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OHUTUS 

 Töötava seadme ligidusse ei tohi väikelapsi jätta järelevalveta. Seade tuleb enne vooluvõrku 
ühendamist alati täielikult kokku panna. 

 Ärge eemaldage auruotsikut piimast seni, kuni otsikust auru eraldub. Vastasel juhul võib 
tekkida põletusoht kuuma auruga või piima laialipritsimise oht.  

 Enne, kui vahustuskannu auruotsiku juurest eemaldate, keerake auru nupp alati kinni 
(asendisse O ).  

 Mõni sekund pärast auru sulgemist tuleb auruotsikust veel mõningane kogus auru. 
 Portafiltri metallosad kuumenevad seadme kasutuse käigus. Hoidke portafiltrit alati vaid 

käepidemest. Jahutage portafiltrit ja filtersisu jahedas vees, enne kui neid puudutate. 
 Alati enne seadme metallosade puudutamist tehke kindlaks, et need poleks kuumad. 
 Vältige auruotsikust väljuva kuuma auru sattumist kellegi kehaosade lähedusse. 
  Hoidke piimaaurutuskannu auruotsiku ümber enne, kui avate auru vastava nupuga. 



 

 

 Auruotsikut tohib käsitseda vaid vastavast käepidemest.  
 Enne seadme puhastamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. Katlakivi 

eemaldamise ajaks ärge võtke seadmest ära seadme veepaaki. 
 Hoidke seadet puhtas kohas, mis on kaitstud niiskuse ja miinustemperatuuride eest.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises, mitte mobiilsetes üksustes 

(nt. bussid / autosuvilad/veesõidukid).  
 Ärge kasutage ega säilitage seadet õues ega niisketes / märgades keskkondades.  
 Kasutage vaid seadme enda varuosi koos selle seadmega. Ärge kasutage teiste seadmete osi 

ega midagi muud, mida tootja ei ole soovitanud. 
 Kasutamiseks vaid siseruumides, koduses majapidamises.  
 Kontrollige regulaarselt seadme ja selle toitejuhtme korrasolekut. 
 Ärge kasutage seadet, kui selle korpusesse on sattunud vedelikke või näete olevat vedelikke 

lekkinud seadme alla / voolanud üle veepaagi.  
 Ärge kasutage seadet kui seade tundub olevat ükskõik mis viisil kahjustunud või rikkis – 

tagajärjeks võib olla elektrilöök, vigastus või muu kahju. 
 Märjaks saanud seade tuleb eemaldada vooluvõrgust ja koos kõigi juurdekuuluvate osadega 

toimetada tootja poolt volitatud remondiettevõttesse kontrollimiseks ja parandamiseks. 
 Enne iga kasutamist veenduge, et kasutatav filter oleks kindlalt paigaldatud grupipea 

sisemusse ning et valikulüliti oleks valmisoleku asendis (keskel). Kui valiklüliti oleks keeratud 
paremale (kohvivalmistuse positsioonile), siis eelkuumutuse järel hakkaks grupipeast kuuma 
vett eralduma. Kui valiklüliti oleks keeratud vasakule (aurutus/kuum vesi), hakkaks 
auruotsikust kuuma auru või kuuma vett tulema.  

 Tehke valik, kas soovite auruotsikust kuuma vett või auru, spetsiaalse musta värvi lülitiga 
vasakul keskel.  

 Kasutamise ajal tekib seadmes ülerõhk. Lülitage seade alati esmalt välja enne, kui eemaldate 
filtri.  

 Kasutamise ajal peaks seadme ja ümbritsevate esemete vaheline ohutu vahekaugus olema 
vähemalt 15 cm igast küljest ja 1 m seadme kohal. 

 Seadet ei tohi paigutada kohta, kus materjalid ei kannata niiskust ega kuumust, sest 
kohvimasinast eraldub töötamiselt teataval määral auru ja soojust.  

 Kasutage seadet kindlal tasasel tööpinnal, mis kannatab mõnevõrra kuumust.  
 Seadet ei tohi asetada kaldega ega niiske pinnaga kohta. Pühkige alati kohe ära mistahes 

veepritsmed ja vedelik kohvimasina asukoha juurest.  
 Süttimisohu tõttu ei tohi seade asuda tekstiiliga kaetud pinnal ega paberist alusel.  
 Mistahes rikke / veolukorra puhul eemaldage seade kohe vooluvõrgust. 
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

 Lapsed ei tohi mängida seadme ega selle pakendiga. Seadet ei tohi jätta töötama väikelaste 
ligidusse ilma järelevalveta.  

