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Lugege enne seadme kasutamist alati ohutushoiatusi.

1. SISSEJUHATUS
Täname, et valisite selle kohviveskiga espresso- ja 
cappuccinomasina. 
Võtke mõned hetked, et tutvuda käesoleva kasutusjuhendiga. 
Sedasi väldite ohte ja seadme kahjustamist.

1.1 Sulgudes tähed
Sulgudes toodud tähed viitavad seadme kirjeldusele lehekülge-
del 2–3.

1.2 Tõrkeotsing ja parandustööd
Tõrgete korral üritage neid esmalt lahendada jaotistes “17. 
Displayed messages” ja “18. Troubleshooting” toodud juhiste 
kohaselt.
Kui tõrget sedasi lahendada ei õnnestu, võtke ühendust klien-
diteenindusega. Vastava numbri leiate kasutusjuhendile lisatud 
lehelt „Klienditeenindus“. 
Kui asukohariigi numbrit lehel ei ole, helistage garantiidoku-
mendil antud numbril. Parandustööde vajadusel pöörduge ai-
nult De’Longhi klienditeeninduse poole. Vajalikud aadressid on 
toodud seadmega kaasas olnud garantiitunnistusel..

1.3 Laadige alla rakendus!
 

 

Mitmeid funktsioone saab juhtida De’Longhi Co ee Link raken-
duse kaudu.
Rakendusest leiate ka teavet, vihjeid ja fakte kohvimaailma 
kohta ning andmed enda kohvimasina kohta.

See sümbol tähistab rakendusega juhitavaid funktsioo-
ne või rakendusest saadavat teavet.

Saate luua ka kuni kuus uut jooki ja need seadmesse salvestada. 

Tähelepanu! 
Ühilduvad seadmed leiate saidilt compatibledevices.delonghi.
com.

2. KIRJELDUS
2.1 Seadme kirjeldus (lk 3 - A)
A1. Kohviubade mahuti kate
A2. Jahvatatud kohvi lehtri kate
A3. Kohviubade mahuti
A4. Jahvatatud kohvi lehter
A5. Jahvatamise reguleerimise nupp
A6. Tassiriiul
A7.  nupp: seadme sisse/välja (ehk ooterežiimile) 

lülitamiseks
A8. Kohvitilad (reguleeritava kõrgusega)
A9. Kuuma vee ja auru ühendusvoolik
A10. Kohvipaksu prügikast
A11. Tassialus
A12. Tilkumise aluse veetaseme indikaator
A13. Tilkumise aluse võre 
A14. Tilkumisalus
A15. Veepaagi kate
A16. Veepaak
A17. Veepehmendi ltri korpus
A18. Kohvivalmistusosa uks
A19. Kohvivalmistusosa
A20. Toitejuhe
A21. Kondensaadi alus

2.2 Avalehe kirjeldus (põhiekraan) (lk 2 - B)
B1. Kuva
B2. Valits 
B3. Joogi valimise menüü (joogid, mida ei saa otse valida) 
 DOPPIO+
 2X ESPRESSO
 CAPPUCCINO+
 CAPPUCCINO MIX

CAFFELATTE
PIIMAKOHV
ESPRESSO MACCHIATO
KUUM VESI

B4. Kohandatavad pro ilid (vt ”11. Memorising your personal 
pro le”)

B5. : seadme sätete menüü
B6.  jookide sätete kohandamise menüü

Otse valitud joogid:
B7. Espresso
B8. Kohv
B9. Pikk
B14. Cappuccino
B13. Latte macchiato
B12. Milk (kuum piim)

B10. Valitud aroom (standard või kohandatud)
B11. Valitud kogus (standard või kohandatud)
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2.3 Tarvikute kirjeldus (lk 2 - C )
C1. „Total Hardness Test“ indikaatorpaber (kinnitatud inglise 

keelse kasutusjuhendi 2. leheküljele)
C2. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
C3. Katlakivi eemaldaja
C4. Veepehmendi lter (mõnedes mudelites)
C5. Puhastushari
C6. Kuuma vee otsik

2.4 „Piimaanuma puhastamine“ (lk 2 - D)
D1. Vahu reguleerimise ja PUHASTAMISE nupp
D2. Piimaanuma kate
D3. Piimaanum
D4. Piima võtmise toru
D5. Vahustatud piima otsik (reguleeritav)

3. SEADME PUHASTAMINE

Tähelepanu!
• Seadme esmakordsel kasutamisel loputage kuuma veega 

kõik eemaldatavad lisaseadmed, mis võivad vee või piima-
ga kokku puutuda.

• Võimalikud kohvijäljed kohviveskis tulenevad seadme 
müügieelsest töökatsetusest, olles tõendiks hoolsusest ja 
tähelepanust, mida me oma toodetesse investeerime.

• Kohandage esimesel võimalusel vee karedust, vastavalt 
jaotisele “14. Setting water hardness”.

1. Ühendage seade vooluvõrku (joonis 1).
2. „SELECT LANGUAGE“ (Valige keel): Valige valitsat (B2) 

„NEXT>“ juures, kuni ekraanil (B1) kuvatakse soovitud 
keel. Seejärel vajutage keelele vastavat valitsat.

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. „FILL TANK WITH FRESH WATER“ (Lisage värsket vett): ee-

maldage veepaak (A16) ( joonis 2), avage kaas (A15) (joo-
nis 3), lisage värsket vett MAX jooneni (siseküljel) (joonis 
4), pange kaas tagasi ja paak seadmesse (joonis 5).

4.  „INSERT WATER SPOUT“ (Sisestage vee otsik): Veenduge, 
et kuuma vee/auru otsik (C6) on sisestatud ühendusvooli-
kusse (A9) (joonis 6) ja paigutage otsiku alla vähemalt 100 
ml anum (joonis 8).

5. „WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START“ (Veeringlus 
on tühi, vajutage alustamiseks OK): kinnitamiseks vajuta-
ge valikunoolele „  OK“ juures. Seadme otsikust (joonis 
7) tuleb kuuma vett ja seade lülitub automaatselt välja.

Kohvimasin on nüüd valmis tavapäraseks kasutamiseks.

Tähelepanu! 
• Seadme esimesel kasutamisel tuleb enne rahuldava 

tulemuse saavutamist valmistada vähemalt 4 kuni 5 
cappuccinot.

• Esimesel kasutuskorral on veering tühi ja seade võib 
olla üsna lärmakas. Veeringi täitumisel muutub seade 
vaiksemaks.

• Esimese 4 kuni 5 cappuccino valmistamise ajal on keeva 
vee müra tavapärane. Edaspidi töötab masin vaiksemalt.

• Seadme töö tagamiseks soovitame paigaldada veepeh-
mendi (C4), nagu on kirjeldatud jaotises “15. Water sof-
tener lter”. Kui seadmel ltrit ei ole, võite seda küsida ka 
De’Longhi klienditeenindusest.

4. SEADME SISSE LÜLITAMINE
Tähelepanu! 
Igal seadme sisse lülitamisel viiakse läbi automaatne eelsoo-
jenduse ja loputuse tsükkel, mida ei saa katkestada. Seade on 
kasutatav vaid pärast selle tsükli lõpetamist.
• Seadme sisse lülitamiseks vajutage  nupule (A7) 

(joonis 8). Ekraanil kuvatakse „HEATING UP UNDERWAY 
PLEASE WAIT“ (Soojeneb, palun oodake).

• Soojenemise lõppedes kuvatakse: „RINSING UNDERWAY, 
PLEASE WAIT“ (LOPUTUS, palun oodake). Lisaks boile-
rile soojendatakse kuuma vee ringluse abil ka sisemist 
ringlussüsteemi.

Kui ilmub avakuva, on seade töötemperatuuril.

5. SEADME VÄLJA LÜLITAMINE
Kui kohvimasin lülitatakse pärast kohvi valmistamist välja, käi-
vitub automaatne loputustsükkel.
• Seadme välja lülitamiseks vajutage  nupule (A7) 

(joonis 8). 
• Kuvatakse teade „TURNING OFF UNDERWAY PLEASE 

WAIT“ (Väljalülitamine, palun oodake), masin viib läbi lo-
putustsükli ja lülitub välja (ooterežiim).

Tähtis! 
Enne vooluvõrgust eemaldamist lülitage seade alati nupu   
abil (ooterežiimis) välja.   

6. MENÜÜ SÄTTED
6.1  Loputus 
Selle funktsiooniga saate kohvitiladest (A8) ja paigaldatud 
kuuma vee otsikust (C6) lasta kuuma vett ja puhastada/soojen-
dada seadme sisemist ringluse süsteemi. 
Asetage kohvi ja kuuma vee tilade alla vähemalt 100 ml anum 
(joonis 7). 
Funktsiooni aktiveerimiseks toimige järgmiselt:
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2.  Vajutage valikunoolele „  LOPUTUS“ juures.
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3. Mõne sekundi möödudes tuleb kohvitiladest ja seejärel 
kuuma vee otsikust kuuma vett, millega puhastatakse ja 
soojendatakse seadme sisemist ringluse süsteemi. Ekraanil 
kuvatakse „RINSING UNDERWAYPLEASE WAIT“ (Loputus 
käimas, oodake) ja arenguriba, mis protsessi ajal täitub.

