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1. MASINA KIRJELDUS  (vt. lk. 2) 

 

A. Alus kohvitasside soojendamiseks  

B. Auru reguleerimise nupp 

C. Auru andmise toru 

D. Piima vahusti 

E. Veepaak (teisaldatav) 

F. Tasside alus 

G. Veekogumisvann 

H. Teenindusuks 

I. Reguleeritava kõrgusega kohvi 

väljastamise plokk 

J. Juhtpaneel 

K. Kohviubade mahuti kaas 

L. Jahvatatud kohvi anuma kaas 

 

M. Keetmispea 

N. Toitejuhe 

O. Piimavahusti (teisaldatav) 

P. Aurudüüs (teisaldatav) 

Q. Jahvatatud kohvi mõõtmise kulp 

R. Kohvipaksu eemaldatav anum 

S. Jahvatusastme reguleerimise nupp 

T. Kohviubade mahuti 

U. Mõõdiku ruum 

V. Jahvatatud kohvi lehter  

 

 

 

 

 
 

Juhtpaneel 

 

1) Sisse / välja nupp 

2) 1 tassi ja kohvi piisava temperatuuri 

indikaator 

3) 1 tassi kohvi valmistamise nupp 

4) 2 tassi ja kohvi piisava temperatuuri 

indikaator 

5) Kahe tassi kohvi nupp 

6) Auru ja selle piisava temperatuuri 

indikaator 

7) Aurunupp 

8) Kohvi koguse regulaator (väike, 

keskmine või suur ports) 

9) Kohvi kanguse regulaator (lahja, 

normaalne, kange) 

 

 

10) Loputamise ja katlakivi eemaldamise 

nupp 

11) Jahvatatud kohvi indikaator 

(kohviveski väljalülitamine) 

12) Jahvatatud kohvi indikaator 

(kohviveski välja lülitatud 

13) Katlakivi hoiatustuli 

14) Hoiatustuli 

15) Kohvipaksu mahuti täitumise või 

puudumise indikaator 

16) Kas vee või veepaagi puudumise 

indikaator 
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2. OHUTUSMEETMED 

TUTVUGE HOOLIKALT ALLJÄRGNEVA 

JUHENDIGA JA HOIDKE SEE ALLES! 

• Kohvimasin on tehtud kohvi 

valmistamiseks ja jookide 

soojendamiseks. Olge ettevaatlikud, et 

vältida põletusi kuuma vee või auru 

joaga, ärge kasutage teda muudel 

eesmärkidel.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks 

kodumajapidamises. Kasutada muudel 

eesmärkidel ei tohi ja  see on ka ohtlik. 

• Tootja ei vastuta tekitatud kahju eest, 

mida masina väärkasutus võib 

põhjustada. 

• Masin töötamise ajal ärge puudutage 

masina tuliseid osi. Kasutage 

käepidemeid ja kindaid. 

• Ärge puudutage seadet märgade 

kätega, või kui teil on jalad märjad. 

• Ärge lubage lastel või teovõimetutel 

isikutel masinat  ilma järelevalveta 

kasutada.  

• Ärge lubage lastel masinaga mängida. 

• Kui masin on katki või toimib halvasti, 

ärge püüdke seda ise parandada, 

lülitage masin välja, eemaldades pistik 

pistikupesast. Kohvimasina remonti võib 

teha ainult tootjapoolne volitatud 

remonditöökoda. Nõudke ainult 

originaalvaruosi. Kui neid juhtnööre ei 

järgita, ei pruugi masin  enam olla 

ohutu ja töökindel. 

3. PAIGALDUS 

• Pärast seadme lahtipakkimist 

kontrollige, et midagi ei puuduks ja et 

masin oleks puutumata. Kui kahtlete, 

ärge kasutage seadet ja pöörduge 

spetsialisti poole. 

• Pakkematerjalid (plastikust kotid, 

vahtpolüstürool jne.) on lastele ohtlikud, 

nendega ei tohi lasta lastel mängida. 

• Asetage masin tasasele pinnale 

ohutusse kaugusesse kraanidest ja 

soojusallikatest. 

• Peale kohvimasina paigaldamist 

jälgige, et masina külgede ümber jääks 

vähemalt  5 cm vaba ruumi ja  mitte 

vähem kui 20 cm vaba ruumi masinast 

ülespoole. 

• Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus 

temperatuur võib langeda kuni 0 ° C või 

alla selle (masin võib kahjustuda, kui 

vesi sees ära külmub). 

• Veenduge, et võrgupinge vastab 

pingele masina nimesildil. Masin peab 

olema  alati ühendatud maandatud 

pistikupessa, kus nimivool on vähemalt 

10 A. Tootja ei vastuta kahju eest, kui 

masina ei olnud korralikult maandatud. 

Kui seadme küljes ei ole pistikupesaga 

sobivat pistikut, tuleb see asendada 

sobivaga,  vastava kvalifikatsiooniga 

isiku poolt. 

• Toitejuhet kasutaja ise vahetada ei tohi, 

sest see nõuab spetsiaalseid tööriistu. 

Kui juhe on kahjustatud või tuleb välja 

vahetada, võtke ühendust valmistaja 

poolt volitatud teeninduskohaga. 

• Enne masina kasutuselevõttu, määrata 

kasutatava vee karedus – sooritades 

punktis 10.4 ettenähtud toimingud. 
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Et õppida kohvimasinat õigesti kasutama, tuleb enne esmakordset 

sisselülitatmist tähelepanelikult uurida ja täita täpselt kõiki järgmisi 

samme. 