 Hoidke alati seadet puhta ja kuivana, säilitage seadet kaugemal väikeste laste käeulatusest. 
 Seadet ei tohi paigutada liiga lähedale lauaäärtele. 
 Ärge asetage seadet kuumale pliidile, gaasileegile ega nende lähedusse, ka mitte muude 

kuumusallikate lähedale.  
 Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 
 Ärge kasutage seadmega muid lisaosi peale nende, mis seadmega kaasas.  
 Lisaosade kasutamine, mis ei ole tootja poolt soovitatud, võib tuua kaasa tulekahju, 

elektrilöögi ja vigastusohu.  
 Seadet ei tohi kasutada muul otstarbel peale juhendis osundatu.  



 

 

 Kasutage seadme veepaagis vaid külma joogikõlbulikku kraanivett. Ärge kallake paaki muid 
vedelikke.  

 Ärge kasutage seadmes kangeid keemilisi aineid katlakivi eemaldamiseks. 
 Seadet ei tohi ilma veepaagita käivitada.  
 Täidetud veepaagi paigaldamisel ja täitunud tilgaaluse eemaldamisel tuleb vältida vee 

läigatamist seadmele. 
 Veepaaki paigaldades tuleb jälgida, et selle nagad sobituks seadme vastavatesse õnarustesse 

seadme taga ning et veepaagi allavajutamisel avaneks ventiil paagi põhjas.  
 Kindlustage, et enne seadme käivitamist oleks portafilter grupipeas korralikult kinni. 
 Portafiltrit ei tohi kunagi kohvivalmistamise poole pealt eemaldada, sest masin on rõhu all. 
 Ärge tõstke töötavat seadet.  
 Ärge jätke seadet ilma puhastamata kuivama. Puhastage alati seadme vastavad osad pärast 

kasutamist.  
 Hoidke seade ja selle tarvikud alati puhastena.  
 Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks. Seadet ei tohi 

puhastada söövitavate ainete ega pleegititega.  
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke seadet, selle juhet ega pistikut vette ega muusse 

vedelikku. Ärge läigatage vett seadmele ega selle juhtmele.  
 Kui seade juhtub märjaks saama, eemaldage seadme pistik kohe elektrikontaktist, laske 

seadmel jahtuda. Puhastage ja kuivatage seade põhjalikult. 
 Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid või nuppe.  
 Ärge pange midagi seadme peal olevale kuumutusalusele, välja arvatud kohvitasse nende 

soojendamiseks.  
 Kui seadet parajasti ei kasutata või enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage 

vooluvõrgust. Hoidke seade ja selle tarvikud alati puhastena. 
 Ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate seadmete või küttekehade vahetusse lähedusse. 
 Seade on ette nähtud espresso ja kohvi valmistamiseks. 
 Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustustega, või on seade rikkis või muul 

viisil kahjustunud. 
 Seadme osi ei tohi käsitseda ülemäärast jõudu rakendades, vältimaks kahjustusi 

komponentidele.  
 Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja 
kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma järelevalveta ega 
juhendamiseta puhastada ega hooldada.  

 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja 
kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellele sarnastes oludes, nagu 
personaliköök töökohtades, väikepoed ja -kontorid, talud, hotellide/majutusasutuste 
kliendiruumid. 

 
  



 

 

SEADME OSAD 
Soojendusalus tassidele 
Kuumutuse märgutuli 
Süttib kuumutamise ajal punasena. 
 
Valiklüliti 
Aur ja kuum vesi, valmisolek, espresso 
 
Valiklüliti 
Aur või kuum vesi 
Sisse-väljalülitusnupp. 
 
Grupipea 
Roostevabast terasest portafilter 
Sisestatav ühe liigutusega. Valmistab peene 
kohvivahu roostevabast terasest filtrite abil 
360° pööratav auruotsik 
 
1250 W võimsus 
Termoplokk-kuumuti on kiirelt töövalmis  
Äravõetav tilkumisalus 
Eemaldatav hõlpsaks puhastamiseks 
 
Stabiilsed kummist jalad 
Kaitsevad pindu kriimustuste eest. 

KAASAS 
Komplektisolevad tarvikud:  

 
Roostevaba filter ühe ja kahe tassi jaoks, ESE-pad kohvipadja süsteem, roostevaba piimakann, 
mõõdulusikas tambitsaga, puhastustarvikud, eemaldatav 1,5 L veepaak. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Mudel: art. nr. 42606 Design Espresso Pro 
Toide: 230 V, 50 / 60 Hz 
Võimsustarve 1250 W 
Voolujuhtme pikkus  100 cm 
Kaal kg 5.64 kg 
Mõõtmed: 206 x 270 x 325 mm (laius x sügavus x kõrgus) 
Veepaagi maht: 1.5 liitrit 



 

 