4. Loputuse peatamiseks vajutage valikunoolele „  STOP“ 
juures või oodake automaatset lõppu.

Tähelepanu! 
• Kui seadet ei ole kasutatud juba kolm või neli päeva, soo-

vitame tungivalt selle sisse lülitamisel teostada vähemalt 
2/3 loputust.

•  Pärast puhastamist on tavapärane, et kohvipaksu prügi-
kastis (A10) on vett.

6.2 Katlakivi eemaldamine 
Katlakivi eemaldamise juhised leiate jaotises “13. Descaling”.

6.3 Vee lter 
Filtri (C4) paigaldamise juhised leiate jaotisest ”15. Water sof-
tener lter”.

6.4 Jookide sätted 
Sellest jaotisest leiate kohandatud seaded ja saate soovi korral 
lähtestada iga joogi vaikimisi väärtused.
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse  „  BEVERAGES 
SETTINGS“ (Jookide sätted).

3. Vajutage valikunoolele „  BEVERAGES SETTINGS“ 
(Jookide sätted) juures. Ekraanil kuvatakse esimese joogi 
väärtused.

4. Ekraanil tõstetakse esile viiteks kasutatava kasutaja pro il. 
Väärtused kuvatakse vertikaalsetel ribadel. Vaikimisi väär-
tus on tähistatud  sümboliga, aktiivsed väärtused 
vertikaalse riba täidetud osaga.

5. Sätete menüüsse naasmiseks vajutage valikule „  
ESC“ juures. Jookide vahel liikumiseks vajutage valikule 
„NEXT>“ (Edasi) juures.

6. Kuvatud joogi sätete lähtestamiseks vajutage valikule „
 RESET“ juures.

7. „CONFIRM RESET? (Kinnitate lähtestamise?): kinnitamiseks 
vajutage valikule „  OK„ juures (tühistamiseks Valits vali-
kule „  ESC“ juures).

8. „DEFAULT VALUES SET“ (Vaikimisi väärtused määratud): 
vajutage „  OK„.

Jook on lähtestatud vaikimisi väärtustele. Jätkake teiste jooki-
dega või naaske avakuvale kaks korda „  ESC“ vajutades.
Tähelepanu! 
• Jookide muutmiseks teises pro ilis, avage koduleht, valige 

soovitud pro il (B11) ja korrake protseduuri.

• Kõigi pro ili jookide vaikimisi väärtustele lähtestamiseks 
vt jaotist “6.12 Default values”.

6.5 Automaatne väljalülitamine (ooterežiim) 
 

Automaatse väljalülitamise aja saab määrata 15 või 30 minuti, 
ühe, kahe või kolme tunni peale pärast viimast kasutamist.
Automaatse väljalülitamise programmeerimiseks toimige 
järgmiselt:
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  AUTO-OFF“ 
(Automaatne väljalülitamine).

3. Vajutage valikunoolele „  AUTO-OFF“ (Automaatne väl-
jalülitamine) juures.

4. Valige soovitud aeg, vajutades valikunooltele  (suu-
rendamine) või  (vähendamine) juures.

5. Kinnitamiseks vajutage valikunoolele „  OK“ juures.
6.  Avakuvale naasmiseks vajutage valikule „  ESC“ juures.
Automaatne välja lülitamine on nüüd programmeeritud.

6.6  Energiasääst  
Kasutage seda funktsiooni, kui tahate sisse või välja lülitada 
energiasäästu režiimi. Energiasäästu režiim aktiveeritakse, et 
vastata Euroopas kehtivatele energiasäästu nõuetele.
Energiasäästu välja lülitamiseks toimige järgmiselt:
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „ ENERGY SAVING“ 
(Energiasääst).

3. Vajutage valikule „ENERGY SAVING“ (Energiasääst) juures, 
et funktsioon välja ( ) või sisse ( ) lülitada.

4.  Avakuvale naasmiseks vajutage valikule „  ESC“ juures.
Ekraanil kuvatakse vastav sümbol, mis tähistab funktsiooni 
aktiveerimist.

6.7 Kohvi temperatuur 
Kohvi valmistamiseks kasutatava veetemperatuuri muutmiseks 
toimige järgmiselt:
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  COFFEE TEMPE-
RATURE“ (Kohvi temperatuur).

3. Vajutage valikunoolele „  COFFEE TEMPERATURE“ (Kohvi 
temperatuur) juures. Ekraanil (B1) kuvatakse valitavad väär-
tused (aktiivne väärtus on alla joonitud).

4. Vajutage valikule soovitud väärtuse juures (LOW, MEDIUM, 
HIGH, MAXIMUM).

5.  Avakuvale naasmiseks vajutage kaks korda valikule „  
ESC“ juures.
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6.8 Vee karedus 
Vee kareduse määramise juhised on toodud jaotise “14. Setting 
water hardness”.

6.9 Keele valimine 
Ekraani (B1) keele muutmiseks toimige järgmiselt:
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „SET LANGUAGE 
„ (Keele määramine) 

3. Vajutage valikunoolele „OK “ juures.
4. Vajutage valikule soovitud keele juures (keelte vahel liiku-

miseks vajutage valikule „NEXT>“ (Edasi) juures.
5.  Avakuvale naasmiseks vajutage kaks korda valikule „  

ESC“ juures.

6.10 Helisignaal  
Lülitab sisse/välja helisignaali, mille masin esitab iga ikooni 
vajutamisel või lisaseadme paigaldamisel/eemaldamisel. Heli-
signaali uuesti aktiveerimiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „BEEP“ (Helisignaal).
3. Vajutage valikule „BEEP“ (Helisignaal) juures, et funktsioon 

välja ( ) või sisse ( ) lülitada.
4.  Avakuvale naasmiseks vajutage valikule „  ESC“ juures.

6.11 Bluetooth 
Selle funktsiooniga saate sisse või välja lülitada PIN-koodi, mida 
küsitakse seadme masinaga ühendamisel.
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  BLUETOOTH“.
3. Vajutage valikunoolele „  BLUETOOTH“ juures. Ekraanil 

(B1) kuvatakse masina seerianumber (19 arvu) ja neljakoha-
line PIN-kood.

4. Vajutage rakenduse kaudu ühendamisel PIN-koodi küsimi-
se välja ( ) või sisse ( ) lülitamiseks.

5.  Avakuvale naasmiseks vajutage kaks korda valikule „  
ESC“ juures.

Esialgne PIN-kood on „0000“. Soovitame PIN-koodi muuta otse 
RAKENDUSEST.

Tähelepanu! 
Seadme seerianumber (näha „Bluetooth“ funktsiooni kaudu) 
võimaldab selle eksimatut tuvastamist APP sidumisel.

6.12 Vaikeväärtused 
See valik lähtestab kõik menüü sätted ja programmeeritud 
väärtused vaikimisi sätetele (erandiks on vaid keel, mis jääb 
muutmata).
Vaikimisi väärtuste taastamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  DEFAULT VA-
LUES“ (Vaikeväärtused).

3. Vajutage valikunoolele „  DEFAULT VALUES“ (Vaike-
väärtused) juures. „RESET DEFAULT VALUES? (Lähtestada 
vaikeväärtustele?): kinnitamiseks vajutage valikule „  
OK“ juures (tühistamiseks Valits valikule „  ESC“ juures).

4. „DEFAULT VALUES SET“ VAIKEVÄÄRTUSED ON MÄÄRA
TUD : kinnitamiseks vajutage valikule „  OK“ juures;

5. Avakuvale naasmiseks vajutage valikule „  ESC“ juures. 

6.13 Statistika 
Selle funktsiooniga saab vaadata masina statistikat. Kuvamiseks 
toimige järgmiselt:
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  STATISTICS“ 
(Statistika).

3. Vajutage valikule „  STATISTICS“ (Statistika) juures ja 
kasutage erinevate andmete vahel kerimiseks valikut 
„NEXT>“ juures.

4. Vajutage kaks korda „  ESC“ avakuvale naasmiseks.

6.14 Pro ili kohandamine  
Pro ili ikooni kohandamiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage valikule (B2) vastava „ “  sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  CUSTOMISE 
PROFILE“ (Pro ili kohandamine).

3. Vajutage valikunoolele „  CUSTOMISE PROFILE“ (Pro-
ili kohandamine) juures.

4. Vajutage valikule soovitud ikooni juures (ikoonide vahel 
liikumiseks vajutage valikule „NEXT>“ (Edasi) juures.

5. Avakuvale naasmiseks vajutage kaks korda valikule 
„  ESC“ juures.

7. KOHVI VALMISTAMINE
7.1 Kohviaroomi valimine
Valige avakuvalt soovitud kohviaroom, vajutades valikule (B2) 
„AROMA“ (Aroom) (B10) juures:
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(Vt “7.4 Making co ee using 
pre-ground co ee”)

ERITI KERGE

KERGE

KESKMINE

TUGEV

ERITI TUGEV

K o h a n d a t u d 
(programmeeritud) / 
Standard

Pärast joogi valmistamist lähtestatakse aroom  
väärtusele.

7.2 Kohvikoguse valimine
Valige avakuvalt soovitud kohviaroom, vajutades valikule (B2) 
„QUANTITY“ (Kogus) (B11) juures.

VÄIKE

KESKMINE

SUUR

ERITI SUUR

Kohandatud (programmee-
ritud) / Standard

Pärast joogi valmistamist lähtestatakse kogus  
väärtusele.