 

4. KOHVIMASINA ETTEVALMISTUS 

 

4.1. PAAGI TÄITMINE VEEGA 

 Eemaldage veepaak (joonis 1), loputage see ja täitke värske 

veega kuni märgini MAX. Paagi eemaldamiseks tuleb 

piimavahustaja otsak suunata masina keskkoha poole, muidu ei 

saa paaki eemaldada. 

 Pange mahuti tagasi – lükake kuni lõpuni. 

 

4.2. KOHVIUBADE ANUMA TÄITMINE 

 Avage kohvianuma kaas, joonis 2. 

 Täitke kohvianum kohviga. 

 Sulgege kaas. 

 

HOIATUS. Et vältida kohvimasina riket, ei tohi kohviubade 

anumasse valada jahvatatud kohvi, lahustuvat kohvi, immutatud 

terasid, karamelliga kaetud kohviube ja muid tooteid, mis võivad 

kahjustada kohviveskit. 

 

4.3. ESMANE SISSELÜLITUS 

1. Veenduge, et veepaagis on vett ja masin on ühendatud 

toitejuhtmega vooluvõrku. 

2. Keerake piima vahustamise toru väljapoole ja pange tass alla 

(joonis 3). 

3. Lülitage kohvimasin sisse, vajutades nuppu , joonis 4.          

MAKSIMAALSELT KUNI 30 SEKUNDI JOOKSUL, keerake auru 

vabastamise nupp vastupäeva täielikult lõpuni (joonis 5). 

(Kohvimasinast kuuldav heli on normaalne nähtus). 

4. Pärast paart sekundit hakkab piima vahustamise torust voolama 

vesi. Kui tass täitub umbes 50-70 ml veega, keerake auru andmise 

nuppu ½ pööret päripäeva, nii et vee vool peatub (joonis 6). 

5. Oodake kuni  ja vilkumine lõpeb ja need hakkavad pidevalt 

põlema.  Vilkuv tuli näitab, et masin soojeneb, kui tuled põlevad 

pidevalt – näitab see, et kohvi valmistamiseks on saavutatud sobiv 

temperatuur (paar sekundit enne vilkumise lõppemist teeb 

kohvimasin automaatselt loputuse - kohvikraani otsikust lekib 

natuke vett, mis jääb veekogumise kandikule.  

6. Pärast seda on masin kasutusvalmis. 

 

 

 
Joon.1 

 

 

 

 
Joon.2 

 

 

 

 
Joon.3 

 

 

 

 
Joon.4 
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5. KOHVI VALMISTAMINE (UBADE KASUTAMISEGA) 

1. Enne kui hakkate kohvi valmistama, oodake kuni ühe ja kahe tassi 

tuled jäävad pidevalt põlema ning vaadake,et kohvi mahutis 

oleksid kohvioad. 

2. Pöörake paremat nuppu Joonis 7, et seadistada jahvatatud kohvi 

soovitud kogus (kohvi kangus). Mida rohkem on nupp päripäeva 

pööratud, seda rohkem kohviube jahvatatakse ja tuleb kangem 

kohvi. Esialgu tuleb katstada mitme tassi peal, et leida nupule 

vajalik asend, mille puhul saab soovitud kangusega kohvi. Olge 

ettevaatlik ja ärge pöörake nuppu päripäeva liiga palju, sest 

keedetav kohvi võib hakata voolma liiga aeglaselt (tilkuma). 

3. Pöörake vasakut nuppu  (joonis 8)  selleks, et saada soovitud kogus 

keedetud kohvi. Esialgu tuleb mitme tassi jagu kohvi keeta 

katsetamiseks, et leida nupule vajalik asend, millega saab soovitud 

koguse kohvi. 

4. Kui te valmistate ühte kohvi, asetage tass tila alla,  joonis 9, või 

kahe tassi kahe kohvi valmistamise puhul, joonis 10. Selleks, et 

saada korralikku kohvi vahtu, viige tilad võimalikult tasside 

lähedale, lastes kohvi andmise plokki allapoole, joonis 11. 

5. Kui teete 1 tass kohvi, vajutage 1 tassi nuppu , joonis 12, kui 2 tassi 

- kahe tassi nuppu , joonis 13. (Kohvimasin jahvatab kohvioad, 

annab algselt väikse koguse kohvi, teeb pausi ja seejärel annab 

terve kohvi koguse. Peale vajalikku kogust kohvi, peatub 

kohvimasin automaatselt ning tühjendab kohvijäägid kohvipaksu 

kogujasse) 

6. Mõne sekundi pärast, kui 1 tassi või 2 tassi indikaatorid uuesti 

süttivad, saab jälle kohvi valmistada. 

7. Kohvimasina välja lülitamiseks vajutage  (on / off)  nuppu (enne 

väljalülitumist teeb masin automaatselt loputuse  - kohvi andmise 

tiladest voolab natuke kuuma vett, mis kogutakse veekogumis 

kandikule). Kui kohvimasin ei ole välja lülitatud on / off nupust, 

seiskub masin igal juhul hiljemalt 3 tundi pärast viimast kasutamist 

automaatselt ise, tehes enne veel väikese loputuse. 

 

MÄRKUS 1. Kui soovid valmistada väikest tassi kohvi (alla 60 ml) ja 

viimasest kohvist või loputusest on möödas rohkem kui 5 minutit, võib 

keedetud kohvi temperatuur olla veidi madalam. Et kohvi tuleks 

kuumem, on enne tassi nupule vajutamist soovitatav vajutada 

loputamise nuppu ja teha lühike loputus, mille jooksul kohvimasina 

siseosad soojenevad, joonis 14. 

