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ÜLDISED KASUTUSJUHISED
Lugege kasutusjuhend ja garantii piirangud hoolikalt läbi. Seade peab olema
ühendatud maandatud pistikupesaga. Seadet tuleb hoida puhtana, pestes sageli
tasside alust, tilgakandikut, kasutatud kohvimahutit ja veemahutit.
Hooldust võib läbi viia ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
OLULINE:
Ärge kastke seadet või selle eemaldatavaid osi vette ning ärge peske neid
nõudepesumasinas. Veemahutis olevat vett tuleb regulaarselt välja vahetada. Ärge
kasutage masinat, kui veepaak on tühi. Soovitame eemaldada katlakivi vähemalt iga 2
kuu tagant, kasutades selleks espressomasinatele mõeldud katlakivieemaldusvahendit.
Vaadake vastavaid juhiseid peatükist "Katlakivi eemaldamine". Seade on varustatud
klapiga, mis hoiab pidevat survet, mis võib põhjustada veekeetjast vee tilkumist.
TEHNILISED ANDMED
Korpus: ABS
Soojusvaheti materjal: alumiinium
Veemahuti: 1 liiter / 33,8 oz.
Kasutatud kohvimahuti maht: 8 kapslit
Pump: 19 bar
Kaal ilma pakendita: 3,6 kg / 127 oz.
Toitepinge: 230 V, 50 Hz
Võimsus: 1100 W - säästurežiimil
Mõõdud (L x S x K): 100 x310 x 265 (mm) / 3,94 x 12,21 x 10,43 (tolli).
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi või parandusi ilma ette teatamata.
OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD
Elektriseadmete kasutamisel järgige alati allpool toodud ohutusnõudeid.

Espressomasina kasutamine
Lugege läbi kõik juhised.
See masin on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
Igasugust teistsugust kasutamist peetakse sobimatuks ja seega ohtlikuks.
Kui te seadet enam ei kasuta, siis eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
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Ärge puutuge kuumi pindu. Seadmest välja tulev vesi/kohv võib tekitada
põletusi.
See masin on valmistatud espresso tegemiseks: olge ettevaatlikud, vältimaks
põletusi, mida veejoad või seadme ebakorrektne kasutamine tekitada võivad.
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast koos järelevaatajaga,
kes oskab seadet ohutult kasutada ja mõistab potentsiaalseid ohte. Lapsed
võivad teostada puhastust ja hooldust alates 8. eluaastast koos järelevaatajaga.
Hoidke seadet ja selle juhet kuni 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
Seadet võivad kasutada füüsilise või vaimse puudega või väheste
kogemustega isikud, kui nende üle teostatakse järelevalvet või neile on antud
juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad potentsiaalseid ohte.
Lapsed ei või seadmega mängida.
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
Tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks ärge kastke seadme juhet,
pistikut või korpust vette või mõnda teise vedelikku.
Ärge kasutage seadet mitte-eesmärgipäraselt.
Ärge asetage seadet elektri- või gaasipõletite peale, nende lähedusse ega
kuuma ahju.
Seade peab olema sisse lülitatud ainult siis, kui seda kasutatakse. Pärast
kasutamist tuleb ON/OFF lüliti (9) viia "0" asendisse ja pistik pistikupesast lahti
ühendada.
Enne pistiku seinast eemaldamist veenduge, et seadme ON/OFF lüliti oleks "0"
asendis.
Lisaseadmete kasutamine, mille kasutamist tootja ei soovita, võib viia tulekahju,
elektrilöögi või vigastusteni.
Ärge laske juhtmel laualt alla rippuda. Ärge tõmmake pistikut välja juhtmest
ning ärge kunagi katsuge seda märgade kätega.
Ärge kandke ega tõmmake kohvimasinat juhtmest kinni hoides.
Selleks, et vähendada vigastuste ohtu, ärge asetage juhet lauale selliselt, et
lapsed sellest tõmmata saaksid või et seade kogemata maha kukuks.
Ärge kasutage ühtegi seadet, mille juhe või pistik on kahjustatud, pärast
seadme rikkeid või kui see on mingil viisil kahjustunud. Tagastage seade
lähimasse teeninduskeskusesse läbivaatuseks, paranduseks või kohandamiseks.
Ärge kasutage pikendusjuhtmeid. Tulekahju korral kasutage kustutamiseks
süsinikdioksiidi (CO2). Ärge kasutage kustutamiseks vett või pulberkustuteid.
Ärge kasutage seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.