7.3 Kohvi valmistamine kohviubadest
Tähtis! 
Ärge kasutage rohelist, karamelliseeritud või suhkrustatud koh-
viuba, sest need võivad kohviveskisse kleepuda ja selle kasutus-
kõlbmatuks muuta.
1. Täitke kohviubade lehter (A3) (joonis 10) kohviubadega.
2. Asetage kohvitilade alla tass (A8).
3. Laske kohvitilad tassidele võimalikult lähedale (joonis 11). 

Sedasi saate kreemjama kohvi.
4. Seejärel valige soovitud kohv:
Otse valitud joogid:
 - Espresso B7)
  Kohv B8
  Pikk kohv B9

Valitav joogi valimise menüüst (B3):
 - DOPPIO+
  2X ESPRESSO
5. Algab kohvi valmistamine. Ekraanile (B1) ilmub valitud 

jook ja arenguriba, mis täitub joogi valmistumise ajal.

Tähelepanu! 
• Saate valmistada üheaegselt kaks ESPRESSOT, kui vajutate 

ESPRESSO valmistamise ajal ka valikule „2X “ juures 
(kujutis kuvatakse valmistamise esimestel sekunditel).

• Kohvi valmistamise saab igal hetkel peatada, kui vajutate 
valikule (B2) „ STOP“ (STOPP) juures.

• Kohvi koguse suurendamiseks vajutage pärast valmistami-
se lõppu valikule (B2) „ EXTRA“ juures. Soovitud koguse 
saavutamisel vajutage valikule „ STOP„ (Stopp) juures.

Kohvi valmides saab kohe valmistada järgmise joogi.

Tähelepanu!
• Kohvimasina kasutamise ajal võidakse kuvada mitmeid 

erinevaid teateid (TÄITKE PAAKI, TÜHJENDAGE KOHVI
PAKSU PRÜGIKAST, JNE). Nende tähendused on toodud 
jaotises “17. Displayed messages”.

• Kuumema kohvi saamiseks vt jaotist “7.6 Tips for a hotter 
co ee”.

• Kui kohv tilgub aeglaselt, on nõrk ja piisava kreemikuseta 
või liiga kuum/külm, vt jaotiseid “7.5 Adjusting the co ee 
mill” ja “18. Troubleshooting”.

• Iga kohvi valmistamist saab kohandada (vt jaotiseid ”10. 
Customising the beverages  ” ja “11. Memorising your per-
sonal pro le”).

• Energiasäästu režiimi kasutamisel tuleb enne esimese 
kohvi valmistamist mõned sekundid oodata.

7.4 Kohvi tootmine jahvatatud kohvist
Tähtis!  
• Ärge kunagi lisage jahvatatud kohvi, kui seade on välja 

lülitatud, sest puru võib sattuda seadme sisemusse ja selle 
määrida. See võib kahjustada seadet.

• Ärge kunagi kasutage üle ühe mõõtelusika. Suurem kogus 
võib kohvimasina sisemust määrida või lehtri blokeerida 
(A4).

• Jahvatatud kohvi kasutamisel saate korraga valmistada 
vaid ühe tassi kohvi.

1. Vajutage valikule (B2) „AROMA“ (Aroom) (B10) juures, kuni 
ekraanile (B1) ilmub „ “ (Jahvatatud).

2. Avage jahvatatud kohvi lehtri kate (A2).
3. Veenduge, et lehter (A4) ei ole blokeeritud ja lisage üks 

mõõtelusikas jahvatatud kohvi (joonis 12).
4. Asetage kohvitilade (A8) alla tass (joonis 11).
5. Seejärel valige soovitud kohv:
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Otse valitud joogid:
 - Espresso B7)
  Kohv B8
  Pikk kohv B9
6. Algab kohvi valmistamine. Ekraanile ilmub valitud jook ja 

arenguriba, mis täitub joogi valmistumise ajal.

Tähelepanu! 
• Kohvi valmistamise saab igal hetkel peatada, kui vajutate 

valikule (B2) „ STOP“ (STOPP) juures.
• Kohvi koguse suurendamiseks vajutage pärast valmistami-

se lõppu valikule (B2) „ EXTRA“ juures. Soovitud koguse 
saavutamisel vajutage valikule „ STOP„ (Stopp) juures.

Kohvi valmides saab kohe valmistada järgmise joogi.
Tähtis!  PIKA kohvi valmistamine:
Poole valmistamise ajal kuvatakse ekraanil „ADD GROUND CO
FFEE, MAXIMUM ONE MEASURE“ (Lisage kohvipuru, kuni üks 
mõõtelusikas). Lisage veel üks mõõtelusikas jahvatatud kohvi ja 
vajutage  valikule (B2) „  OK“ juures.

Tähelepanu!
• Kohvimasina kasutamise ajal võidakse kuvada mitmeid 

erinevaid teateid (TÄITKE PAAKI, TÜHJENDAGE KOHVI
PAKSU PRÜGIKAST, JNE). Nende tähendused on toodud 
jaotises “17. Displayed messages”.

• Kuumema kohvi saamiseks vt jaotist “7.6 Tips for a hotter 
co ee”.

• Energiasäästu režiimi kasutamisel tuleb enne esimese 
kohvi valmistamist mõned sekundid oodata.

7.5 Kohviveski reguleerimine
Kohviveski on reguleeritud vaikimisi ja ei peaks vajama esialgset 
täiendavat reguleerimist. 
Kui leiate aga pärast esimest paari jooki, et kohv on liiga nõrk/
tugev või pole piisavalt kreemjas või kohvi valmistatakse liiga 
aeglaselt (vaid tilk korraga), saab kohviveskit reguleerida, kasu-
tades jahvatuse reguleerimise nuppu (A5) (joonis 9).

Tähelepanu! 
Jahvatamise reguleerimise nuppu tohib pöörata vaid kohviveski 
töötamise ajal kohvi valmistamise alguses.

Liiga aeglase või puuduva kohvivoolu 
puhul pöörake nupp päripäeva 7 suunas.
Tihedama ja kreemjama kohvi saami-
seks pöörake nuppu vastupäeva 1 suu-
nas (ärge pöörake korraga mitut astet, 
see võib kohvivoolu takistama hakata). 

Muutust näete alles pärast vähemalt kahe kohvi valmistamist. 
Kui reguleerimine ei andnud soovitud tulemust, pöörake nuppu 
veel ühe astme võrra.

7.6 Vihjed kuumema kohvi valmistamiseks
Kuumema kohvi saamiseks:
• teostage loputustsükkel, valides sätete menüüst „Rinsing“ 

(Loputus) (vt jaotist “6.1  Rinsing”);
• kasutage tasside soojendamiseks kuuma vee funktsiooni 

(vt jaotist ”9. Delivering hot water”),
• valige sätete menüüst kõrgem temperatuur „ “ (B5) (vt 

jaotist “6.7 Co ee temperature”).

8. CAPPUCCINODE JA PIIMAKOHVIDE 
VALMISTAMINE

Tähelepanu! 
• Kehva vahu või suurte mullide vältimiseks puhastage 

piimaanuma kate (D2) ja kuuma vee ühendusvoolik (A9) 
alati, nagu on kirjeldatud jaotistes “8.4 Cleaning the milk 
container after use”, “12.10 Cleaning the milk container” ja 
“12.11 Cleaning the hot water/steam connection nozzle”. 

8.1 Piimaanuma täitmine ja ühendamine
1. Eemaldage kaas (D2) (joonis 13).
2. Täitke piimaanum (D3) piisava piimakogusega, ärge ületage 

MAX tähist (joonis 14). Anuma küljel asuvad märgised tähis-
tavad 100 ml piima.

Tähelepanu! 
• Rikkalikuma ja tugevama vahu saate, kui kasutage külm-

kapi temperatuuril (ligikaudu 5°C) madala rasvasisalduse-
ga piima. 

• Energiasäästu režiimi kasutamisel tuleb enne esimese 
joogi valmistamist mõned sekundid oodata.

3. Veenduge, et piima võtmise toru (D4) on õigesti piimaanu-
ma katete all (joonis 15).

4. Pange kaas tagasi piimaanumale.
5. Kui see on paigaldatud, eemaldage kuuma vee/auru otsik 

(C6) (joonis 16).
6. Kinnitage piimaanum (D) ühendusvoolikule (A9) (joonis 

17) ja lükake nii sisse, kui võimalik. Masin esitab helisig-
naali (kui helisignaal on sisse lülitatud).

7. Pange kohvitilade (A8) ja vahustatud piima otsiku (D5) alla 
piisavalt suur anum. Reguleerige piimaotsiku pikkust. Tas-
sile lähemale liikumiseks tõmmake seda lihtsalt allapoole 
(joonis 18).

8. Järgige vastava funktsiooni juhiseid.
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8.2 Piimavahu koguse reguleerimine
Cappuccinode ja piimakohvide valmistamisel saate vahu regu-
leerimise nupuga (D1) kohandada lisatava piima kogust.  

Nupu 
asend

Kirjeldus Soovitatud...