MÄRKUS 2. Kui kohvi piimavahtu on liiga vähe, keerake parempoolset 

nuppu, joonis 7 natuke päripäeva. Proovige paar korda, kuid ärge 

keerake liiga palju, sest kohv võib hakata voolama väga aeglaselt 

(tilgakaupa). Kui teil ei õnnestu saada soovitavat piimavahtu, 

keerake ka jahvatamise reguleerimise nuppu, joonis 17 joon 

päripäeva ühe "kliki" võrra (vt punkt 6). 

 

 
Joon.5 

 

 

 

 
Joon.6 

 

 

 

 

 
Joon.7 

 

 

 

 

 
Joon.8 
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MÄRKUS 3. Kui kohvimasinast voolab kohvi, võib seda igal ajal 

lõpetada, vajutades uuesti ühele varem sisse vajutatud 1 või 2 tassi 

nupule (joonised 12 ja 13). 

MÄRKUS 4.  Kohe, kui kohvi enam ei tule, kuid kui soovite kogust 

suurendada, võite seda teha vajutades 1 või 2 tassi nupule millega 

tegite kohvi  ja lihtsalt hoida soovitud koguse saamiseni, (seda 

operatsiooni saab teha mitte hiljem kui 3 sekundi jooksul pärast  

kohvi voolamise lõppu). 

MÄRKUS 5.  Kui veepuuduse näitaja  lülitub sisse ja põleb pidevalt, 

tuleb veepaaki lisada vett. Veepaagi saab eemaldada ainult piima 

vahustamise seadme keeramisega masina keskkoha poole.  (Kui 

süttib veepuuduse märk,  on seal ikka veel natuke vett - see on 

normaalne). 

MÄRKUS 6.  Kohvimasin arvutab kohvi valmistamiseks kasutatud 

tasside vee summa. Iga väikese 14 tassi (või 7 suure) järel süttib 

indikaator  hoiatades, et kohvipaksu koguja on täis ja see vajab 

tühjendamist ning puhastamist. Ilma seda puhastamata jääb tuli 

põlema ja masin ei valmista kohvi. Et puhastada, avage masina 

hoolduse uks (tõmmake spetsiaalsest nupust, joonis 15; süttib 

hoiatustuli ). Seejärel eemaldage vee kogumise mahuti, joonis 16, 

puhastage see. Puhastage kohvipaksu koguja, eemaldades kõik 

põhjale jäänud tahked ained. PANGE TÄHELE, kui eemaldada vee 

kogumise vann, tuleb alati tühjendada ka kohvipaksu konteiner, 

isegi kui see ei ole täitsa täis. Kui seda operatsiooni ei tehta, võib 

juhtuda, et järgmiste kohvide valmistamise ajal täitub kohvipaksu 

nõu üle ja võib saastada kohvimasinat. 

MÄRKUS 7.  Aja jooksul kulub ka kohviveski, kohvi hakkab jooksma 

liiga kiiresti ja ei teki ka enam piimavahtu, sest kohviubade jahvatus 

muutub jämedamaks. Seda probleemi saab lahendada kohviveski 

jahvatamise jämeduse muutmisega, keerates jämedusastme 

reguleerimise nuppu , joonis 17. Üks klõps vastupäeva (nagu 

kirjeldatud punktis 6). 

MÄRKUS 8.  Kui masinat ei ole kasutatud pikemat aega, siis enne uut 

kasutamist on vaja puhastada keedupea, nagu kirjeldatud punktis 

10.2. 

MÄRKUS 9.  Kui kohvi ei ole küllalt kuum, on soovitatav tassi eelnevalt 

soojendada seda kuuma veega uhtudes või pannes vähemalt 15 

minutiks kohvimasina tasside alusele, kus ta ka soojeneb. 

 

Kohvimasina esmasel sisselülitamisel hakkab saama korralikku kohvi 

alles peale 4-5 tassi kohvi valmistamist. 

 

Kui süttivad mingid tõrgete märguande tuled, ei ole vaja kohe 

pöörduda teenindusse. Väga sageli saab probleemi lahendada 

vastavalt punktide 12 ja 13 juhistele. Alles siis, kui see nii ei õnnestu, 

või kui teil on vaja lisaselgitusi, soovitame helistada 

telefoninumbritele, mille leiate ostuga kaasnevatest 

infomaterjalidest. 

 

 

 

 
Joon.9 

 

 

 

 
Joon.10 

 

 

 

 
Joon.11 

 

 

 

 
Joon.12 
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6. KOHVIVESKI REGULEERIMINE 

Tehases on veski kohandatud jahvatama kohvi keskmise 

jämedusega. Siiski, kui olete valmistanud 5-10 tassi kohvi, ja märkate, 

et kohv voolab tassi liiga kiiresti või liiga aeglaselt (tilkhaaval), saate 

te ise reguleerida kohvi jahvatamise jämedust vastava 

reguleerimisnupu abil (joonis 17). Keerates nuppu ühe klõpsu/numbri 

võrra päripäeva, voolab kohv kiiremini. Keerates nuppu ühe klõpsu 

võrra vastupäeva, voolab kohv aeglasemalt, ja parandab ka 

piimavahu väljanägemist. Jahvatusjämeduse muutmise mõju muutub 

märgatavaks alles pärast vähemalt kahe tassi kohvi valmistamist. 