Espressomasina paigaldamine
Lugege juhised hoolikalt läbi.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus temperatuur võib langeda 5 °C/41 °F või
madalamale (kui vesi külmub, võib see seadet kahjustada) või tõusta üle 40
°C/104 °F.
Veenduge, et elektrijuhtmete pinge vastaks seadme tüübisildil viidatud pingele.
Ühendage seade ainult pistikupesaga, mis on korrektselt maandatud.
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Kui pistik ja pistikupesa ei ühildu, siis laske pistik volitatud teeninduskeskuses
õige vastu välja vahetada.
Asetage seade laual kohale, mis oleks eemal veekraanidest ja
kraanikaussidest.
Kontrollige pärast pakendi eemaldamist ja enne seadme paigaldamist, et seade
oleks perfektses seisukorras.
Ärge jätke pakkematerjale lastele kättesaadavasse kohta.

Espressomasina puhastamine
Enne pistiku seinast eemaldamist veenduge, et seadme ON/OFF lüliti (9) oleks
"0" asendis.
Ühendage seade enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
Enne puhastama hakkamist oodake, kuni masin on maha jahtunud.
Võtke veemahuti (8) välja, surudes seda kergelt allapoole ja seejärel väljapoole.
Puhastage korpust ja lisaseadmeid niiske lapiga ja seejärel pühkige üle
mitteabrasiivse kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
Ärge pange seadet veejugade alla ega kastke seda osaliselt või täielikult vette.

Tegutsemine rikke korral
Ärge kasutage seadet, kui selle juhe (7) või pistik on kahjustatud, kui seadmel ilmneb
märke rikkest või kui seade on muul viisil kahustada saanud. Viige seade lähimasse
teeninduskeskusesse ülevaatusele või parandusse. Kui toitejuhe (7) on kahjustatud,
tuleb see tootjal või teeninduskeskusel välja vahetada. Kahjustuse või rikke korral
lülitage seade välja ja ärge püüdke seda ise parandama hakata. Remontimiseks võtke
ühendust tootja poolt heaks kiidetud teeninduskeskusega ja paluge kasutada ainult
originaalvaruosi. Antud juhiste eiramine võib ohutada seadme ohutut tööd ja viia
garantii kehtetuseni.
Seadme ebaõige kasutamine
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Igasugust
muud kasutamist loetakse ebasobivaks ja seega ohtlikuks.
Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille põhjuseks on kehtiva seadusandluse
mittejärgimine maandussüsteemide kohta.
Tootja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on põhjustatud seadme ebaõigest
või ebamõistlikust kasutamisest. Seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes analoogsetes tingimustes, nagu näiteks:
köökides, poodides, kontorites ja teistes töökeskkondades;
talumajades;
hotellides, motellides ja teistes sarnastes keskkondades;
majutuskeskkondades.
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NB!
Antud kasutusjuhend kehtib nii mudelile Y3 kui ka mudelile Y3A (vt seadme põhja all
olevat andmeplaati).

Sellele seadmele sobivad Iperespresso kapslid.
Iperespresso kapslite ostmiseks külastage veebiaadressi www.illy.com ja võtke
ühendust kohaliku edasimüüjaga.
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Seadme komponendid
8. Water
Veepaak
tank
(eemaldatav)
(removable)