KASUTAMINE 

Esmane kasutusele võtmine ja kokkupanek 
Enne esmakasutamist eemaldage seadme ümbert pakend ja kõik pakendiosad. Tilgaalus ja veepaak 
on seadme külge juba paigaldatud. Tilgaalus on ettepoole tõmmates eemaldatav. Veepaaki saab 
eemaldada, tõstes ülespoole.  
Eemaldage veepaagi alune pakkematerjal. Veenduge, et seadmega on kaasas kõik vajalik, enne kui 
pakendi minema viskate. Komplektis on roostevabast terasest topeltfilter (üksikud filtrid, topeltfiltrid 
ja kohvipadja filter), puhastustarvik, portafilter, piimakann ja tambitsaga mõõdulusikas. 
Tõstke veepaagi kaas ülespoole. Avatud kaanest hoides saab veepaagi üles tõsta. Loputage paaki 
hoolikalt. Enne esimest kasutamist peske ka filtrid, portafilter, lusikas ja kann sooja vee ja 
nõudepesuainega. 
Paigutage veepaak seadmesse tagasi pärast pesemist ja kuivatamist. Veepaaki paigaldades tuleb 
jälgida, et selle nagad sobituks seadme vastavatesse õnarustesse seadme taga ning et veepaagi 
allavajutamisel avaneks ventiil paagi põhjas. 
Näete ventiili katet ülespoole avanemas. Keetke enne esmast kasutamist seadmest lihtsalt vett läbi, 
ilma kohvita. Selle käigus kuumenevad ja puhastuvad seadme sisemised osad.  
 
KASUTAMISEKS VALMISTUMINE  
Töötava seadme ligidusse ei tohi väikelapsi jätta järelevalveta. Seade tuleb enne vooluvõrku 
ühendamist alati täielikult kokku panna. 
TÄHELEPANU: kui valiklüliti oleks keeratud paremale (kohvivalmistuse positsioonile), siis 
eelkuumutuse järel hakkaks grupipeast kuuma vett eralduma. Valiklüliti keeramisel vasakule (kuum 
aur/kuum vesi), hakkaks auruotsikust kuuma vett või auru tulema. Tehke valik, kas soovite 
auruotsikust kuuma vett või auru, spetsiaalse musta värvi lülitiga vasakul keskel.  
Esmalt pange ülemine valiklüliti keskmisesse asendisse (valmisolek). Vajutage sisse/väljalülitusnupule 
seadme sisselülitamiseks. Toite märgutuli süttib punasena. Eelkuumutuse ajal põleb kuumutuse 
märgutuli punasena. Valmisolekust annab märku kuumutuse märgutule kustumine. 
Täitke veepaak kuni maksimaalse märgistuseni (1,5 L). 
Vajutades sisselülitusnuppu, lülitage seade sisse ja keerake auruotsik tilkumisaluse kohale. Toite 
märgutuli süttib punasena. Eelkuumutuse ajal põleb kuumutuse märgutuli punasena. Valmisolekust 
annab märku kuumutuse märgutule kustumine.  
Esimesel sisselülitamisel on pumpamise heli veidi valjem, sest termoplokk-kuumuti ja kõik seesmised 
torud peavad veega täituma. Pärast täitumist töötab seade vaiksemalt.  
Kindlustage, et seadme kasutamisel oleks selle veepaagis alati piisavalt vett. 
 
VEEPAAGI TÄITMINE 
Tõstke veepaagi kaas ülespoole. Avatud kaanest hoides saab veepaagi üles tõsta. Täitke veepaak 
külma joogiveega. 
TÄHELEPANU: kasutamisel peab veepaagis veetase jääma vähemalt ülespoole miinimum-märgistust 
100 ml ja ulatuma mitte üle maksimaalse märgistuse 1,5 L. Kontrollige veetaset enne seadme sisse 
lülitamist. Kasutage vaid joogiks kõlblikku kraanivett, ärge kallake paaki mineraalvett ega 
destilleeritud vett. Ärge täitke paaki üle.  
Auruotsiku kasutamise järel või vee lõppemisel paagist võib juhtuda, et vett ei tule grupipeast välja. 
Pange täidetud veepaak seadmesse tagasi. Veepaaki paigaldades tuleb jälgida, et selle nagad 
sobituks seadme vastavatesse õnarustesse seadme taga ning et veepaagi allavajutamisel avaneks 
ventiil paagi põhjas. Näete ventiili katet ülespoole avanemas.  
Suunake auruotsik tilgaaluse poole. 
Tähtis! Veepaagi paigaldamisel ei tohi vett mujale masinasse läigatada. 
 