Jahvatusjämeduse reguleerimise nuppu saab keerata ainult siis, kui 

masin on sisse lülitatud. 

 

 

 

Et kohvi voolaks aeglasemalt ja tuleks rohkem 

piimavahtu,  keerake nuppu vastupäeva 

(peenem jahvatus). 

 

 

Et kohvi tuleks kiiremini  (ilma tilkumiseta), 

keerake nuppu päripäeva (jämedam 

jahvatus). 

 

MÄRKUS 1. Kuna kohvimasinat on tehases testitud koos kohviga, siis 

on loomulik, et masinas võib leiduda kohvijääke. Igal juhul me 

garanteerime, et teie ostetud masin on täiesti uus. 

 

 

 

 
Joon.13 

 

 
Joon.14 

 

 
Joon.15 

 

 
Joon.16 

 

Joon.17 
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7. ESPRESSO VALMISTAMINE (JAHVATATUD KOHVI KASUTAMISEGA) 

1. Jahvatatud kohvi kasutamiseks vajutage nuppu , vt joonis 18. 

Nupp süttib, näitamaks, et see funktsioon on lubatud ja kohviveski 

on välja lülitatud. 

2. Kui tahate valmistada ühe tassi espressot, tõstke keskmist kaant, 

puistake lehtrisse üks kuhjaga mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi, 

joonis 19. Kui soovite valmistada kaks tassi espressot,  valage läbi 

lehtri kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi, ning jätkake, nagu on 

kirjeldatud punktis 5. 

MÄRKUS 1. Ärge valage jahvatatud kohvi väljalülitatud 

kohvimasinasse, sest kohvi võib laiali valguda kohvimasina 

sisemusse. 

MÄRKUS 2. Mingil juhul ei tohi puistata rohkem kui kaks kuhjaga 

mõõtelusikat, sest masin ei suuda siis kohvi valmistada (tilgub)  ja 

kohvimasin võib ise kohvipuruga seest saastuda. 

 

 
 

MÄRKUS 3. Kasutage ainult masinaga kaasa antud mõõtelusikat. 

MÄRKUS 4. Kasutage ainult espressomasinatele mõeldud kohvi, ärge 

üritage kasutada kohviube, lahustuvat kohvi ja muid tooteid, sest 

need võivad kohvimasinat kahjustada. 

MÄRKUS 5. Kui rohkem kui ühe mõõtelusika jagu kohvipulbrit jääb 

valamisel lehtrisse kinni, siis kasutage nuga nagu on näidatud 

joonisel. Seejärel eemaldage ja puhastage keedupea ning ka masin, 

nagu on kirjeldatud punktis 10.2 "Keedupea puhastamine". 

3. Kui peale eeljahvatatud kohvi kasutamist soovite uuesti ubadest 

kohvi valmistada, siis vajutage veel kord kohvi nuppu , mis 

lülitab välja jahvatatud kohvi funktsiooni (tuli kustub ja kohviveski 

on töövalmis). 

 

8. KUUMA VEE ANDMINE 

 Ärge unustage kontrollida kas 1  ja 2  tassi tuled põlevad 

pidevalt. 

 Keerake piimavahustamise seadet masinast eemale (joonis 3). 

 Pange nõu piimavahustamise seadme alla (joonis 3). 

 Keerake auru nuppu pool pööret vastupäeva (joonis 5). Seejärel 

hakkab piimvahu seadmest jooksma kuum vesi. 

 Vee voolu lõpetamiseks keerake auru nupp päripäeva lõpuni 

(joonis 6). Piimavahu seade keerake tagasi keskele algasendisse. 

Soovitame lasta  kuumal veel joosta järjest mitte üle 2 minuti. 

 

 
Joon.18 

 

 

 
Joon.19 

 

 

 

 
Joon.20 
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9. CAPPUCCINO VALMISTAMINE (AURU KASUTAMISEGA) 

 Valage nõusse, millesse soovite kohvi valmistada, ligikaudu 100 ml 

piima ühe tassi cappuccino kohta. Nõu valimisel arvestage, et 

vahustatud piima maht kasvab umbes 2-3 korda. Soovitame 

kasutada külmkapi temperatuuril mõõduka rasvasisaldusega 

piima. 

 Keerake piimavahustamise toru natuke kõrvale (joonis 3) 

 Valmistage kohvi nagu on kirjeldatud eelnevates lõikudes, 

kasutades piisavalt suurt tassi. 

 Vajutage auru nuppu  (joonis 21). Auru indikaator hakkab 

vilkuma, mis näitab, et masin soojeneb. 

 Kui auru tuli lõpetab vilkumise ja põleb pidevalt – näitab see, et 

kohvimasin jõudnud auru valmistamise optimaalne temperatuurini. 

 Seejärel, mitte hiljem kui ühe minuti jooksul (muidu kohvimasin 

lülitub tagasi kohvi funktsioonile) pange piimavahu seadme toru 

piimanõusse (joonis 23), mitte ületades reljeefset joont seadmel  

(näitab nool joonisel 24.). Keerake auru nuppu pool pööret 

vastupäeva (joonis 5). Piimavahu seadmest väljub aur, hakake 

piima vahustama suurendades selle mahtu. Kreemjama vahu 

saamiseks pööra piimanõud aeglaselt ja liiguta ka natuke üles-alla. 

Auru ei soovitata korraga anda kauem kui 2 minutit. 