3.3.Jaotusnupud:
Dispensing buttons:
A. Väike tass

1. Kapsli
Capsule loading
lever
sisestamise
hoob

B. Suur tass

4. Veekeetja
Brew group

9. Main
Pealüliti
switch
10. Cup
Tasside
support
alus rack
7. Power
Toitejuhe
lead
2. Control
Juhtpaneel
panel

5. Cup
Tasside
support
alus rack
6. Drip
Tilgakandik
tray andjacapsule
kapsli mahuti
receptacle
(removable)
(eemaldatav)
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KOHVIMASINA KASUTAMINE
Veepaagi täitmine
• Veepaagi (8) väljavõtmiseks suruge seda allapoole ja
keerake samaaegselt väljapoole (Joon 1).
• Täitke paak kuni 1 liitri külma veega (Joon 2).
• Pange paak tagasi, kallutades seda pisut ja asetades
veeklapile (Joon 3).
Kohvimasina käivitamine/ülessoojendamine
Joon.1

• Ühendage kohvimasin vooluvõrguga.
• Lülitage kohvimasin pealülitist (9) sisse (Joon 4).
• Nupud (A) ja (B) hakkavad vilkuma. Umbes ühe minuti
möödudes vilkumine lõppeb ja tuled jäävad sisse. Seade on
valmis kasutuseks (Joon 4).
Säästufunktsioon

Joon.2

Kui seade jääb sisselülitatuks ja seda ei kasutata 15 minuti
jooksul, aktiveerub säästufunktsioon ning nupud (A) ja (B)
vilguvad iga 2 sekundi tagant.
Seadme uuesti kasutamiseks vajutage ühte kahest nupust (A
ja B) ning oodake, kuni see soojeneb. Kui nuppude (A) ja (B)
tuled jäävad sisselülitatuks, on seade valmis kasutuseks.
NÕUANDEID OHUTUSEKS JA ENERGIA SÄÄSTMISEKS

Joon.3

Kui te plaanite kodust pikemat aega eemal olla, lülitage
seade pealülitist (9) välja. Tehke sama õhtul enne
magamaminekut. Kohvimasin soojeneb väga kiiresti ning on
üldjuhul valmis kasutamiseks 1 minuti jooksul pärast
sisselülitamist.
Kui plaanite kohvimasinat pikemat aega mitte kasutada,
tühjendage veepaak ja võtke seade vooluvõrgust välja.
Joon.4
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Seadme ja sisemiste torude loputus
Kui kasutate seadet esmakordselt või kui seade on olnud
pikemat aega väljalülitatud, on soovitatav keeta vähemalt kolm
tassi vett ilma kohvita, et loputada seadme sisemised torud
puhtaks, järgides selleks allolevat protseduuri.
• Veenduge, et kohvimasinas ei oleks kapsleid. Lülitage seade
pealülitist (9) sisse (asub seadme taga).
• Asetage väljavooluava alla suur tass (Joon 5). Kui nuppude
(A) ja (B) tuli enam ei vilgu, on seade valmis kasutamiseks.
Vajutage nuppu (A) või (B). Seade jaotab vett. Kui olete
saanud soovitud hulga vett, vajutage uuesti nuppu (Joon 6).
Seade on puhtaks loputatud, kui olete keetnud vähemalt kolm
tassi vett.

Joon.5

MÄRKUS
Espresso tegemiseks, kasutades nuppu (A) (väike tass),
asetage alus (10) paigale, nagu näidatud joonisel 6. Kui vajate
pikki tasse, asetage alus (10), nagu näidatud joonisel 5, ning
asetage tass otse alusele (5) (Joon 5).

Joon.6
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KOHVI VALMISTAMINE
Kasutage ainult lperespresso kapsleid.
Asetage tass väljalaskeava all.
Tõstke juhthoob (1) aeglaselt tahapoole (kuni see peatub)
(joonis 7) ja sisestage kapsel kohvimahutisse (joonis 8).
Sulgege hoob (1) (joonis 9) täielikult ja vajutage ühte
nuppudest:
väike tass (A), suur tass (B) vastavalt oma soovile (joonis 10).
MÄRKUS
Seade on varustatud eelleotussüsteemiga: vajutades ühte
nuppudest, - (A) või (B) - hakkab kohvimasin kohvi keetma.
Seejärel peatub ja alustab automaatselt uuesti, kuni
programmeeritud maht on täidetud.