 
 



 

 

KOHVI KEETMINE 
Pange üksikfilter, topeltfilter või kohvipadja filter portafiltrisse ja vajutage kinni. Filtri äär peab 
portafiltri äärel asuma.  
Lamedam üksikfilter on 1 tassitäie jaoks (1-2 mõõdulusikatäis kohvipulbrit), kergelt sügavam 
topeltfilter (mahutab 2-3 mõõdulusikatäit kohvipulbrit) kahe tassitäie espresso jaoks. Suure 
kruusitäie kohvi jaoks valige topeltfilter. Topeltfiltriga saab maksimaalselt 60 ml espressot. Suurema 
koguse jaoks kallake kruusi kuuma vett ja filtreerige espresso sellesse. Ühe tassitäie espresso jaoks 
kasutage väiksemat filtrit. Sellega saab 30 ml. 
Lisage tasandatud mõõdulusika täied espressokohvi pulbrit. Ühese filtri jaoks 1-2 mõõdulusika täit, 
kahese filtri jaoks 2-3 mõõdulusika täit kohvipulbrit. Kasutage õiges koguses kohvipulbrit, sest filtri 
poorid on täpselt selliste mõõtudega, mis vastaks kindlaksmääratud rõhule ja pulbri kogusele. 
Kui portafiltrisse on asetatud piisav kogus kohvipulbrit, tuleb pulber filtris võimalikult ühtlasena 
kokku suruda. Selleks kasutage seadme mõõdulusika teises otsas asuvat tambitsat.  
Ärge vajutage liiga tugevasti. Pühkige portafiltri ääred kohvipurust puhtaks.  
Äär peab olema puhas sellepärast, et portafilter pruulimisüksusesse paigaldatuna oleks survekindel. 
 
ESPRESSOPULBRI VAJUTAMINE 
Jaotage kohvipulber filtris ühtlaselt ja vajutage mõõdulusika lapiku otsaga (tambitsaga) ühtlaseks, 
kuid mitte liiga tugeva jõuga. 
Pühkige puhtaks portafiltri ääred. Äär peab olema puhas, et tagada filtri õhukindel kinnitumine 
grupipeas. 
 
ESPRESSOKOHVI PADJAD 
Kohvipatjade kasutamiseks sisestage kohvipadi komplektis olevasse kohvipadjafiltrisse. Patjade jaoks 
ette nähtud filter on varustatud vastava märgistusega. Kasutage vaid üht kohvipatja korraga. 
Tähtis! Espresso tegemiseks kasutage vaid espressokohvi patju. Kauplustes saadaolevad muud 
kohvipadjad on selle filtri jaoks liiga suured. 
 
GRUPIPEA LOPUTAMINE 
HOIATUS! Kuum vesi ja aur eralduvad grupipeast. Ettevaatust, põletuste oht! Enne portafiltri 
sisestamist tuleks grupipeast veidi vett läbi lasta. 
Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage sisselülitusnupule. Toite märgutuli süttib punasena. 
Eelkuumutuse ajal põleb kuumutuse märgutuli punasena. Valmisolekust annab märku kuumutuse 
märgutule kustumine. Pange tühi tass grupipea alla tilgaalusele. 
Keerake valiklülitit paremale espresso-asendisse (ilma portafiltrita). 
Seade hakkab vett pumpama. Kuum vesi ja aur eralduvad grupipeast. Sellega loputatakse grupipea. 
Puhastamise lõpetamiseks pange valiklüliti keskmisesse (valmisoleku) asendisse. 
 
TASSIDE EELSOOJENDUS 
Seadme sisselülitamise järel kuumeneb seadme peal asuv plaat. Asetage kohvitassid sinna 
soojenema. 
 
PORTAFILTRI SISESTAMINE 
Võtke portafilter, milles on kohvipulbriga filter sees, sangapidi kätte ja hoidke grupipea all. Käepide 
peaks osutama vasakule ette, umbes 45-kraadise nurga all masinast. Keerake portafiltrit nii palju 
paremale, kui võimalik (lukusümboli suunas). Portafilter on nüüd seadmes kinnitatud. 
 
ESPRESSO VALMISTAMINE 
Kui töötemperatuur on saavutatud, kustub kuumutuse märgutuli. Kui seade on pikemat aega 
valmisolekurežiimis, hakkab kuumutus ja sellekohane märgutuli uuesti tööle, sedamööda kuidas 
seade jahtub. 



 

 

Kindlustage, et veepaagis oleks vett ja tilgaalus on paigaldatud. Sisestage kohviga portafilter 
seadmesse. Asetage tilgaalusele üks või kaks soojendatud tassi. Keerake valiklülitit paremale, 
espresso asendisse. Mõne hetke pärast hakkab portafilter tassi espressot valama. Kuulda on 
pumpamise heli. 
Kui espresso on soovitud koguses tassi / tassidesse jooksnud, keerake lüliti keskmisesse, valmisoleku 
asendisse. Sellega katkestatakse kohvivalmistusprotsess. Kuni seade on sisse lülitatud, jääb 
termostaat vaheldumisi sisse ja välja lülituma, et säilitada kohvivalmistustemperatuur. 
Kohvivalmistamise järel oodake mõni hetk, kuni viimased kohvitilgad on tassi jooksnud, enne kui tassi 
tilgaaluselt ära tõstate. 
Kui rohkem kohvi ei valmistata, vajutage sisselülitusnuppu ja eemaldage seade vooluvõrgust. Oodake 
seadme jahtumiseni ja puhastage seade. 
 
