 

(joonis 10). Jätkake aste-astmelt, kuni kohvi tarnimine 

on rahuldav. Mõju ilmneb alles pärast 2 kohvi 

valmistamist (vt jaotis „8.4 Kohviveski 

reguleerimine”). 

Kohv ei sobi. Kasutage espressomasinate jaoks mõeldud kohviube. 

Kohvi valmib liiga aeglaselt või 

tilkhaaval. 

Kohvioad on liiga peeneks jahvatatud. 

Kui kohviveski töötab, keerake jahvatuse 

reguleerimisnuppu (A2) ühe astme võrra 7 suunas 

päripäeva (joonis 11). Jätkake aste-astmelt, kuni kohvi 

tarnimine on rahuldav. Mõju ilmneb alles pärast 2 kohvi 

valmistamist (vt jaotis „8.4 Kohviveski 

reguleerimine”). 

Ühest või mõlemast tilast ei tule 

kohvi. 

Kohvitilad (A14) on ummistunud. Puhasta tilad hambaorgiga (joonis 28B). 

Piimavahutilast (D5) ei tule 

piimavahtu. 

Piimanõu kaas (D2) on määrdunud. Puhastage piimanõu kaas, nagu kirjeldatud jaotises 

„11.10 Piimanõu puhastamine“. 

Kohvimasin ei käivitu 

Masin ei ole ühendatud vooluvõrku. Ühendage masin vooluvõrku. 

Pealüliti (A8) pole sisse lülitatud. Vajutage pealüliti asendisse I (joonis 2). 

Kohvivalmistusosa ei saa välja võtta 

Kohvimasin pole õigesti välja lülitatud 
Lülitage masin välja, vajutades nuppu (Jj) (B3) (joonis 

6) (vt jaotis „5.  Kohvimasina väljalülitamine”). 

^ 
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Piimas on suuri mulle ja see pritsib 

piimavahutilast (D5) välja või on 

vähe vahtu 

Piim ei ole piisavalt külm või ei ole 

rasvatu/väherasvane. Kasutage väherasvast või rasvatut piima külmiku 

temperatuuril (umbes 5°C). Kui tulemus ei ole selline, 

nagu soovisite, muutke kasutatavat piimabrändi. 

Vahu reguleerimisnupp (D1) on valesti reguleeritud. 

Reguleerige vastavalt jaotises „9.2 Vahukoguse 

reguleerimine” toodud juhistele. 

Piimanõu kaas (D2) või vahu reguleerimisnupp (D1) on 

määrdunud Puhastage piimanõu kaas ja vahu reguleerimisnupp 

nagu kirjeldatud jaotises „11.10 Piimanõu 

puhastamine”. 

Kuuma vee/auru ühendusotsik (A13) on määrdunud 

Puhastage ühendusotsikut nagu kirjeldatud jaotises 

„11.11 Kuuma vee/auru ühendusotsiku puhastamine”. 

 