VAHUTA KUUM PIIM (vahustamata) / 
CAFFE LATTE

 MIN. VAHT LATTE MACCHIATO /
PIIMAKOHV

MAX. VAHT CAPPUCCINO / CAPPUCCI
NO+ / CAPPUCCINO SEGU 
/ ESPRESSO MACCHIATO / 
KUUM PIIM (vahustatud)

8.3 Cappuccinode ja piimakohvide automaatne 
valmistamine

1. Täitke piimaanum (D) ja kinnitage vastavalt eelnevalt 
kirjeldatule.

2. Valige soovitud jook. 
 Otse valitud joogid:
 • Cappuccino (B10)
 • Latte Macchiato B11)
 • Milk (kuum piim) (B12)
 Valitav joogi valimise menüüst (B3):
 • CAPPUCCINO+
 • CAPPUCCINO MIX
 • CAFFELATTE

• PIIMAKOHV
• ESPRESSO MACCHIATO

3. Ekraanile (B1) kuvatakse juhis vahu reguleerimise nupu 
(D1) pööramiseks vastavalt retseptis nõutud vahule. Pöö-
rake piimaanuma kattel olevat ketast (D2).

4. Mõne sekundi möödudes algab valmistamine, ekraanile 
ilmub valitud jook ja arenguriba, mis täitub joogi valmis-
tumise ajal.

Tähelepanu: üldised juhendid piimajookide valmistamisel
• „  ESC“: vajutage valmistamise katkestamiseks ja ava-

kuvale naasmiseks.
• „STOP “: vajutage piima või kohvi valmistamise peata-

miseks ja liikuge joogi lõpetamiseks järgmise (soovi korral) 
valmistuseni.

• Valmistamise lõpus kohvikoguse suurendamiseks vajutage 
„  EXTRA“.

• Iga kohvi valmistamist saab kohandada (vt jaotiseid ”10. 
Customising the beverages  ” ja “11. Memorising your per-
sonal pro le”).

• Ärge jätke piimaanumat külmikust pikalt välja. Soojema 
piimaga (5°C on ideaalne) on vahu kvaliteet madalam. 

Kohvi valmides saab kohe valmistada järgmise joogi.

8.4 Piimaanuma puhastamine pärast 
kasutamist 

Iga kord, kui kasutate piima, kuvatakse ekraanil „TURN MILK 
FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION“ (Pöörake vahu 
reguleerimise nupp puhastamise asendisse) ja piima vahustaja 
kaas tuleb puhastada.
1. Jätke piimaanum (D) masinasse (seda ei pea tühjendama).
2. Asetage vahustatud piima otsiku alla tass või muu anum 

(joonis 20).
3. Pöörake vahu reguleerimise nupp (D1) asendisse CLEAN 

(PUHASTA) (joonis 19). Ekraanil (B1) kuvatakse „CLEANING 
UNDERWAY RECIPIENT UNDER SPOUT“ (Piimaanuma 
puhastamine, asetage alla anum) (joonis 21) ja arengu-
riba, mis puhastamise ajal täitub. Puhastamine peatub 
automaatselt.

4. Pöörake nupp tagasi ühele vahu valikutest.
5. Eemaldage piimaanum ja puhastage auru ühendusvoolik 

(A9) käsnaga (joonis 21).

Tähelepanu! 
• Mitme cappuccino või piimakohvi valmistamisel tuleb 

piimaanumat puhastada vaid pärast viimase joogi valmis-
tamist. Järgmise joogiga jätkamiseks vajutage „CLEAN“ 
(Puhasta) sõnumi kuvamisel valikule „  ESC“ juures.

 Piimaanuma puhastamata jätmisel kuvatakse ekraanil 
, mis seda meelde tuletab.

• Piimaanumat võib hoida külmikus.
• Mõne juhul tuleb enne puhastamist oodata seadme 

soojenemist.

9. KUUMA VEE KASUTAMINE
1. Veenduge, et kuuma vee otsik (C6) on korrektselt kuuma 

vee ja auru ühendusvoolikuga (A9) ühendatud.
2. Asetage otsiku alla anum (võimalikult lähedale, sedasi väl-

dite pritsmeid).
3. Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B3) juures 

ja avage menüü.
4. Vajutage valikule „NEXT>“ sümboli juures, kuni kuvatakse 

„HOT WATER“ (Kuum vesi).
5. Vajutage valikule „HOT WATER“ (Kuum vesi) juures. Ekraa-

nil (B1) kuvatakse vastav kujutis ja arenguriba, mis valmi-
mise ajal täitub.

6. Masin annab kuuma vett ja peatub automaatselt. Kuuma 
vee käsitsi peatamiseks vajutage uuesti valikule „ STOP“ 
juures.

Tähelepanu!
• Energiasäästu režiimi kasutamisel tuleb enne kuuma vee 

valmistamist mõned sekundid oodata.
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• Iga kohvi valmistamist saab kohandada (vt jaotiseid ”10. 
Customising the beverages” ja “11. Memorising your per-
sonal pro le”).

10. JOOKIDE KOHANDAMINE   
Jookide aroomi (vajadusel) ja kogust saab kohandada.
1. Veenduge, et aktiveeritud on kohandatava joogi pro il 

(B4). „MY“ joogid saate valida iga 3 pro ili alt.
2. Vajutage avakuval valikule „ “ (B6) juures.
3. Valige kohandatav jook (otse valitav jook või joogi valimise 

menüüst - B3) ja sisenege kohandamise kuvale. Sisestada 
tuleb vastavad lisatarvikud.

4. (Vaid kohvijoogid) „CHOOSE COFFEE AROMA“ (Valige koh-
viaroom): Valige soovitud aroom ja vajutage valikutele „-“ 
või „+“ juures ja seejärel valikule „  OK“ juures.

5. „COFFEE (OR WATER) QUANTITY, STOP TO SAVE“ (Kohvi või 
vee kogus, salvestamiseks peatage): valmistamine algab 
ja seade kuvab koguse kohandamise vertikaalse riba. Riba 
küljel liikuv täht tähistab hetkekogust.

6.  Pärast minimaalse kohandatava koguseni jõudmist kuva-
takse ekraanil (B1) valik „  STOP“ (Stopp). 

7. Soovitud koguse saavutamisel vajutage valikule „ STOP„ 
(Stopp) juures.

8. „SAVE NEW SETTINGS?“ (Uute sätete salvestamine?):  Sal-
vestamiseks vajutage valikule „  OK“ juures (tühistami-
seks „  ESC“).

Seade kinnitab väärtuste salvestamise või mitte (sõltuvalt eel-
misest valikust). Vajutage valikule „  OK“ juures. 
Seade naaseb avakuvale.

Tähelepanu!
• Cappuccinod ja piimakohvid: esmalt salvestatakse koh-

viaroom, seejärel piima ja kohvi kogused;
• Kuum vesi: seade väljastab kuuma vett. Vajutage soovitud 

koguse salvestamiseks valikule (B2) „ STOP„  (Stopp) 
juures.

• Jooke saate kohandada ka De’Longhi Co ee Link 
rakendusega.

• Programmeerimisest väljumiseks vajutage “  ESC“. 
Väärtuseid ei salvestata.

Joogi koguste tabel

Jook Standardkva-
liteet

programmeeri-
tav kogus

ESPRESSO ≃40 ml ≃20–80 ml

PIKK ≃160 ml ≃115-250 ml

KOHV ≃180 ml ≃100-240 ml

DOPPIO+ ≃120 ml ≃80-180 ml

HOT WATER 
KUUM VESI  

≃250 ml ≃20-420 ml

11. ISIKLIKU PROFIILI SALVESTAMINE
Seadmesse saab salvestada kolm erinevad pro ili, millest iga-
ühele määratakse erinev ikoon.
Kohandatud „MY“ jookide „AROMA“ ja „QUANTITY“ väärtused 
salvestatakse iga pro ili alla (vt jaotist “10. Customising the be-
verages”). Jookide valimise järjekord kuvatakse vastavalt nende 
valimise sagedusele.
Pro ili valimiseks vajutage aktiivsele pro ilile (B4), seejärel  va-
likule sümboli „NEXT>“ juures, kuni kuvatakse soovitud pro il, 
seejärel vajutage pro ilile.

Tähelepanu!
• „  GST“ (KÜLALINE) pro il: valige see pro il, et val-

mistada jooke vaikesätetega.  funktsioon ei ole 
aktiveeritud.

• De’Longhi Co ee Link rakenduse abil saate enda isikliku 
pro ili ka ümber nimetada (kuvatakse vaid esimesed 
tähed).

• Pro ili ikooni kohandamiseks vt jaotist “6.14 Customise 
pro le ”.

12.  PUHASTAMINE
12.1 Seadme puhastamine
Seadme alljärgnevaid detaile tuleb puhastada regulaarselt:
- seadme sisemise ringluse süsteem;
- kohvipaksu prügikast (A10);
- tilkumise alus (A14), kondensaadi alus (A21) ja tilkumisa-

luse võre (A13),
- veepaak (A16),
- kohvitilad (A8);
- jahvatatud kohvi lehter (A4);
- kohvivalmistusosa (A19), juurdepääsetav kohvivalmis-

tusosa ukse (A18) kaudu;
- piimaanum (D),
- kuuma vee ühendusvoolik (A9),
-  juhtpaneel (B).

Tähtis! 
• Ärge kasutage kohvimasina puhastamiseks lahusteid, 

abrasiivseid puhastusaineid ega alkoholi. De’Longhi auto-
maatsete kohvimasinate puhastamiseks ei ole vaja keemi-
lisi puhastusvahendeid.

• Kohvimasina osad ei ole nõudepesumasinas pestavad, 
erandiks on vaid tilkumise aluse võre (A13) ja piimaanum 
(D).