EELTÕMBE FUNKTSIOON 
Enne espresso valmistamist eraldab 15-baarine pump veidi vett, seejärel teeb pausi. Siis pumpab 
rohkem vett, mis peab läbima portafiltri kohvipuru. Niimoodi niisutatakse kohvipuru vähese veega 
enne tegelikku tõmbeprotsessi. See paneb kohvipuru filtris paisuma ja nii saavutatakse suurem rõhk. 
Sellisel viisil saavad kõik maitserikkad õlid kohvipuru seest koos veega otse espressokohvitassi 
uhutud. 
 
PORTAFILTRI TÜHJENDAMINE 
HOIATUS! Filtri metallosad on pärast kasutamist väga kuumad. Hoidke portafiltrit alati vaid 
käepidemest. Jahutage portafiltrit ja filtersisu jahedas vees, enne kui neid puudutate. 
Võtke portafilter grupipea küljest. Keerake portafiltrit käepidemest vasakule, kuni selle lukustus 
vabaneb. 
Tühjendage filter anumasse. Kasutatud kohvipuru võib visata biojäätmetesse või kasutada 
kompostimisel. Ärge kallake kasutatud kohvipulbrit kraanikausist torustikku – ummistuse tekkimise 
oht. 
Filtrid on portafiltri sisemuses. Võtke filtri külgmistest õnarustest ja eemaldage portafiltrist. Loputage 
need detailid puhta veega ja asetage kuivama. 
 
PIIMA VAHUSTAMINE 
HOIATUS! Vahustus- (auru)otsik on väga kuum. 
Pööratav aurutoru koos musta otsikuga asetseb masina esiosas grupipeast paremal. See võimaldab 
kiirelt ja lihtsalt valmistada piimavahtu. Kui vajate vaid väikest kogust piimavahtu, eemaldage 
aurutorult must otsikdetail ja kasutage aurutoru otsa piima vahustamiseks. Tõmmake musta detaili 
ettevaatlikult allapoole suunatud liigutusega toru küljest ära, kergelt pöörates. 
Tagasipanekuks ühendage otsik samal moel ja vajutage ülespoole, kuni kinnitub klõpsuga. Õigesti 
paigaldatud otsikul ei tohi aur kuskilt vahepealt välja pressida, vaid ainult alumisest otsast. 
 
AURU KASUTAMINE 
MÄRKUS: eelnevalt seadistage valiklüliti keskmisele asendile. Kui valiklüliti oleks keeratud paremale 
(kohvivalmistuse positsioonile), siis eelkuumutuse järel hakkaks grupipeast kuuma vett eralduma. 
Valiklüliti keeramisel vasakule (kuum aur/kuum vesi), hakkaks auruotsikust kuuma vett või auru 
tulema. Tähtis! Tehke valik, kas soovite auruotsikust kuuma vett või auru, spetsiaalse musta värvi 
lülitiga vasakul keskel. 
 
PIIMA VAHUSTAMINE 
HOIATUS! Vältige auruotsikust väljuva kuuma auru sattumist kellegi kehaosade lähedusse. Asetage 
sobiv nõu auruotsiku alla enne, kui lülitate valiklüliti aurutusasendisse. 
Kindlustage, et paagis oleks vett. Vajutage sisse/väljalülitusnupule seadme sisselülitamiseks. Keerake 
teine valiklüliti auruasendisse. Täitke roostevaba piimaaurutuskann 1/3 värske külma piimaga. 
Parima tulemuse saab väherasvase rõõsa piimaga. Keerake peamine valiklüliti vasakusse asendisse. 