 Kui piim jõuab soovitud temperatuurini (eelistatud temperatuur:  60 

° C), keerake auru nupp päripäeva kuni lõpuni (joonis 6) ja siis 

vajutage auru nuppu  (joonis 21) auru funktsiooni 

deaktiveerimiseks. 

 Valage see vahustatud piim cappuccinoga kohvi tassidesse. 

Cappuccino ongi valmis (lisage maitse järgi suhkrut ja soovi korral 

puistake vahu pinnale ka šokolaadi pulbrit).  

MÄRKUS 1. Vahetult pärast cappuccino valmistamist on masina 

temperatuur liiga kõrge, et oleks võimalik teha kohvi (1 ja 2 tassi 

tuled vilguvad, mis näitab, et temperatuur on vale).  Seega, et 

valmistada kohvi, peab paar minutit ootama kohvimasina 

jahtumist. VIHJE. Kohvimasin jahtub kiiremini, kui avate auru nupu ja 

lasete natuke vett piimavahustaja nõusse - nii kaua, kuni 1 ja 2 tassi 

tuled lõpetavad vilkumise. 

MÄRKUS 2:  Piimavahustaja tuleb alati pärast kasutamist 

puhastada. Toimige järgnevalt: 

 Laske mõne sekundi jooksul välja nii aur kui vesi, keerates auru 

nupp  vastupäeva kuni lõpuni (joonis 5). See võimaldab 

eemaldada sissejäänud piimajäägid. TÄHELEPANU: hügieenilistel 

eesmärkidel on soovitatav teha seda protseduuri alati, et vältida 

piima jääke seadme sees. 

 Ühe käega hoidke kinni piimavahustaja käepidemest ja teise 

käega keerake see lahti – keerates päripäeva ja tõmmates 

allapoole (joonis 25). 

 Eemaldage toru küljest aurudüüs, tõmmates seda allapoole (joonis 

26). 

 Loputage piimavahusti ja aurudüüs hoolikalt sooja veega. 

 
Joon.21 

 

 

 
Joon.22 

 

 

 
Joon.23 

 

 

 
Joon.24 
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 Veenduge, et joonisel 27 näidatud kaks auku ei oleks 

ummistustunud. Vajadusel puhastage neid terava esemega. 

 Pange aurudüüs kohale, keerates tugevalt aurutoru ülaosa poole. 

 Asetage piima vahustamise seade kohale ja keerake seda vastu 

kellaosuti suunda. 

 

10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS  

 Enne kohvimasina hooldustöid peab masin olema vooluvõrgust 

välja lülitatud ja tuleb oodata, kuni masin jahtub. 

 Kohvimasin on elektriseade, nii et seda ei tohiks mitte kunagi 

asetada vette. 

 Masinat ei tohi puhastada lahustite või abrasiivsete 

pesemisvahenditega. Puhastage vaid pehme niiske lapiga. 

 Kohvimasina osi EI TOHI PESTA nõudepesumasinas. 

 

10.1 KOHVIMASINA PUHASTAMINE 

 Kohvipaksusahtel puhastage (nagu on kirjeldatud peatükis 5, lisa 6) 

iga kord, kui süttib põlema kohvipaksu sahtli indikaator. Soovitame 

regulaarselt ka veepaaki puhastda. 

 Veekogumisvannil on olemas vee taseme indikaator (punane). Kui 

tuli hakkab põlema (mõni millimeeter on veekogumisvanni all), siis 

tuleb vesi vannist välja valada ja see ära loputada. 

 Aeg-ajalt tuleb kontrollida, et kohvi andmise torud ei oleks 

ummistunud. Nende puhastamiseks ja kuivanud kohvijääkide 

eemaldamiseks kasutage puhast nõela (joonis 28). 

 

10.2. KEEDUPEA PUHASTAMINE 

Keedupead tuleb puhastada sageli, et vältida kohvikirme tekkimist, 

mis võib mõjutada seadme jõudlust. Pea puhastamiseks tehke: 

 Lülitage kohvimasin nupust välja,  ja oodake kuni kõik tuled 

kustuvad. 

 Avage hooldusuks (Joon.15). 

 Eemaldage veekogumisvann ja kohvipaksu koguja (joonis 16), 

peske nad ära. 

 Vajutage keedupea külgedel kahte punast nuppu ja tõmmake 

enda poole, eemaldage keedupea (joonis 29). 

HOIATUS! Keedupead saab eemaldada ainult siis, kui masin on välja 

lülitatud. Kui proovite eemaldada keedupead sisselülitatud masinal, 

võib seade viga saada. 

 Peske keedupead kraanist voolava vee all, ärge kasutage 

pesemisvahendeid. ÄRGE mitte mingil juhul kasutage 

pesumasinat. 

 

 
Joon.25 

 

 

 
Joon.26 

 

 

 
Joon.27 

 

 

 
Joon.28 
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 Siseosast saab kõik külge jäänud kohvi jäägid eemaldada kahvliga 

(joonis 30)., ja siis eemaldage tolmuimejaga kogu mustus (joonis 

31). 

 Pange keedupea oma kohale- asetades see valget värvi 

sisemistele hoidjatele ja allolevale tihvtile. Seejärel suruge jõuliselt 

"PUSH" nimega kohta, kuni kuulete fikseerivat klõpsu. 

  
 
 

 

Kontrollige, et kaks punast nuppu on tagasi avatud, muidu ei saa ust 

sulgeda. 

 

Kaks punast 

nuppu on 

ÕIGES 

asendis (ei 

ole sees) 

 

 

 

Kaks punast 

nuppu on 

sees. 