• Ärge kasutage kinnipaakunud kohvijääkide või kohisade-
mete eemaldamiseks metallesemeid, sest need võivad 
metallist või plastikust pinda kahjustada.
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12.2 Masina sisemise ringluse süsteemi 
puhastamine

Kui seadet ei ole kasutatud juba kolm või neli päeva, soovitame 
tungivalt selle sisse lülitamisel: 
• teostada 2/3 loputustsüklit, valides sätete menüüst „Rinse“ 

(Loputus) (vt jaotist “6.1  Rinsing ”),
• lasta paari sekundi jooksul kuuma vett (vt jaotist  “9. Deli-

vering hot water”).

Tähelepanu!
Pärast puhastamist on tavapärane, et kohvipaksu prügikastis 
(A10) on vett.

12.3 Kohvipaksu prügikasti puhastamine
Ekraanile (B1) ilmuv teade „EMPTY GROUNDS CONTAINER“ 
(Tühjendage kohvipaksu prügikast) annab märku kohvipaksu 
prügikasti tühjendamise ja puhastamise vajadusest. Seadet ei 
saa enne kohvipaksu prügikasti (A10) puhastamist kasutada. 
Isegi kui see pole täis, ilmub ekraanile kohvipaksu prügikasti 
tühjendamise teade 72 tundi pärast esimese kohvi valmistamist 
(72 tunni õige arvutamise tagamiseks ei tohi seadet kunagi vo-
oluvõrgust lahti ühendada).

Tähtis! Põletusoht 
Mitme järjestikuse cappuccino valmistamisel muutub metallist 
tassialus (A11) tuliseks. Lubage sellel enne puudutamist jahtu-
da ja käsitlege vaid esiosast.
Puhastamiseks (sisse lülitatud seadmega):
• Eemaldage tilkumise alus (A14) (joonis 22), tühjendage ja 

puhastage.
• Tühjendage kohvipaksu prügikast (A10) ja puhastage põh-

jalikult. Veenduge, et põhjale ei jää jääke. Seda saab teha 
koos masinaga tarnitud harja (C5) spaatli abil.

Tähtis! 
Tilkumise aluse eemaldamisel tuleb tühjendada ka kohvipaksu 
prügikast ja seda ka juhul, kui seal on vaid mõned terad. Selle 
sammu vahele jätmisel võib järgmise kohvi valmistaisel kohvi-
paksu prügikasti koguneda oodatust rohkem prügi ja seade võib 
ummistuda.

12.4 Tilkumise aluse ja kondensaadi aluse 
puhastamine

Tähtis! 
Tilkumise alus (A14) on varustatud taseme näidikuga (A12) (pu-
nane), mis näitab kuuma vee taset (joonis 23). Enne, kui näidik 
tassialuselt (A11) välja ulatub, tuleb tilkumise alus tühjendada 
ja puhastada, sest vastasel juhul vesi voolata üle serva ja kahjus-
tada seadet, seadme aluspinda või ümbritsevat ala.
Tilkumise aluse eemaldamiseks toimige järgmiselt:
1. Eemaldage tilkumise alus (A10) ja kohvipaksu prügikast 

(joonis 22).

2. Eemaldage tassialus (A11) ja tilkumise aluse võre (A13), 
seejärel tühjendage tilkumise alus ja kohvipaksu prügikast 
ja peske kõik osad. 

3. Kontrollige punast kondensaadi alust (A21) ja vajadusel 
tühjendage.

4. Pange tilkumise alus ja võre kohvipaksu prügikast masi-
nasse tagasi.

12.5  Kohvimasina sisemuse puhastamine
Elektrilöögi oht! 
Enne sisemuse puhastamist tuleb seade välja lülitada (vt jaotist 
“5. Turning the appliance o ”) ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge 
kunagi uputage kohvimasinat vette.
1. Kontrollige seadme sisemuse puhtust regulaarselt (vähe-

malt kord kuus). Selleks eemaldage tilkumise alus (A14). 
Vajadusel kasutage kohvijääkide eemaldamiseks harja (C5) 
või käsna.

2. Eemaldage prügi tolmuimejaga (joonis 24).

12.6 Veepaagi puhastamine
1. Puhastage veepaaki (A16) korralikult umbes üks kord kuus 

või iga kord kui vahetate vee ltrit (C4 (olenevalt mudelist) 
niiske lapi ja vähese koguse lahja pesuvahendiga. Loputa-
ge enne paagi täitmist ja seadmesse tagasi panemist seda 
põhjalikult.

2. Eemaldage lter (C4) (olenevalt mudelist) ja loputage 
jooksva veega.

3. Asendage lter (olenevalt mudelist), täitke paak värske 
veega ja pange tagasi.

4. (Vaid veepehmendi ltriga mudelite puhul) Laske ltri 
uuesti aktiveerimiseks seadmest läbi ligikaudu 100 ml 
vett.

12.7 Kohvitilade puhastamine
1. Puhastage kohvitilasid (A8) regulaarselt käsna või rätiga 

(joonis 25A).
2. Veenduge, et kohvitilade avad ei ole ummistunud. Vaja-

dusel kasutage kohvisademe eemaldamiseks hambaorki 
(joonis 25B).

12.8 Jahvatatud kohvi lehtri puhastamine
Kontrollige regulaarselt (vähemalt kord kuus), et jahvatatud 
kohvi lehter (A4) ei oleks ummistunud). Vajadusel kasutage 
kohvijääkide eemaldamiseks harja (C5).

12.9 Kohvivalmistusosa puhastamine
Kohvivalmistusosa (A19) tuleb puhastada vähemalt kord kuus.

Tähtis!           
Kohvivalmistusosa ei tohi eemaldada seadme töö ajal. 
1. Veenduge, et seade on välja lülitatud (vt jaotist “5. Turning 

the appliance o ”);
2. Eemaldage veepaak (A16) (joonis 2).
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3. Avage seadme paremal küljel asuv kohvivalmistusosa uks 
(A18) (joonis 26).

4. Suruge kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole ja tõm-
make kohvivalmistusosa samal ajal väljapoole (joonis 27).

5. Leotage kohvivalmistusosa 5 minutit vees ja loputage see-
järel kraani all.

Tähtis!  
 LOPUTAMISEKS TOHIB KASUTADA AINULT VETT 
 PESUVEDELIKKE EGA PUHASTUSVAHENDEID MITTE 

KASUTADA
 Puhastusvahendite kasutamine võib kohvivalmistusosa 

kahjustada. 
6. Kasutage kohvivalmistusosa ukse kaudu nähtavate kohvi-

jääkide eemaldamiseks harja (C5).
7. Pärast puhastamist asetage kohvivalmistusosa tagasi, 

seda sisemistele tugedele (joonis 28) libistades ja suruge 
PUSH sümbolit, kuni see oma kohale klõpsab.

Tähelepanu! 
Kui kohvivalmistusosa sisestamine on raske, kohandage kahe 
hoova abil õige suurus (joonis 29).

8. Veenduge pärast sisestamist, et kaks värvilist nuppu on 
välja tulnud (joonis 30).

9. Sulgege kohvivalmistusosa uks.
10. Paigaldage veepaak tagasi.

12.10 Piimaanuma puhastamine
Vahustaja tõhusa töö tagamiseks tuleb piimaanumat (D) iga 
kahe päeva järel puhastada:
1. Eemaldage kaas (D2).
2. Eemaldage piimaotsik (D5) ja piima võtmise toru (D4) 

(joonis 32).
3. Pöörake vahu reguleerimise nupp (D1) vastupäeva asen-

disse „INSERT“ (SISESTA) (joonis 32) ja tõmmake ülespoole 
välja.

4. Peske kõik osad kuuma vee ja õrnatoimelise pesuvede-
likuga. Kõik osad on nõudepesumasinas pestavad. 
Kasutage nõudepesumasina ülemist riiulit.

 Veenduge, et nupu all 
ja soones ei ole piima-
jääke (joonis 31). Va-
jadusel kraapige soont 
hambatikuga.

5. Loputage vahu re-
guleerimise nupu alust 
jooksva veega (joonis 
33).

6. Kontrollige, et piima 
võtmise toru ja otsik 
ei ole piimajääkidega 
ummistunud.

7. Pange nupp (vastavalt sõnale „INSERT“ (SISESTA)), otsik ja 
piima võtmise toru tagasi.

8. Pange kaas piimaanumale (D3) tagasi.

12.11 Kuuma vee ja auru ühendusvooliku 
puhastamine

Puhastage ühendusvoolik (A9) pärast iga piima kasutamist käs-
naga ja eemaldage tihenditelt piimajäägid (joonis 21).

13.  KATLAKIVI EEMALDAMINE
Tähtis! 
• Lugege enne kasutamist katlakivi eemaldaja pakendi sildil 

toodud juhiseid.
• Kasutage vaid De’Longhi katlakivi eemaldajat. Vale katla-

kivi eemaldaja kasutamine või väär katlakivi eemaldamine 
võib tekitada kahjustusi, millele tootjapoolne garantii ei 
laiene.

Eemaldage katlakivi, kui ekraanil (B1) kuvatakse „DESCALING 
NEEDED - PRESS OK TO START (~45min) “ (Vajalik on kat-
lakivi eemaldamine, alustamiseks vajutage OK). Katlakivi kohe-
seks eemaldamiseks vajutage valikule (B2)  „  OK“ juures ja 
järgige juhiseid alates punktist 3. 
Katlakivi hiljem eemaldamiseks vajutage valikule (B2) „  
ESC“ juures. Ekraanil olev sümbol  annab märku katla-
kivi eemaldamise vajadusest. (Teade kuvatakse masina igal 
sisselülitamisel).
Katlakivi eemaldamise menüü avamiseks:
1. Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2. Vajutage valikule „

 DESCALE“ (katlakivi 
eemaldamine) juures ja 
järgige ekraanil kuvatud 
juhiseid.