 

 

Kuumutuse märgutuli süttib. Termoplokk hakkab auru tootma. See kestab umbers 30 sekundit. 
Keerake auruotsik tilgaaluse poole. Kui auruotsikust hakkab tulema ainult auru ja mitte veetilku, 
keerake peamine valiklüliti keskasendisse. 
Mõni tilk vett võib alguses auruotsikust tulla. Seetõttu tulebki auruotsik tilgaaluse poole pöörata. 
Jääkvesi tuleb aurutorust välja. 
Nüüd hoidke piimakannu auruotsiku all ja kastke otsik piimasse umbes 1 cm sügavuselt. Keerake alles 
seejärel valiklüliti aurutusele. Veeaur tuleb torust ja hakkab piima vahustama. 
Kui aur eraldub otsikust enne piimasse kastmist, võib tekkida piima pritsimine ja kuuma auruga 
kõrvetamise oht. 
Hoidke otsikut piimas. Auru tõttu ringleb piim kannus ja vahustub. Termoplokk säilitab 
veetemperatuuri, et auru toota seni, kuni piim on vahustatud. 
HOIATUS! Ärge puudutage aurutoru, kuni see on kuum. Puudutage aurutoru vajadusel vaid musta 
detaili vahendusel. 
Kui piimavaht kannus hakkb kohevaks muutuma, hoidke aurutusotsikut selle võrra sügavamal piima 
sees, et piim korralikult vahustada. 
TÄHELEPANU: piimakannu tuleks hoida vaid sangast, sest aurutamisel kuumeneb kannu põhi. 
Tähtis! Vältige piima tõusmist üle kannu äärte. 
HOIATUS! Ärge eemaldage auruotsikut piimast seni, kuni otsikust auru eraldub. Vastasel juhul võib 
tekkida põletusoht kuuma auruga või piima laialipritsimise oht. Keerake valiklüliti keskmisse 
asendisse enne, kui auruotsiku piimast välja tõstate. 
Kui piim on piisavalt vahul, lülitage aurutus välja. vaid siis tohib auruotsiku piimast välja tõsta. 
Tähtis! Puhastage piimavahustusotsik iga kasutamise järel. 
Kallake piim valmis espressole ja tõstke vahtu lusikaga peale. 
 
Soovitatud kogused kohvijookidele: 
• Cappuccino: 1/3 espressot, 1/3 kuuma piima, 1/3 piimavahtu 
• Latté, mida serveeritakse kõrgemas klaasis: 1/3 espressot, millele lisatakse 1/3 aurutatud piima ja u 
1 cm piimavahu kiht. 
 
KUUM VESI 
HOIATUS! Vältige auruotsikust väljuva kuuma auru ja vee sattumist kellegi kehaosade lähedusse. 
Asetage sobiv nõu auruotsiku alla enne, kui lülitate valiklüliti aurutusasendisse. Kindlustage, et paagis 
oleks vett. Vajutage sisse/väljalülitusnupule seadme sisselülitamiseks. Keerake teine valiklüliti kuuma 
vee asendisse. Asetage tass auruotsiku alla. Keerake peamist valiklülitit kuuma vee / auru asendisse. 
Kuumutuse märgutuli süttib ja termoplokk kuumeneb. Auruotsikust väljub kuum vesi. 
Kui piisavalt palju kuuma vett on tassis, keerake peamine valiklüliti keskasendisse. Hoidke auruotsik 
alati tilgaaluse poole suunatuna, kui otsiku all ei ole anumat. 
Termoplokk säilitab veetemperatuuri, et anda kuuma vett niipalju, kui vaja. 
HOIATUS! Ärge kunagi puudutage kuuma aurutoru paljakäsi. Puudutage aurutoru vajadusel vaid 
musta detaili vahendusel. 
TÄHELEPANU: ka kuuma vee kogumiseks mõeldud tass võib olla väga kuum. 
HOIATUS ärge eemaldage tassi seni, kuni kuuma vee eraldumine on lõppenud. Keerake valiklüliti 
keskmisse asendisse enne, kui kuuma vee tassi tilgaaluselt ära tõstate. 
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
Ärge peske seadet ega selle lisaosi nõudepesumasinas. 
Iga päev pärast kasutamist peske portafilter, filtrid, veepaak, tilgaalus, mõõdulusikas nõudepesuaine 
ja sooja veega. Grupipea ja selle tihend puhastage, kui see visuaalsel vaatlusel on määrdunud, ilma 
seadmest eemaldamata, kaasasoleva harjakesega.  
Piimavahustus-/ auruotsik puhastage piimaga kokkupuutumise järel.  
Seadme välispinda võib puhastada pehme niiske lapiga. Kasutage puhastamiseks pehmet, niisutatud 
lappi. 



 

 

Tühjendage vajadusel tilgaalus. Ärge oodake, kuni see on ääreni täitunud. 
HOIATUS! Ärge kasutage abrasiivaineid ega küürimiskäsnu seadme puhastamiseks. Seadet ei tohi 
puhastada söövitavate ainete ega pleegititega. Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke seadet, 
selle juhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku. Ärge läigatage vett seadmele ega selle juhtmele. 
Kui seade juhtub märjaks saama, eemaldage seadme pistik kohe elektrikontaktist, laske seadmel 
jahtuda. Puhastustarvikute hulgas on ka terav nõel filtri aukude torkimiseks. Vältige 
puhastustarvikute sattumist väikelaste kätte. 
 