Joon.7

Korrake rohkemate kohvitasside puhul ülaltoodud samme,
kasutades iga kohvi jaoks uut kapslit.
Kasutatud kapslite väljavõtmiseks tõstke aeglaselt juhthooba
ja kapsel kukub automaatselt kasutatud kapslite alusele.
Vajadusel korrake.
Joon.8

HOIATUS:
Enne kapsli sisestamist kohvimasinasse tõstke juhthoob (1)
aeglaselt ja täielikult kohvimasina kohale. Puhtuse ja kõrge
kvaliteedi hoidmiseks on soovitatav kapslid pärast kohvi
valmimist välja võtta.
KASULIK NIPP: Espresso valmistamisel kasuta paksude
seintega tassi ning kuumuta seda eelnevalt. See hoiab kohvi
kauem kuumana. Tasse võib kuumutada sooja jooksva vee
all.

Joon.9

Nuppude programmeerimine
Suur tass: Vajutage ja hoidke nuppu (B). Seade hakkab vett
töötlema. Vabastage nupp (B), kui soovitud veetase on
saavutatud. Seade lõpetab vee töötlemise ning soovitud
kogus salvestatakse järgmisteks kordadeks mällu. (Joonis
10) Väike tass: Vajutage ja hoidke nuppu (A). Seade hakkab

Joon.10
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vett töötlema. Vabastage nupp (A), kui soovitud veetase on
saavutatud. Seade lõpetab vee töötlemise ning soovitud
kogus salvestatakse järgmisteks kordadeks mällu. (Joonis
10).

KAPSLITE MAHUTI TÜHJENDAMINE
Kohvimasinasse mahub kuni 8 kapslit. Soovitatav on
tühjendada mahutit regulaarselt, et vältida kapslite kleepumist
mahuti külge. Selleks on vaja kapslite mahuti (6) eemaldada
(joonis 11) ning seejärel see tühjendada ja loputada.
Puhastage tilgakandikult ja võrelt ära kõik vee ja kohvi jäägid
(joonis 12). Seejärel sisestage tilgakandik ja kapsli mahuti
tagasi seadmesse.

Joon.11

KOHVIMASINA HOIUSTAMINE
Kui kavatsete kohvimasinat pikema aja jooksul mitte
kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust
Joon.12
lahti. Hoidke kohvimasinat kuivas tolmuvabas ning lastele
kättesaamatus kohas. Soovitame hoiustada kohvimasinat
originaalpakendis. Hoiustamisruumi temperatuur ei tohiks olla madalam kui 5 °C, et
vältida vee külmumist sisemistes osades, mis võib seadet kahjustada.
Parandus/hooldus
Rikke korral ühendage seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust edasimüüjaga.
Garantii alla käivat hooldust ja parandust tohib läbi viia ainult volitatud tugikeskus.
Tootja ei vastuta isikutele või varale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud volitamata
tugikeskuse poolt.
KATLAKIVI EEMALDAMINE
Lubjasette tekkimine on seadme kasutamise loomulik tagajärg. Katlakivi tuleb
eemaldada iga 1-2 kuu tagant. Kui vesi on väga kare, tuleb keraamilisel seadmel
eemaldada katlakivi tihemini. Kasutage keraamilise seadme puhul laialdaselt saadaval
olevat mittetoksilist katlakivieemaldajat. Ärge kasutage äädikat, leelist, soola või
sipelghapet, kuna need võivad seadet kahjustada.
Lülitage keraamiline seade välja.
Võtke veepaak välja ja eemaldage vee jäägid.
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Kasutage keraamilise seadme puhul keraamilisele seadmele mõeldud
katlakivieemalduslahust, järgides pakendil olevaid juhiseid.
Pärast teist loputustsüklit, täitke mahuti uuesti.
Seade on valmis kasutuseks.
Garantiipiirangud
Garantii ei kata kahjustusi või rikkeid, mille on põhjustanud:
mitteregulaarne katlakivi eemaldamine;
seadme kasutamine pingega, mis erineb tüübisildil lubatust;
ebaõige kasutamine või kasutamine, mis ei ole kooskõlas antud juhistega;
sisemised modifikatsioonid.
Garantii ei kata remondikulusid, kui seadet on käsitlenud mittevolitatud tugikeskus.
Sellised kulud kannab täielikult seadme omanik. Soovitame hoida seadet puhtana ning
mitte panna tilgakandikut (6) ja kasutatud kapslite mahutit (6) nõudepesumasinasse.
Selle tegematajätmine võib kahjustada neid kahte osa, mis ei kuulu garantii alla.
HOIATUS: Originaalpakend on soovitatav alles hoida (vähemalt garantiiperioodi
jooksul), kui peaks tekkima vajadus seadet tugikeskusesse transportida. Garantii
ei kata kahju, mis on tekkinud mittesobilikus pakendis transportimisest.