3. „REMOVE WATER SOFTE-
NER FILTER“ (Eemaldage 
veepehmendi lter) (joo-
nis 34): eemaldage vee-
paak (A16), eemaldage 
veepehmendi lter (C4) 
(kui kasutate) ja tühjen-
dage veepaak. Vajutage 
valikule „NEXT>“ juures.

4. „DESCALER (LEVEL A) AND WATER (LEVEL B)“ (Lisage kat-
lakivi eemaldaja (tase A) ja vesi (tasemeni B)) ( joonis 35): 
valage katlakivi eemaldaja tasemeni A  (mis on võrdne ühe 
100 ml pakendiga) ja lisage seejärel (üks liiter) vett, kuni 
tasemeni B. Vajutage valikule „NEXT>“ juures.

34

33
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5. „EMPTY DRIP TRAY“ 
(Tühjendage tilkumise 
alus) (joonis 36): ee-
maldage ja tühjendage 
tilkumise alus (A14) ja 
kohvipaksu prügikast 
(A10) ning paigutage 
tagasi.  Vajutage valikule 
„NEXT>“ juures.

6. „POSITION 2l CONTAI-
NER OK TO START“ (Paigu-
tage 2 l anum ja vajutage 
alustamiseks OK): ase-
tage kuuma vee otsiku 
(C6) ja kohvitilade (A8) 
alla vähemalt 2 l anum 
(joonis 7).

Tähtis!  Põletusoht 
Kuuma vee otsikust ja kohviti-
ladest tuleb happelist kuuma 
vett. Olge hoolikas ja vältige 
kokkupuudet lahusega.
7. Vajutage valikule „  

OK“ juures ja kinnitage 
katlakivi eemaldaja li-
samine. Ekraanile ilmub 
„DESCALING UNDERWAY, 

PLEASE WAIT“ (Katlakivi eemaldamine, oodake): katlakivi 
eemaldamine algab ja kuuma vee otsikust ja kohvitiladest 
tuleb katlakivi eemaldamise vedelikku. Kohvimasinas 
asuvate lubjakivisätete eemaldamiseks kasutatakse mitut 
automaatset loputust.

Katlakivi eemaldamine kestab ligikaudu 25 minutit.
8. „RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL“ (Loputage 

ja täitke veepaak maksimumini) (joonis 4): seade on valmis 
värske veega loputamiseks. Tühjendage katlakivi eemalda-
ja kogumiseks kasutatud konteiner. Võtke veepaak välja ja 
loputage jooksva veega. Seejärel täitke paak värske veega, 
kuni MAX tähiseni ja asetage seadmesse tagasi.

9.  „POSITION 2l CONTAINER PRESS OK TO START RINSING“ 
(Paigutage 2 l anum ja vajutage alustamiseks OK): aseta-
ge tühjendatud katlakivi eemaldaja kogumisanum tagasi 
kohvitilade ja kuuma vee otsiku alla (joonis 8) ja vajutage 
valikule „  OK“ juures.

10 Esmalt tuleb kohvitiladest kuuma vett, seejärel kuuma vee 
otsikust ja kuvatakse „RINSING UNDERWAY“ (Loputamine).

11. Kui veepaak on tühi, tühjendage loputusvee kogumise 
anum.

37

12.  (Filtri kasutamisel) „IN-
SERT FILTER INTO ITS 
HOUSING“ (Sisestage l-
ter) (joonis 37). Vajutage 
valikule „NEXT>“ (Edasi) 
juures ja võtke veepaak 
välja. Kui eemaldasite 
eelnevalt veepehmendi, 
pange see tagasi. 

13.  „RINSE AND FILL WATER 
TANK UP TO MAX LEVEL“ 
(Loputage ja täitke vee-
paak maksimumini) (joo-
nis 4): täitke veepaak MAX 
tasemeni värske veega.

14. „INSERT WATER TANK“ (Sisestage veepaak) (joonis 5): ase-
tage veepaak tagasi seadmesse.

15.  „POSITION 2l CONTAINER PRESS OK TO START RINSING“ 
(Paigutage 2 l anum ja vajutage alustamiseks OK): aseta-
ge tühjendatud katlakivi eemaldaja kogumisanum tagasi 
kuuma vee otsiku alla (joonis 7) ja vajutage valikule „  
OK“ juures.

16.  Kuuma vee otsikust tuleb kuuma vett ja kuvatakse „RIN-
SING UNDERWAY, PLEASE WAIT“ (Loputamine, oodake).

17. „EMPTY DRIP TRAY“ (Tühjendage tilkumise alus) (joonis 
36): pärast teist loputust eemaldage, tühjendage tilkumi-
se alus (A14) ja kohvipaksu prügikast (A10) ja paigaldage 
need tagasi. Vajutage valikule „NEXT>“ juures.

18. „DESCALE  COMPLETE“ (Katlakivi eemaldamine lõpetatud): 
kinnitamiseks vajutage valikule „  OK“ juures.

19. „FILL TANK WITH FRESH WATER“ (Täitke paak värske 
veega): tühjendage loputusvee kogumiseks kasutatud 
konteiner, eemaldage veepaak ja täitke see kuni MAX ta-
semeni värske veega ning paigutage seadmesse tagasi.

Katlakivi eemaldamine on lõpetatud.

Tähelepanu! 
• Kui katlakivi eemaldamise tsükkel ei lõppenud korrektselt 

(näiteks katkenud elektrivoolu tõttu), soovitame seda 
korrata.

• Pärast katlakivi eemaldamist on tavapärane, et kohvipaksu 
prügikastis (A10) on vett.

• Kui veepaaki ei täidetud MAX tasemeni, nõuab seade ka 
kolmandat loputust. Sedasi on tagatud katlakivi eemal-
daja jääkide täielik eemaldamine. Ärge unustage enne 
loputust tühjendada ka tilkumise alust.

• Seade võib katlakivi eemaldamist nõuda ka lühikeste in-
tervallidega. See on tavapärane ja tuleneb seadme täpsest 
juhtimissüsteemist.

35
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14. VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
„DESCALING NEEDED  PRESS OK TO START ~45MIN   
“ (Katlakivi eemaldamine, vajutage alustamiseks OK) kuvatakse 
pärast määratud aega, mis sõltub vee karedusest. 
Vaikimisi on vee kareduse tasemeks määratud 4. Masina saab 
programmeerida vastavalt kindla asukoha vee karedusele. Se-
dasi tuleb katlakivi harvem eemaldada.

14.1 Vee kareduse mõõtmine
1. Eemaldage pakendist indikaatorpaber (C1) „TOTAL HARD-

NESS TEST“. Leiate selle ingliskeelse kasutusjuhendi küljest.
2. Kastke paber üheks sekundiks täielikult veeklaasi.
3. Eemaldage paber veest ja raputage seda kergelt. Minuti 

pärast moodustub paberile sõltuvalt vee karedusest kas 1, 
2, 3 või 4 punast ruutu. Iga ruut vastab ühele tasemele.

pehme vesi  TASE 1         

keskmise karedusega vesi TASE 2         

kare vesi TASE 3         

väga kare vesi TASE 4

14.2 Vee kareduse määramine 
1.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.
2.  Kerige läbi menüü valikute, vajutades valikule „NEXT>“ 

(Edasi) juures, kuni ekraanil kuvatakse „  WATER HARD-
NESS“ (Vee karedus).

3. Vajutage valikule„  WATER HARDNESS“ (Vee karedus) 
juures.

4. „WATER HARDNESS, CURRENT UNDERLINED“ (Vee karedus, 
aktiivne valik on alla joonitud): vajutage valikule soovitud 
taseme juures (1 = pehme vesi, 4 = väga kare vesi).

4. Avakuvale naasmiseks vajutage valikule „  ESC“ juures.
Seade on nüüd programmeeritud vastavalt uuele vee kareduse 
tasemele.

15. VEEPEHMENDI FILTER
Mõned mudelid on varustatud veepehmendi ltriga (C4). Selle 
puudumisel soovitame ltri osta De’Longhi klienditeenindusest. 
Filtri korrektseks kasutamiseks toimige vastavalt all pool toodud 
juhistele.

15.1 Filtri paigaldamine

38 

1. Eemaldage lter (C4) 
pakendist.

2.  Vajutage valikule (B2) 
vastava „ “ sümbo-
li (B5) juures ja avage 
menüü.

3. Kerige läbi menüü vali-
kute, vajutades valikule 
„NEXT>“ (Edasi) juures, 
kuni ekraanil kuvatak-
se „  WATER FILTER“ 
(Vee lter).

4.  Vajutage valikule „  
WATER FILTER“ (Vee lter) 
juures.

5. „TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS“ (Pöörake kuu-
päeva näidikule järgmised kaks kuud) (joonis 38): 

 keerake kuupäevaketast nii, et oleks näha kaks järgnevat 
kuud. Vajutage valikule „NEXT>” juures.