 

 ÕIGE      VALE  

 

 Pange kohale veekogumise ja kohvipaksu nõud. 

 Sulgege teenindusuks. 

MÄRKUS 1. Kui keedupea ei ole paigaldatud õigesti, puudus 

fikreerimist tähistav klõps ja punased nupud ei väljunud, ei saa 

sulgeda hooldusust, ning kohvimasin ei hakka tööle (kohvimasina 

signaallamp hakkab vilkuma). 

 

 

MÄRKUS 2. Kui keedupea läheb sisse raskustega,  on vaja  

(enne kui ta sisse panna) seda suruda ülevalt ja alt, nagu  

on näidatud joonisel 32. 

 

 
Joon.29 

 

 

 
Joon.30 

 

 

 
Joon.31 

 

 

                                                                                                                                                Joon.32 
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10.3 KATLAKIVI EMALDAMINE 

Kohvi valmistamiseks kasutatava vee pikaajalise soojendamise tõttu 

moodustub aja jooksul kohvimasina sisekontuurides katlakivi. Kui 

katlakivi eemaldamise näitaja  hakkab vilkuma, on kätte jõudnud 

paras aeg katlakivi eemaldamiseks. 

MÄRKUS. Kui katlakivi eemaldamise tuli põleb, saab veel kohvi 

valmistada. 

Toimige järgmiselt: 

 Tühjendage veepaak ja valage sinna ühe pudeli (125 ml) DURGOL 

descaler sisu, pluss üks liiter vett. KASUTAGE AINULT De'Longhi 

"katlakivieemalduse vahendeid. 

 Asetage piimavahusti alla tühi veeanum, mille minimaalne maht 

on 1,5 liitrit (joonis 3) 

 Lülitage masin sisse vajutades nupule  (joonis 4). 

 Oodake, kuni rohelised 1 tassi  ja 2 tassi   tuled jäävad pidevalt 

põlema. 

 Vajutage Katlakivieemaldusnuppu ja hoidke seda vähemalt 5 

sekundit (joonis 14). Süttib nupu valgus, mis näitab, et 

Katlakivieemaldusprogramm on rakendunud (1 ja 2 tassi tuled välja 

lülitatud, näidates et kohvi valmistada ei saa). 

 Keerake auru nuppu pool pööret vastupäeva (joonis 5). Katlakivi 

eemaldamise lahus hakkab piimavahustajast välja voolama  ja 

allolevat anumat täitma. 

 Katlakivi eemaldamise programm täidab automaatselt 

vaheldumisi lahuse valamise ja pausi, et saaks eemaldatud kogu 

masinasse kogunenud katlakivi. 

 30 minuti pärast, kui süttib veepuuduse tuli  , keerake auru 

vabastamise nupp päripäeva kuni  lõpuni (joonis 6). 

Et kõrvaldada katlakivi eemaldamislahuse jäägid, tuleb kohvimasinat 

loputada: 

 Eemaldage veepaak, loputage see ja täitke see puhta veega. 

 Asetage oma kohale. 

 Tühjendage anum, kuhu voolas katlakivi eemaldaja ja pange siis 

uuesti piimavahustaja alla. 

 Keerake auru vabastamise nuppu pool pööret vastupäeva (joonis 

5). Piimavahustist voolab allolevasse nõusse kuum vesi. 

 Kui kogu vesi paagist on välja voolanud, kustub katlakivi 

eemaldamise tuli ja lülitub sisse veepuuduse tuli . 

 Keerake auru vabastamise nupp päripäeva kuni lõpuni (joonis 6). 

Täitke paak uuesti puhta veega. 

 Katlakivi eemaldamise programm on lõpetanud ja kohvimasin  on 

valmis kohvi keetmiseks. 

MÄRKUS. Kui katlakivi eemalduse protseduur ei saa lõpetatud ja  

katlakivi eemaldamise märgutuli ei kustu, tuleb protseduur teha 

uuesti algusest peale. 

PANGE TÄHELE: MASINA GARANTII KAOTAB KEHTIVUSE, KUI KATLAKIVI 

EEMALDAMISE PROTSEDUURI EI TEHTA REGULAARSELT. 
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10.4 VEE KAREDUSE SEADMINE 

Katlkivi märgutuli süttib pärast teatud kohvimasina tööaega, mis on 

määratud tehases, arvestades kasutaja joogivee maksimaalset 

tõenäolist kaltsiumisisaldust. Soovi korral saab masina tööaega 

pikendada ja katlakivi eemaldamise sagedust vähendada, 

programmeerides kohvimasina tööd ümber, arvestades kasutaja 

poolt kasutatava vee tegelikku kaltsiumisisaldus. Selleks toimige 

järgnevalt: 

 Pärast "Total hardness test" (vee kareduse test) indikaatorriba 

lahtipakkimist pange see mõneks sekundiks täielikult vette. Seejärel 

võtke välja ning oodake umbes 30 sekundit (kuni see muudab värvi 

ning moodustuvad punased ruudud). 

 Veenduge, et masin oleks välja lülitatud (kõik signaaltuled 

kustunud). 

 Vajutage Katlakivieemaldusnuppu (joonis 14.) Ja hoidke seda all 

vähemalt 5 sekundit. Süttivad neli signaaltuld ,  ,  ja  

(veepuudus, kohvipaksu mahuti täis, hoiatustuli ja katlakivi 

eemaldamine). 