Auruotsik tuleb puhastada iga kord pärast piimaga kokku puutumist. Võtke aurutoru küljest otsik ja 
peske eraldi. Keerake peamine valiklüliti aurutuse asendisse. Aurutage viimased piimatilgad 
auruotsiku seest välja. Keerake valiklüliti keskasendisse. Vajutage sisse/väljalülitusnupule seadme 
väljalülitamiseks. Kui auruotsikusse jääb piimaosakesi, eemaldage need puhastustarviku abil. Vältige 
enda vigastamist teravate esemetega. 
 
TÄHELEPANU: tagasipanekuks ühendage otsik samal moel ja vajutage ülespoole, kuni kinnitub 
klõpsuga. Õigesti paigaldatud otsikul ei tohi aur kuskilt vahepealt välja pressida, vaid ainult alumisest 
otsast. Kasutamise järel tuleks koheselt pesta portafilter ja filtrid. Kui kohvipuru osakesed jäävad 
filtrisse kinni, torkige need välja kaasasoleva puhastustarviku abil. Pühkige grupipea sisemus niiske 
lapiga. Grupipea ja portafiltri loputamiseks laske sellest  masina kaudu vett läbi joosta, ilma kohvita. 
Pühkige kohvimasina välispinda ja soojendusplaati niiske pehme lapiga. 
 
KATLAKIVI EEMALDAMINE 
Katlakivi halvendab seadme tööd ja suurendab energiakulu. Kasutage katlakivi eemaldamiseks õrna 
katlakivieemaldit, mis ei kahjusta metalle. Selleks sobib GASTROBACK Premium Descaler (art. nr.: 
98175). Tehke lahus sellest puhastusainest vahekorras 50 ml puhastusainet / 750 ml puhast vett. 
 
Vee karedus / puhastamise sagedus liitrite või nädalate tagant 
Pehme vesi / iga 150 liitri järel või 16-20 nädala tagant. 
Keskmise karedusega vesi / iga 90 liitri järel või 4-8 nädala tagant. 
Kare vesi / iga 60 liitri järel või kui süttib märgutuli „Clean Me“. 
 
Kallake valmis puhastuslahus veepaaki. 
Pange kann või muu sobiv anum grupipea ja auruotsiku alla. Lülitage seade sisse. Kui töötemperatuur 
on saavutatud, kustub kuumutuse märgutuli. Keerake peamist valiklülitit paremale espresso 
asendisse ja laske pool lahusest läbi grupipea joosta. 
Keerake keskmine valiklüliti kuuma vee asendisse. Keerake peamist valiklülitit kuuma vee / auru 
asendisse vasakule ja laske teine pool lahusest läbi aurutoru välja joosta. Kui paagis vesi on jõudnud 
miinimumtasemeni, keerake peamine valiklüliti keskasendisse. Lülitage seade välja, eemaldage 
vooluvõrgust. Eemaldage veepaak ja loputage puhta veega. Täitke veepaak külma joogiveega. 
Pange veepaak tagasi seadmesse ja loputage samal moel uuesti grupipea ning auru/ kuuma vee toru. 
Siis on masin katlakivist puhastatud ja kasutusvalmis. 
Katlakivist tekkinud kahjud ei ole garantiiga kaetud. 
 
VEAOTSING 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 
Espresso ei tule Seade pole sisse lülitatud Kindlustage, et seade on 

vooluvõrgus ja sisse lülitatud 
Veepaak on tühi Täitke veepaak 
Valiklüliti ei ole espresso 
asendis 

Keerake valiklülitit paremale, 
espresso asendisse 



 

 

Espresso jahvatus on liiga 
peen 

Kasutage espressomasinatele 
sobivas jahvatuses kohvipulbrit. 

Kohvipuru on liiga kõvasti 
filtrisse kinni tambitud 

Ärge vajutage kohvipuru liiga 
tugevasti filtrisse kinni. 

Filter on ummistunud Kontrollige ja puhastage filter.  
Espresso jookseb liiga 
kiirelt läbi masina 

Espresso jahvatus on liiga 
jäme 

Kasutage espressomasinatele 
sobivas jahvatuses kohvipulbrit. 

Pole piisavalt kohvipulbrit 
filtris 

Mõõtke kohvipulbrit 
mõõdulusikaga 

Kohvipulber pole filtris kinni 
vajutatud 

Vajutage pulber filtris mõõdulusika 
lameda otsaga kinni. 