Tähelepanu! 
Tavapärasel kasutamisel saab ltrit kasutada ligikaudu kaks 
kuud. Kui lter jäetakse kasutamata kohvimasinasse, on selle 
säilivusajaks kuni kolm nädalat.

39

6. „RUN WATER INTO FILTER 
HOLE UNTIL IT COMES 
OUT“ (Laske ltri avasse 
vett, kuni see tuleb välja) 
(joonis 39): ltri aktivee-
rimiseks kallake läbi ltri 
ava minuti jooksul kraa-
nivett, kuni vesi väljub 
külgedel olevatest ava-
dest. Vajutage valikule 
„NEXT>“ juures.

7.  Eemaldage seadme 
veepaak (A16) ja lisage lter.

40

8.  „IMMERSE FILTER TO 
EXPEL AIR BUBBLES“ 
(Kastke lter õhumullide 
eemaldamiseks vette) 
(joonis 40): sisestage 

lter veepaaki ja kastke 
kümneks sekundiks täie-
likult vette, kallutage 
ja vajutage sedasi, et 
õhumullid välja pääse-
vad. Vajutage valikule 
„NEXT>“ juures.
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9. „INSERT FILTER IN HOUSING“ (Sisestage lter korpusesse): 
sisestage lter ltrikorpusesse (A17) ja suruge põhjani 
(joonis 37). Vajutage valikule „NEXT>“ juures.

10.  „INSERT WATER TANK“ (Sisestage veepaak): sulgege paak 
kaanega (A15) ja paigutage paak seadmesse tagasi (joonis 
5).

11. „POSITION 0.5L CONTAINER, PRESS OK TO ENABLE FIL
TER“ (Asetage 0,5 l anum ja vajutage ltri aktiveerimiseks 
OK) (joonis 7): asetage kuuma vee otsiku (C6) alla anum ja 
vajutage „OK “. Protsess algab ja lõpeb automaatselt.

Filter on nüüd aktiveeritud ja kasutamiseks valmis.

15.2 Filtri asendamine
Asendage lter (C4), kuni ekraanil (B1) kuvatakse „  
REPLACE WATER FILTER, PRESS OK TO START” (Asendage vee lter, 
alustamiseks vajutage OK).: Filtri kohe asendamiseks vajutage 
valikule (B2) „  OK“ juures ja järgige juhiseid punktist 5.  
Filtri hiljem asendamiseks vajutage valikule „  ESC“ juures. 
Ekraanil olev sümbol  annab märku ltri asendamise va-
jadusest. Asendamiseks toimige järgmiselt:
1.  Eemaldage veepaak (A16) ja kasutatud lter.
2.  Võtke uus lter pakendist välja.
3.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.

4. Vajutage valikule „  WATER FILTER“ (Vee lter) juures.

5.  Vajutage valikule „  REPLACE WATER FILTER“ ASENDAGE 
VEEFILTER  JUURES.

6. Järgige eelmise jaotise juhiseid alates punktist 5.
Filter on nüüd aktiveeritud ja kasutamiseks valmis.

Tähelepanu! 
Filter tuleb asendada pärast kahte kasutuskuud (vt kuupäevaga 
ketast) või kui seadet ei ole kolm nädalat kasutatud ning seda ka 
juhul, kui sõnumit ei ole veel kuvatud.

15.3 Filtri eemaldamine
Kui soovite seadet kasutada ilma ltrita (C4), peate selle ee-
maldama ja tegema seadmes vastava seadistuse. Toimige 
järgmiselt:
1.  Eemaldage veepaak (A16) ja kasutatud lter.
2.  Vajutage valikule (B2) vastava „ “ sümboli (B5) juures 

ja avage menüü.

3. Vajutage valikule „  WATER FILTER“ (Vee lter) juures.
4.  Vajutage valikule „  REMOVE WATER FILTER” (Eemadage 

vee lter) juures.
5. „ CONFIRM FILTER REMOVAL“ KINNITAGE FILTRI 

EEMALDAMINE : kinnitamiseks vajutage valikule „  OK“  
juures (sätete menüüsse naasmiseks vajutage valikule „

ESC“ juures).

6. „  FILTER REMOVED“ (Filter eemaldatud): muudatus 
on salvestatud. Vajutage „  OK“ avakuvale naasmiseks.  

Tähelepanu! 
Filter tuleb asendada pärast kahte kasutuskuud (vt kuupäevaga 
ketast) või kui seadet ei ole kolm nädalat kasutatud ning seda ka 
juhul, kui sõnumit ei ole veel kuvatud.

16. TEHNILISED ANDMED
Pinge: 220 - 240 V ~50-60 Hz max 10 A
Tugevus: 1450 W
Rõhk: 1,9 MPa = 19 baari
Veepaagi maht: 2 l
Mõõtmed P x S x K: 260 x 470 x 360 mm
Kaabli pikkus: 1200 mm
Kaal:                                                                                            11 kg
Kohviubade mahuti maht: 380 g
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17. EKRAANI SÕNUMID

KUVATAV SÕNUM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

FILL TANK WITH FRESH 
WATER TÄITKE PAAK VÄRSKE 
VEEGA

Paagis ei ole piisavalt vett (A16). Lisage vett ja/või sisestage paak korrektselt 
(suruge, kuni kuulete klõpsu).

INSERT WATER TANK SISES
TAGE VEEPAAK

Paak (A16) on kohalt ära. Paak ei ole korralikult oma kohal

EMPTY GROUNDS CONTAINER 
TÜHJENDAGE KOHVIPAKSU 

PRÜGIKAST

Kohvipaksu prügikast (A10) on täis. Tühjendage kohvipaksu prügikast ja tilkumise 
alus (A14), puhastage ja asetage tagasi. Tähtis: 
tilkumise aluse eemaldamisel tuleb tühjendada 
ka kohvipaksu prügikast ja seda ka juhul, kui 
seal on vaid mõned terad. Selle sammu vahele 
jätmisel võib järgmise kohvi valmistaisel koh-
vipaksu prügikasti koguneda oodatust rohkem 
prügi ja seade võib ummistuda. 

„INSERT GROUNDS CONTAI
NER“ SISESTAGE KOHVIPAK
SU PRÜGIKAST

Kohvipaksu prügikasti (A10) ei pandud pärast 
puhastamist tagasi.

Eemaldage tilkumise alus (A14) ja sisestage 
kohvipaksu prügikast.

→
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KUVATAV SÕNUM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

ADD GROUND COFFEE 
MAX. LISAGE KOHVIPURU, 
MAX  ONE MEASURE (ÜKS 
MÕÕTELUSIKAS) 

 ESC

Valitud on jahvatatud kohvi funktsioon, kuid 
jahvatatud kohvi lehtris (A4) ei ole kohvi.

Pange lehtrisse (joonis 12) jahvatatud kohvi ja 
korrake valmistamist.

ADD GROUND COFFEE 
MAX. LISAGE KOHVIPURU, 
MAX  ONE MEASURE ÜKS 
MÕÕTELUSIKAS  

 OK

Valitud on PIKK kohvi ja jahvatatud kohvipuru Pange lehtrisse (A4) (joonis 12) jahvatatud 
kohvi ja vajutage valikule „  OK“ juures, lõpe-
tage valmistus.

FILL BEANS CONTAINER 
(Täitke kohviubade mahuti) 

 ESC

Kohvioad on otsas. Lisage kohviube(A3) (joonis 10).

Jahvatatud kohvi lehter (A4) on umbes. Tühjendage lehter harjaga (C5), nagu on kirjel-
datud jaotises “12.8 Cleaning the pre-ground 
co ee funnel”.

→
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KUVATAV SÕNUM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

GROUND TOO FINE 
JAHVATUS ON LIIGA PEEN . 

ADJUST MILL REGULEERIGE 
KOHVIVESKIT

 ESC

Kohvipuru on liiga peeneks jahvatatud ning 
voolab aeglaselt või üldse mitte.

Valmistage uus kohv ja pöörake jahvatamise 
reguleerimise nuppu (A5) (joonis 9) kohviveski 
töötamise ajal ühe klõpsu jagu päripäeva (7 
suunas). Kui pärast kahe kohvi valmistamist on 
vool endiselt liiga aeglane, korrake protseduu-
ri, kuni kohv voolab korrektselt (vt jaotist “7.5 
Adjusting the co ee mill”). Probleemi püsimi-
sel veenduge, et veepaak (A16) on täielikult 
sisestatud.

Veepehmendi ltri (C4) kasutamisel on võima-
lik, et ringlusesse on sattunud kohvi valmista-
mist tõkestav õhumull.

Sisestage kuuma vee otsik (C6) seadmes-
se ja laske kuuma vett, kuni vool muutub 
tavapäraseks.

SELECT A MILDER TASTE 
(valige kergem maitse) 

OR REDUCE COFFEE 

QUANTITY  VÕI 
VÄHENDAGE KOHVI KOGUST

 ESC

Kasutasite liiga palju kohvi. Vajutage valikule (B2)„ AROMA“ (Aroom) 
(B10) juures ja valige kergem maitse või vä-
hendage jahvatatud kohvi kogust (kuni üks 
mõõtelusikas).

INSERT WATER SPOUT SISES
TAGE VEE OTSIK

Kuuma vee otsik (C6) ei ole paigaldatud või on 
paigaldatud halvasti.

Sisestage vee otsik lõpuni.

INSERT MILK CONTAINER 
SISESTAGE PIIMAANUM

Piimaanum (D) on halvasti paigaldatud. Sisestage piimaanum tervenisti (joonis 17). 