 Vajutage korduvalt kohvi nuppu  (joonis 18) kuni momendini, et 

süttiks niimitu signaaltuld, kuimitu ruudukest moodustus karedust 

mõõtval indikaatorribal (näiteks, kui riba näitas kolme punast ruutu, 

vajutage  nuppu, kuni korraga põlevad 3 indikaatorit ,   ja 

). 

 Vajutage katlakivi eemaldamise nuppu  (joonis 14), et masin 

jätaks seade meelde.  Nüüd on vee karedus programmeeritud ja 

kohvimasina indikaator hakkab alles siis põlema, kui masin vajab 

katlakivi eemaldamist ka tegelikult. 
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11. INDIKAATORTULED MASINA NORMAALSE TÖÖ JUURES  

TULED KIRJELDUS TÄHENDUS 

1 
 

Tuled vilguvad 

Kohvimasinast ei saa veel kohvi (ebapiisav 

vee temperatuur). Oodake, kuni lamp 

hakkab pidevalt põlema. 

2 
 

Tuled põlevad 

pidevalt 

Kohvimasin saavutas vajaliku temperatuuri 

ja on valmis kohvi tegema. 

3 
 

1 tassi tuli põleb 

pidevalt 
Kohvimasin valmistab ühe tassi kohvi. 

4 
 

2 tassi tuli põleb 

pidevalt 
Kohvimasin valmistab kaks tassi kohvi. 

5 
 

Auru tuli vilgub 

Kohvimasin pole veel jõudnud auru 

tekitamiseks vajaliku temperatuurini. Enne 

auru vabastamise nupu keeramist oodake, 

kuni tuli hakkab põlema pidevalt. 

6 
 

Auru tuli põleb 

pidevalt  
Kohvimasin on valmis auru andma. 

7 
 

Kohvi tuli põleb 

pidevalt  

Kohvimasin valmistab kohvi jahvatatud 

kohvist (vaata punkti 7). 

8 
 

Katlakivi 

eemaldamise tuli 

põleb pidevalt  

Töötab automaatne katlakivi 

eemaldamise programm (vaata punkti 

10.3). 
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12. TULEDE TÄHENDUSED JA MIS TEHA KUI NAD PÕLEVAD 

TULED KIRJELDUS TÄHENDUS MIDA TEHA 

1 
 

Veepuuduse 

indikaator põleb 

pidevalt 

Veepaak on tühi 

või halvasti sisse 

pandud. 

Täitke paak veega, nagu 

on kirjeldatud peatükis 5, 

Märkus 5, ja lükake see 

lõpuni. 

Paak must või 

katlakiviga. 

Loputa paak või eemalda 

saast. 

2 
 

Veepuuduse 

indikaator 

vilgub 

Masin ei tee 

kohvi, vaid teeb 

häält. 

Täitke punktis 4.3 

kirjeldatud sammud. 

3 
 

Kohvipaksu tuli 

põleb pidevalt 

Kohvipaksu 

sahtel on täis või 

puudub. 

Puhastage 

Kohvipaksusahtet, vt. punkt 

5, märkus 6, pange tagasi. 

4 
 

Kohvipaksu tuli 

vilgub 

Miski 

kohviubades 

(kivi?) on 

blokeerinud 

kohviveski. 

Pöörduge „DeLonghi“ 

teeninduse poole. 

Valitud  

jahvatatud kohvi 

funktsioon, kuid 

kohvi pole sisse 

valatud. 

Valage jahvatatud kohvi 

nagu näidatud punktis 7. 

Kohvioad on 

lõppenud. 

Täitke anum ubadega 

nagu on näidatud punktis  

4.2. 

5 
 

Katlakivi 

eemaldamise 

tuli vilgub 

Masin on must 

Vaja on võimalikult kiiresti 

alustada 

katlakivieemaldusega 

nagu on kirjeldatud punktis 

10.3. 

6 
 

Kohvimasina 

annab 

ebanormaalset 

müra ja 4 tuld 

vilguvad 

Peale 

puhastamist on 

keedupea 

arvatavasti 

tagasi 

panemata. 

Jätke masina hooldusuks 

suletuks ja ärge püüdke 

sisestada keedupead. 

Vajutage 1 ja 2 tassi nuppe 

üheaegselt nii kaua kuni 

kõik neli tuled kustuvad. 

Alles siis, kui tuled on 

kustunud, saate avada 

ukse ja panna keedupea 

(vt punkti 10.2). 

7 
 

Kaks tuld vilgub 

vaheldumisi 

Kohvimasin on 

just sisse 

lülitatud, kuid 

keedupea on 

valesti sisestatud 

Vajutage "PUSH"nuppu kuni 

kuulete klõpsu. Kontrollige, 

kas seal on kaks punast 

nuppu sisse vajutatud 

(punkt 10.2). Sulgege 

teeninduse uks ja vajutage 

on / off nuppu. 

 

 

8 
 

Tasside ja auru 

tuled põlevad 

või vilguvad 

 

Masin on sisse 

lülitatud kui auru 

nupp on avatud 

asendis. 

Keerake auru vabastamise 

nupp päripäeva kuni 

lõpuni (joonis 6) 
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TULED 

KIRJELDUS TÄHENDUS MIDA TEHA 

9 
 

Hoiatustuli 

vilgub 

Hooldusuks on 

lahti. 
Pange uks kinni. 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 
 
 

 

 

Hoiatustuli 

põleb pidevalt 

 

 

Kohvi tuli vilgub 

Keedupea pole 

paigaldatud. 

Pange keedupea kohale, 

vt. punkt 10.2. 

Kohvimasin 

seest liiga  

määrdunud. 

