X 7.1
IPERESPRESSO
KASUTUSJUHEND

ÜLDISED KASUTUSJUHISED
Lugege kasutusjuhend ja garantiitingimused hoolikalt läbi. Masina toitepistik tuleb ühendada
maanduskontaktiga pistikupessa. Masin peab olema puhas; selleks tuleb tassialust, tilgapüüdjat,
kapslihoidikut, veepaaki ja klaastassi jaoks mõeldud pinda sageli pesta.
TÄHTIS: Masinat või selle eemaldatavaid osi ei tohi kasta vette ega panna nõudepesumasinasse.
Paagis olevat vett tuleb korrapäraselt vahetada. Ärge lülitage masinat sisse, kui veepaak on tühi.
Pärast vee vahetamist pange paak oma kohale tagasi ja veenduge, et paak on õiges asendis.
Soovitav on eemaldada katlakivi vähemalt kord kahe kuu jooksul; kasutage selleks espressomasinate
jaoks spetsiaalselt ette nähtud vahendit vastavalt peatükis KATLAKIVI EEMALDAMINE toodud juhistele.
Masin on varustatud klapiga, mis hoiab püsivat rõhku; seepärast võib tõmbamisseadmetest veidi vett
tilkuda.
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TEHNILISED ANDMED
Kest: PC+ABS
Soojuslevimaterjal: roostevaba teras
veepaak: 1 liiter
Pump: 15 bari
Mõõdud (laius x pikkus x kõrgus): 200 x 340 x 350 (mm)
Ilma pakendita kaal: 9kg
Pinge: 230V, 50Hz
Võimsus: 1200W
Elektritarbimine väljalülitatuna: 1W
2 elektromagnetelist ventiili
Elektrooniline menüü järgmiste funktsioonidega:
Automaatne väljalülitus
Temperatuurikontroll
Boileri temperatuurinäidik
Piipar
Automaatne katlakivieemaldusprogramm
Energiasääst
Auruotsik
Tassisoojendusalus
Tootja jätab endale õiguse mudelit parandada ilma sellest teavitamata.

3

MASINA OSAD

A – valgustusega temperatuuri näidik
B – peatoitelüliti
C – kohvi pruulimise lüliti
D – kohvi pruulimise otsik
E – vedeliku alus
F – rest
G – auru lüliti
H – auruotsiku alus
I – kapslihoidik
L – tassihoidja
M – seespidine piipar
N – toitejuhe
O – auruotsik
P – veepaak
Q – infosedel (põhja all)
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED
Elektrimasinate kasutamisel tuleb alati järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.
Espressomasina kasutamine:

























Lugege kõik juhised läbi.
Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Igasugune muu
kasutus on ebaõige ja seetõttu ohtlik.
Kui seadet ei kasutata eemaldage toitejuhe pistikupesast.
Ärge puudutage kuumi pindu. Masinast väljuv vesi/kohv võib põhjustada põletust.
Käesolev masin on mõeldud “espressokohvi valmistamiseks”: kasutage seda ettevaatlikult , et
end kuuma veega või muul viisil mitte kõrvetada.
Masin ei ole mõeldud kasutamiseks inimeste poolt (eriti lapsed), kelle füüsilised, vaimsed,
sensoorsed võimed või kelle kogemused või oskused ei ole piisavad, välja arvatud juhul kui nad
on sellise isiku järelevalve all, kes vastutab nende turvalisuse eest ning juhendab neid masina
kasutamise osas.
Kui seadet kasutavad lapsed või seda kasutatakse nende läheduses, on vajalik tähelepanelik
järelevalve.
Masin on mõeldud ainult sisetingimustes kasutamiseks.
Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega masina
korpust vette või muusse vedelikku.
Seadet ei tohi paigutada kuumade gaasi- ega elektriseadmete lähedusse või kuuma ahju.
Seadet võib sisse lülitada ainult selle kasutamiseks.
Pärast kasutamist tuleb see välja lülitada lülitades peatoitelülitit ning eemaldades juhe
vooluvõrgust.
Enne masina vooluvõrgust lahti ühendamist kontrollige, et toitelüliti on välja lülitatud.
Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute
kasutamine võib põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või inimvigastusi.
Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua
või leti ääre.
Ärge tõmmake pistikut välja hoides
juhtmest ning ärge kunagi katsuge juhet
märgade kätega.
Ärge tassige või tirige kohvimasinat
juhtmest.
Vigastuse ohu vähendamiseks ärge jätke
juhet laua või leti peale või ette, kus see
on laste käeulatuses, kus seda saab tirida
või võib selle otsa takerduda.
Ärge lülitage seadet sisse kui selle juhe või pistik on viga saanud või pärast seadme riket, mida ei
ole parandatud, või kui seade on saanud mingil muul moel viga. Sellisel puhul viige seade
lähimasse volitatud remonditöökotta, kus see üle vaadatakse, parandatakse või muudetakse.
Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või voolujagajaid. Tulekahju korral kasutage süsinikdioksiidi
(CO2). Ärge kasutage vesi- või pulberkustuteid.
Ärge kunagi tõkestage ventilatsiooniavasid masina põhjas.
Seadet tohib kasutada ainult selleks ette nähtud otstarbel.
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ESPRESSOMASINA PAIGALDAMINE







Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Ärge paigaldage masinat kohta, kus temperatuur võib langeda alla 0°C/32°F (vee külmumine
võib seadet kahjustada) või tõusta kõrgemale kui 40°C/104°F.
Veenduge, et teie võrgupinge vastab andmeplaadile “D” märgitud toitepingele. Masina võib
ühendada ainult maanduskontaktiga varustatud pistikupessa, mille lubatud voolutarve on 230V
puhul vähemalt 6A ja 120V mudelite puhul vähemalt 15A.
Kui seadme pistik ei sobi pistikupesaga, laske kvalifitseeritud elektrikul pistik ära vahetada.
Paigutage seade köögilauale veekraanist ja valamust kaugemale. Kui olete seadme pakendist
välja võtnud, kontrollige enne selle paigaldamist, et see oleks terve.
Ärge jätke pakendmaterjali lastele kättesaadavasse kohta.

ESPRESSOMASINA PUHASTAMINE







Enne toitejuhtme eemaldamist veenduge, et toitelüliti on välja lülitatud.
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
Enne puhastamist peab seade olema jahtunud toatemperatuurini.
Eemaldage veepaak „P“ tõmmates seda kergelt ülespoole ning siis seadmest eemale.
Puhastamiseks pühkige seadme korpust ja kõiki tarvikuid esmalt märja lapiga ja seejärel
kuivatage puhta rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendit.
Vältige masina osalist või täielikku veejoa alla sattumist või vette kastmist.

TÄHELEPANU: HOIDKE KÄESOLEV KASUTUSJUHEND ALLES
HÄIRETE KORRAL SEADME TÖÖS
Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigastatud, see ei tööta korralikult või on mingil
moel kahjustatud. Viige seade kontrollimiseks või parandamiseks lähimasse tootja volitatud
klienditeenindusse.
Kui toitejuhe on vigastatud, peab selle asendama tootja või tema volitatud esindaja.
Kui seade ei tööta või töötab halvasti, lülitage see välja ja ärge püüdke seda ise parandada.
Pöörduge seadme parandamiseks lähimasse tootja volitatud hoolduskeskusse, kellel on õigus vastavaid
seadmeid parandada ja kes kasutab seejuures ainult originaalvaruosi. Ülaltoodud tingimuste
mittejärgimine võib ohustada seadme ohutut toimimist ja garantii muutub sel juhul kehtetuks.

SEADME VALE KASUTAMINE




Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Igasugune muu
kasutus loetakse ebaõigeks ja ohtlikuks.
Tootja ei võta vastutust õnnetuste eest, mis on põhjustatud mittevastastavusest kehtivate
seaduste nõuetega elektrimaandussüsteemi osas.
Tootja ei vastuta ebaõigest kasutamisest või hooletusest tekkinud rikete eest. Käesolev seade on
mõeldud kodukasutuseks ja sarnaseks otstarbeks, nt kasutamiseks:
- personali kööginurgas poodides, kontorites või muudes töökeskkondades;
- talumajapidamistes;
- hotellitubades, motellides ja teistes majutusasutustes;
- kodumajutustes.

ESPRESSOMASINA PAIGALDAMINE JA KÄIVITAMINE
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Enne seadme elektrivõrku ühendamist lugege kõik peatükis “TÄHTSAD OHUTUSJUHISED” toodud
ohutustingimused hoolikalt läbi

Veendu, et masin on vooluvõrgust väljas.

Aseta käpp kapslihoidjasse ning keera seda paremale, et käpp lukustuks.

Eemaldage veepaak “P” tõmmates seda kergelt ülespoole ning siis seadmest eemale. Valage sinna
värsket joogivett kuni MAX tähiseni.
Hoiatus: täitke paak alati ainult värske gaseerimata joogiveega. Kuum vesi või teised vedelikud võivad
paaki kahjustada. Ärge kasutage masinat ilma veeta.

Aseta veepaak ettevaatlikult oma kohale tagasi. Aseta toitejuhe vooluvõrku.

HOIATUS: Kui masin töötab, siis kapslihoidik, auruotsik ning muud metallist osad võivad tekitada põletushaavu.

SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE
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Masina sisse lülitamiseks toimige järgmiselt:
Kontrollige paagi „P“ veetaset ning vajadusel lisage vett eelpoolkirjeldatud viisil.

Masina sisselülitamiseks vajutage toitelülitit kuni valgustus hakkab põlema.

Indikaatorid hakkavad järgemööda põlema, mis näitab vee temperatuuri tõusu.
Mõne minuti möödudes kui masin on opereerimiseks valmis, hakkab keskmine indikaatortuli põlema ning kostub
piiks.
Kui süttib põlema hoopis kollane kolmnurk, siis vaata peatükki „VEAOTSING“
MÄRKUS: kui kasutate kohvimasinat üle pika aja, siis soovitame esimesed korrad lasta masinal ilma kapslita
joosta.