TÄHTIS TEAVE TOOTE KORREKTSE ÄRAVISKAMISE KOHTA VASTAVALT EÜ
DIREKTIIVIDELE
Eramajapidamises kasutatavate elektriliste ja elektrooniliste seadmete äraviskamine
Euroopa Liidus. Antud tootel olev WEEE sümbol tähendab, et seda ei tohi visata
olmeprügi hulka ning tuleb muust prahist eraldada. Tarbijatel on uue toote soetamisel
võimalik tuua oma kasutatud seade 1:1 alusel tasuta edasimüüjale. Seadmete
äraviskamise kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega,
kohaliku jäätmekäitluskeskusega või edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Tarbijad
vastutavad seadme äraviskamise eest vastavalt kehtivatele õigussätetele ja
mittevastavuse korral võivad järgneda trahvid ja kriminaalsanktsioonid. Antud toote
korrektse äraviskamisega aitate kaasa keskkonna, looduslike ressursside ja inimtervise
kaitsmisele.

Valminud Itaalias
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Tõrkeotsing

Probleem

Põhjus

Seade ei lülitu sisse

Toitejuhe pole vooluvõrguga Ühendage toitejuhe
ühendatud
vooluvõrguga vastavalt
tüübisildil olevatele
andmetele

Seade ei valmista kohvi

Lahendus

Pealüliti (9) on '0' asendis

Lülitage pealüliti (9) 'I'
asendisse

Veepaagis pole vett

Täitke paak veega

Veepaak ei ole korrektselt
paigas

Asetage veepaak
seadmesse nii, et see
kindlalt paigas oleks

Seadme peal olev
eemaldatav osa ei ole
korralikult suletud

Tõstke hooba (1) ja
veenduge, et kapsel
siseneks kohvimahutisse.
Laske hoob (1) täielikult
alla. Proovige uuesti kohvi
keeta

Kohvimahutis ei ole
kapsleid

Sisestage kapsel
kohvimahutisse

Kapsel on defektne

Kasutage uut kapslit. Kui
probleem ei lahene,
pöörduge tugikeskuse poole

Pump ei hakanud tööle

Veenduge, et kohvimahutis
ei oleks kapsleid. Laske
hoob (1) täielikult alla ja
vajutage nuppu. Proovige
uuesti kohvi keeta

Pump on defektne

Võtke ühendust
tugikeskusega

Kapsel ei tule mahutist välja Kapsel on endiselt
kohvimahutis

Sulgege hoob (1) ja seejärel
avage see aeglaselt uuesti

Pump on liiga lärmakas

Täitke paak

Veepaak on tühi
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Kohv on külm

Veepaak ei ole korrektselt
paigas

Asetage paak korrektselt
paika ja võtke uus kapsel

Kapsel on defektne

Kasutage uut kapslit. Kui
probleem ei lahene,
pöörduge tugikeskuse poole

Kuumutussüsteem on
defektne

Võtke ühendust
tugikeskusega

Väljalaskeavast tuleb vaid Seade on varustatud
mõni tilk, eriti siis, kui seade klapiga, mis on pideva
soojeneb
surve all

TEGU EI OLE VEAGA

Seade keedab kohvi
aeglaselt

Seadme siseosadesse on
tekkinud katlakivi

Eemaldage katlakivi, nagu
kirjeldatud vastavas
peatükis

Kohvi maitse on hapu

Seadet ei loputatud pärast
katlakivi eemaldamist
korralikult

Loputage seade uuesti,
nagu kirjeldatud vastavas
peatükis

Kapsel on aegunud

Kasutage uut kapslit