Espresso tuleb 
portafiltri äärest välja 

Portafiltri vale paigutus 
grupipeas 

Sisestage portafilter õigesti 

Portafiltri äärele jäi kohvipuru Puhastage enne sisestamist alati 
portafiltri äär 

Liiga palju kohvipuru filtris Mõõtke kohvipulbrit 
mõõdulusikaga 

Kohvipuru oli liiga tugevasti 
kinni vajutatud 

Vajutage pulber kinni keskmise 
tugevusega 

Vale filter sellele 
kohvikogusele 

Kasutage väikest filtrit 1 tassitäie ja 
suurt filtrit 2 tassitäie jaoks. 

Espresso ainult tilgub 
portafiltrist 

Veepaak tühi või saab kohe 
tühjaks 

Täitke veepaak 

Espresso jahvatus on liiga 
peen 

Kasutage sobiva jahvatuse 
jämedusega kohvipulbrit Pakendil 
peaks olema kirjas, kas kohv on 
sobiv espressoks 

Masinas on katlakivist tulenev 
ummistus 

Eemaldage katlakivi ja puhastage 
filtri avaused 

Masin teeb lutsutavat 
heli 

Veepaak on tühi Täitke veepaak 
Veepaak ei ole paigaldatud 
õigesti 

Paigaldage veepaak õigel viisil.. 
Veepaaki paigaldades tuleb jälgida, 
et selle nagad sobituks seadme 
vastavatesse õnarustesse seadme 
taga ning et veepaagi 
allavajutamisel avaneks ventiil 
paagi põhjas. 

Kohv on lahja või vesine Jahvatus on liiga jäme. Kasutage sobiva jahvatuse 
jämedusega kohvipulbrit Pakendil 
peaks olema kirjas, kas kohv on 
sobiv espressoks 

Kohv on külm 
 
 

Seade ei olnud 
eelkuumenenud 

Oodake alati töötemperatuuri 
saavutamist, millega kaasneb 
kuumutuse märgutule kustumine 

Tasse pole eelsoojendatud. Soojendusalus kuumeneb seadme 
sisselülitamisel. Pange tassid selle 
peale sooja. 

Piim pole piisavalt kuum Tehke seadme piimavahuotsikuga 
soe piimavaht. Kui piimakannu 
põhja ei saa enam käega puutuda, 
on piima temperatuur õige. 



 

 

Kohvivahtu ei teki Kohvipulbrit ei surutud filtris 
kinni. 

Vajutage pulber filtris mõõdulusika 
lameda otsaga kinni 

Espresso jahvatus on liiga 
jäme 

Kasutage sobiva jahvatuse 
jämedusega kohvipulbrit Pakendil 
peaks olema kirjas, kas kohv on 
sobiv espressoks 

Kohv ei ole enam värske Hoidke jahvatatud kohvi 
õhukindlas anumas mitte üle 1 
nädala 

Filtri augud on ummistunud. Kontrollige ja puhastage filter 
Seade teeb pulseerivat 
ja pumpavat heli 

See on töötava masina 
tavaline heli 

- 

Seade ei tee auru Seade pole sisse lülitatud Kindlustage, et seade on sisse 
lülitatud, toite märgutuli põleb. 

Veepaak on tühi Täitke veepaak 
Pole valitud aurutust Keerake aurulüliti auru 

positsioonile 
Aurutoru on umbes Laske torul jahtuda, eemaldage 

otsik ja püüdke puhastustarviku 
abil puhastada. 

Piim ei lähe vahtu Seade ei tee auru Aurutoru võib olla umbes 
Piim pole piisavalt värske või 
piisavalt külm 

Kasutage rõõska külma piima 

 

KESKKONNAKAITSE 
Seade tuleb käidelda vastavalt nõuetele, mis puudutavad elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemist 

peale nende kasutusaja lõppemist. Võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega 
rohkema info saamiseks. Ärge visake elektriseadmeid sortimata olmejäätmetesse, kasutage 
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkte vanade seadmete äraandmiseks. Piirkonna 
jäätmekäitlusvõimaluste infot saab kohalikelt omavalitsustelt. Kui seadmed satuvad 

prügimäele või loodusesse, võivad seadmetes sisalduvad kahjulikud ained lekkida põhjavette ja jõuda 
toiduahelasse, põhjustades kahju loodusele ja inimtervisele. Kui klient ostab uue seadme, on 
jaemüüja seaduse järgi kohustatud kliendilt tasuta vastu võtma samalaadse vana seadme. 
 
Info ja järelteenindus 
Rohkem infot võib leida veebiaadressil www.gastroback.de  
Tootja tehniline tugi: +49 (0)4165/22 25-0 või e-mail: info@gastroback.de. 
 
Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks, mitte mingil juhul kommertskasutamiseks. Seadet 
tohib kasutada vaid juhendis ettenähtud kasutusotstarbel. Mistahes muu kasutamine võib tekitada 
isiku- Ja varakahju. Valest kasutamisest tulenenud kahjud ei ole kaetud garantiiga. 
 