→
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INSERT INFUSER ASSEMBLY 
(Sisestage kohvivalmistusosa)

Kohvivalmistusosa (A19) ei ole pärast puhasta-
mist tagasi pandud.

Sisestage kohvivalmistusosa, nagu on kirjelda-
tud jaotises “12.9 Cleaning the infuser”.

WATER CIRCUIT EMPTY 
VEERINGLUS TÜHI

PRESS OK TO START ALUSTA
MISEKS VAJUTAGE OK

 OK

Veeringlus on tühi Vajutage valikule „  OK“ juures, et lasta otsi-
kust (C6) vett, kuni vool on tavapärane.
Probleemi püsimisel veenduge, et veepaak 
(A16) on täielikult sisestatud.

PRESS OK TO CLEAN OR TURN 
DIAL (Vajutage puhastamiseks 
OK või pöörake nuppu)

 OK

Piimaanum on sisestatud ajal, kui vahu 
reguleerimise nupp (D1) on asendis „CLEAN“ 
(PUHASTAMINE).

PUHASTAMISEGA jätkamiseks vajutage valikule 
„OK “ juures või pöörake vahu reguleerimise 
nupp teise asendisse.

„TURN DIAL TO 
CLEAN POSITION

CLEAN

“(Keerake nupp puhastamise 
asendisse)

 ESC

Hiljuti on kasutatud piima ja piimaanuma (D) 
torud vajavad puhastamist.

Pöörake vahu reguleerimise nupp (D1) asen-
disse CLEAN (PUHASTA) (joonis 20).

→
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TURN THE MILK FROTH 
ADJUSTMENT DIAL (Pöörake 
vahu reguleerimise nupp 
tagasi piima asendisse)

Piimaanum on sisestatud ajal, kui vahu 
reguleerimise nupp (D1) on asendis „CLEAN“ 
(PUHASTAMINE).

Pöörake nupp soovitud asendisse.

DESCALING NEEDED KATLA
KIVI TULEB EEMALDADA
PRESS OK TO START 
~45MIN  ALUSTAMISEKS 

VAJUTAGE OK  45 MIN

ESC OK

Seade vajab katlakivi eemaldamist. Vajutage katlakivi eemaldusega alustamiseks 
valikut „  OK“ juures või „ ESC“, et eemal-
dada katlakivi hiljem. Teostada tuleb jaotises 
“13. Descaling” kirjeldatud katlakivi eemalda-
mise protseduur.

REPLACE WATER SOFTENER FIL-
TER (Asendage veepehmendi 

lter)
PRESS OK TO START (Alustami-
seks vajutage OK)

ESC OK

Veepehmendi lter (C4) on kulunud. Vajutage valikut „  OK“ juures, et eemaldada 
lter või ESC, et protseduur hiljem teostada.  

Järgige juhiseid jaotises “15. Water softener 
lter”.

GENERAL ALARM ÜLDINE 
ALARM  REFER TO USER 
MANUAL / APP VT 
KASUTUSJUHENDIT/
RAKENDUST

Seadme sisemus on väga must. Puhastage seadet põhjalikult, nagu on kirjel-
datud jaotises “12. Cleaning”. Kui probleem 
püsib ka pärast puhastamist, võtke ühendust 
klienditeenindusega.

Seade vajab katlakivi eemaldamist ja/või ltri 
(C4) asendamist.

Jaotises “13. Descaling” kirjeldatud protsess 
tuleb läbi viia ja/või lter vajab vahetamist, 
nagu kirjeldatud jaotises “15. Water softener 

lter”.

  

Piimaanuma (D) torud vajavad puhastamist. Pöörake vahu reguleerimise nupp (D1) asen-
disse CLEAN (PUHASTA) (joonis 20).

→
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PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

Kohv ei ole kuum. Kohvitasse ei soojendatud ette. Soojendage tasse kuuma veega loputades 
(tähelepanu: kasutage seadme kuuma vee 
funktsiooni).

Kohvivalmistusosa on jahtunud, sest 
viimase kohvi valmistamisest on möö-
das 2-3 minutit.

Soojendage kohvivalmistusosa enne kohvi 
valmistamist loputuse funktsiooniga (vt jaotist 
“6.1  Rinsing ”“).

Määratud on liiga madal kohvi 
temperatuur.

Määrake menüüs kõrgem kohvi temperatuur (vt 

jaotist “6.7 Co ee temperature ”“ ).

Kohv on nõrk või ei ole piisavalt 
kreemikas.

Kohvi jahvatus on liiga jäme. Pöörake jahvatamise reguleerimise nuppu (A5) 
kohviveski töö ajal ühe klõpsu jagu vastupäeva 
(1 suunas) (joonis 10). Korrake protseduuri, 
kuni tulemus on rahuldav. Tulemus on näha 
alles pärast kahe kohvi valmistamist (vt jaotist 
“7.5 Adjusting the co ee mill”).

Kohv on sobimatu. Kasutage espresso-masinatele mõeldud kohvi.

→

18. TÕRKEOTSING
All asuvas tabelis on toodud mõned võimalikud tõrked.  
Kui probleemi ei õnnestu kirjelduse järgi lahendada, võtke ühendust klienditeenindusega.

KUVATAV SÕNUM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

 

Filter (C4) tuleb asendada. Asendage lter või eemaldage, nagu on kirjel-
datud jaotises “15. Water softener lter”.

Seade vajab katlakivi eemaldamist. Teostada tuleb jaotises “13. Descaling” kirjel-
datud katlakivi eemaldamise protseduur.
Seade võib katlakivi eemaldamist nõuda ka 
lühikeste intervallidega. See on tavapärane ja 
tuleneb seadme täpsest juhtimissüsteemist.

 

Energiasäästu režiim on aktiveeritud. Energiasäästu režiimi välja lülitamiseks toimi-
ge, nagu on kirjeldatud jaotises “6.6  Energy 

saving ”. 

Seade on ühendatud Bluetooth seadmega.

CLEANING UNDERWAY 
(Puhastamine)
PLEASE WAIT (Palun oodake)

Seadme sisemuses on tuvastatud mustust. Oodake, kuni seade on uuesti kasutusvalmis ja 
valige soovitud jook uuesti. Probleemi püsimi-
sel võtke ühendust klienditeenindusega.
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PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS

Kohv valmib liiga aeglaselt või 
piiskhaaval.

Kohvi jahvatus on liiga peen. Pöörake jahvatamise reguleerimise nuppu (A5) 
kohviveski töö ajal ühe klõpsu jagu vastupäeva 
(7 suunas) (joonis 10). Korrake protseduuri, 
kuni tulemus on rahuldav. Tulemus on näha 
alles pärast kahe kohvi valmistamist (vt jaotist 
“7.5 Adjusting the co ee mill”).

Ühest või mõlemast kohvitilast ei 
voola kohv.

Kohvitilad (A8) on ummistunud. Puhastage tila auku hambatikuga (joonis 25B).

Seade ei valmista kohvi Seadme sisemuses on tuvastatud mus-
tust. Kuvatakse „Cleaning underway“ 
(puhastamine).

Oodake, kuni seade on uuesti kasutusvalmis ja 
valige soovitud jook uuesti. Probleemi püsimi-
sel võtke ühendust klienditeenindusega.

Seade ei hakka tööle Toitejuhe ei ole vooluvõrgus. Ühendage seade vooluvõrku (joonis 1).

Kohvivalmistusosa ei saa välja võtta Seade ei ole korrektselt välja lülitatud Vajutage seadme välja lülitamiseks nupule  
(A7)  (vt jaotist “5. Turning the appliance o ”).

Seade nõuab katlakivi eemaldamise 
lõpetamiseks kolmandat loputust

Veepaaki (A16) ei täidetud kahe lopu-
tustsükli ajal MAX tähiseni.

Järgige seadme ekraanil kuvatud juhiseid, kuid 
tühjendage esmalt tilkumise alus (A14). Sedasi 
väldite vee üle serva voolamist.

Piimaotsikust (D5) ei tule piima. Piimaanuma (D) kate (D2) on must Puhastage piimaanuma kate, nagu on kir-
jeldatud jaotises “12.10 Cleaning the milk 
container”.

Piimas on suured mullid ja see pritsib 
piimaotsikust (D5) või vahtu on liiga 
vähe

Piim ei ole piisavalt külm, madala ras-
vasisaldusega või rasvavaba.

Kasutage madala rasvasisaldusega ja külmiku-
temperatuuril (5°C) piima. Kui tulemus ei ole 
meelepärane, vahetage piima.

Vahu reguleerimise nupp (D1) on vales 
asendis.

Reguleerige, nagu on kirjeldatud jaotises “8. 
Making cappuccinos and milk-based co ees”. 

Piimaanuma kate (D2) või vahu regu-
leerimise nupp (D1) on määrdunud.

Puhastage piimaanuma kate ja vahu reguleeri-
mise nupp, nagu on kirjeldatud jaotises “12.10 
Cleaning the milk container”.

Tassiriiul on kuum Olete järjest valmistanud mitu jooki

Masinast tuleb mitte kasutamise ajal 
müra või aurupahvakuid

Masin on kasutamiseks valmis või just 
välja lülitatud ja kuumale aurustile 
tilgub vett

See on tavapärane. Vähendamiseks tühjenda-
ge tilkumise alus.