Puhastage kohvimasin 

seest, nagu on kirjeldatud 

punktis 10.2. 

Jahvatatud 

kohvi lehter 

ummistunud. 

Puhastage lehter noa abil, 

nagu näidatud p. 7 joonis 

20. 

 

13. PROBLEEMID, MIS VÕIB LAHENDADA ENNE TEENINDUSSE PÖÖRDUMIST 

Kui kohvimasin ei tööta ja põleb mõni signaaltuli, saate hõlpsasti tuvastada ja kõrvaldada 

probleemi põhjuse vastavalt 12. peatüki juhistele. Kui mitte ükski signaaltuli ei põle, siis enne 

teeninduskeskusse pöördumist proovige kasutada allolevat tabelit. 

 

PROBLEEM PÕHJUS KÕRVALDAMINE 

 Kohvi ei ole kuum  Tassid on soojendamata. Soojendage tasse, uhtudes 

neid kuuma veega või pange 

vähemalt 15 minutiks 

kohvitasside alusele (p. 5 

Märkus 9). 

 Keedupea on liiga külm. Enne kohvi valmistamist 

soojendage keedupead 

vajutades nuppu vastavalt 

joonisele 14   (vt 5. peatükk, 

märkus 1). 

 Kohvi ei ole küllalt kreemjas  Kohvimasin kasutab liiga 

vähe kohvi. 

Keerake parempoolset nuppu 

(joonis 7) veidi päripäeva (vt 5. 

peatükk, märkus 2). 

 Liiga jäme jahvatus. Keerake jahvatamise 

reguleerimise nuppu (joonis 17) 

ühe jaotuse võrra vastu 

kellaosuti liikumist (vt p. 6). 

 Valesti valitud kohvisegu. Kasutage ekspresso tegemiseks 

mõnda muud kohvisorti. 

 Kohvi väljub liiga aeglaselt  Liiga peene jahvatus. Keerake jahvatamise 

reguleerimise nuppu (joonis 17) 

ühe jaotuse võrra kellaosuti 

liikumise suunas (vt p. 6) 

 Kohvimasin kasutab liiga 

palju kohvi. 

Keerake parempoolset nuppu 

(joonis 7)  veidi vastu kellaosti 

liikumist. 
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 Kohv voolab liiga kiiresti  Kohv on jahvatatud liiga 

jämedalt. 

Keerake  jämeduse 

reguleerimise nuppu (joonis 17) 

ühe sammu vastupäeva (vt 

punkt 6). 

 Valmistamise ajal 

kohvimasin kasutab liiga 

vähe kohvi. 

Keerake parempoolset nuppu 

(joonis 7) veidi päripäeva. 

 Kohv ei välj ühest otsikust  Väljavoolu ava on 

ummistunud. 

Eemaldage kuivanud 

kohvipaksu jäägid nõelaga 

(joonis 28). 

 Keerates auru nuppu, auru 

ei tule piimavahustajast 

 Ummistunud on 

piimavahusti toru või 

aurudüüsi avad. 

Puhastage piimavahusti toru ja 

aurudüüsi augud (vt punkt 9, 

joonis 27) 

 Vajutades 1 või 2 tassi 

nuppu, tuleb masinast vett, 

mitte kohvi 

 Jahvatatud kohv võis 

lehtrisse kinni jääda. 

Eemaldage noaga jahvatatud 

kohvi  lehtri ummistused(vt 

punkti 7, Märkus 5). 

Puhastage kohvimasin seest (vt 

kirjeldust punktis 10.2). 

 Kui vajutate On / Off 

nuppu, kohvimasin ei 

käivitu 

 Puudub võrgupinge. Veenduge, et pistik on 

ühendatud vooluvõrku. 

 Keedupead ei saa 

puhastamiseks eemaldada 

 Kohvimasin on sisse 

lülitatud. Keedupead saab 

eemaldada ainult siis, kui 

masin on välja lülitatud. 

Lülitage kohvimasin välja(vt 

punkt 10.2). Hoiatus! 

Keedupead saab eemaldada 

ainult siis, kui masin on välja 

lülitatud. Kui proovite 

eemaldada keedupead 

sisselülitatud masinal, võite 

masinat kahjustada. 

 Kui kasutate jahvatatud 

kohvi (ubade asemel), siis 

masin kohvi ei valmista 

 On pandud liiga palju 

kohvi. 

Eemaldage keedupea ja 

puhastage masina sisemus, 

nagu on kirjeldatud punktis 

10.2. Korrake, kasutades 

maksimaalselt 1 kuhjaga 

mõõtelusika jagu jahvatatud 

kohvi. 

 Nuppu  ei ole vajutatud 

ja kohvimasin kasutab nii 

jahvatatud kohvi kui 

kohviveskist tulevat. 

Puhastage masina sisemus 

nagu on kirjeldatud punktis 

10.2. 

Valmistage kohvi taas, 

vajutades kõigepealt nupule 

, nagu on näidatud punktis 

7.    

 Jahvatatud kohvi oli 

lisatud, kui seade oli välja 

lülitatud. 

Eemaldage keedupea ja 

puhastage masina sisemus 

nagu on kirjeldatud punktis 

10.2. Korrake toimingut, kuid 

lülitage enne masin sisse. 

 Kohv ei tule läbi ühe 

kohvitila, vaid lekib läbi 

hooldusluugi  

 Väljavoolu avad on 

kuivanud kohvist 

saastunud. 

Puhastage augud nõelaga (vt 

punkt 10.1, joonis 28). 

  
 

 