Masina väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all kuni tuled kustuvad. Ärge kunagi eemaldage masinat vooluvõrgust
kui masin pole välja lülitatud.

ENERGIASÄÄST
Masin on programmeeritud kaitsma keskkonda ja säästma energiat ajal kui seda ei kasutata.
Kui masinat ei ole kasutatud 30 minutit või kauem, lülitub see automaatselt välja. 5 minutit enne automaatset
väljalülitust hakkab indikaatortuli vilkuma. Masina uuesti töörežiimile lülitamiseks vajutage toitenuppu.

KOHVI VALMISTAMINE
Masin on mõeldud kohvi valmistamiseks ainult illy „Metodo Iperespresso“ kapslitega.
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Muud tüüpi kapsleid ei tohi kasutada, sest need võivad masinat kahjustada.

Keerake käpp vasakule ning eemaldage masinast. Asetage kohvikapsel kapslihoidikusse.
MÄRKUS: kapsel peaks ilusti kapslihoidikusse minema. Mittesobivusel eemaldage kapsel ning proovige see
uuesti kapslihoidikusse asetada.
MÄRKUS: kohvi hakkab paar sekundit peale nupule vajutamist tulema. See on masinale omane.

Asetage kapslihoidik masinasse ning keerake käppa paremale kuni see lukustub. Veenduge, et keskmine kohvitassi
kujuline indikaatortuli põleb. Vajutage korra keskmist nuppu ning masin teeb eelnevalt programeeritud koguse
kohvi. Kui soovite masinat enneaegset seisata, vajutage uuesti nuppu.
Järgmist kohvi tehes, eemaldage kapsel ning asetage kapslihoidikusse uus kapsel. Korrake eelnevaid punkte.
MÄRKUS: kapslid on ühekordseks kasutamiseks. Et tagada turvalisus, lõpetab masin automaatselt 1 minuti
pärast kohvi tegemise. Tühjendage ja puhastage tassialust aeg-ajalt. Tühjendage ning valage veepaaki iga päev
värsket vett.

KOHVI KOGUSE MUUTMINE
Masin võimaldab seadistada soovitud kohvi kogus tassis automaatselt või manuaalselt.
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Automaatseks kohvi koguse muutmiseks ja programmeerimiseks toimige järgmiselt:
 Sisestage kapsel kapslihoidjasse ning käpp masinasse.
 Asetage tass tassialusele
 Vajutage espresso-nuppu ning hoidke seda all kuni saavutate soovitud kohvi koguse. Seejärel vabastage
nupp.
Masin on nüüd programmeeritud: järgmine kord kui vajutate espresso-nuppu väljastab masin sama koguse kohvi.
Programmeeritud kogus asendab tehaseseadistused.
Manuaalselt kohvi koguse muutmine ja programmeerimine:
 Sisestage kapsel kapslihoidjasse ning käpp masinasse.
 Asetage tass tassialusele
 Vajutage espresso-nuppu ning hoidke seda all kuni kohvimasin automaatselt lõpetab kohvi tegemise.
Seejärel vabastage nupp. Automaatne kohvikogus on nüüd annuleeritud.
Märkus: automaatsel režiimil on samuti võimalus kohvikogust ajutiselt muuta:
 Hoidke espresso-nuppu all 3 sekundit
 Vajutage uuesti espresso-nuppu, et lõpetada kohvi tegemine
 Sellisel viisil ei muuda te eelnevalt programeeritud kohvi kogust

CAPPUCCINO VALMISTAMINE
Kohvimasinal on auruotsik, mis võimaldab vahustada piima cappuccino jaoks.
Piima vahustamine:

Vajutage auru-nuppu; indikaatortuli hakkab põlema ning kostub signaal, et masin on piima vahustamiseks valmis.

Asetage metallist kann auruotsiku alla ning vajutage auru-nuppu, et eemalduks üleliigne vesi. Kui ainult aur tuleb
välja, vajutage uuesti nuppu.
Valage kannu külm piim. Asetage auruotsik täielikult kannu sisse. Vajutage auru-nuppu ning oodake kuni piim
vahtu läheb. Kui olete saavutanud soovitava taseme, vajutage uuesti auru-nuppu.
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Peale igat kasutamist, tehke auruotsiku lapiga puhtaks.

Vajutage auru-nuppu ning hoidke mõni sekund all. Vajutage uuesti auru-nuppu. Eemaldage auruotsiku kest „Z“.
Puhastage auruotsiku sisemine ots „X“ puhta lapiga. Auruotsikut on võimalik pesta ka nõudepesumasinas.
HOIATUS:
 Kontakt auruga ja auruotsikuga võib tekitada põletushaavu.
 Kui 5 minuti jooksul ei ole auruotsikut kasutatud, siis masin läheb automaatselt üle kohviprogrammile.
Kui soovite uuesti auruotsikut kasutada vajutage auru-nuppu.
 Kui masin töötab ning auruprogramm on aktiivne, siis tekitab masin aeg-ajalt auru, mis võib masinast
väljuda.

KUUMA VEE VALMISTAMINE
Kohvimasina auruotsikut saab kasutada ka kuuma vee valmistamiseks.
Kontrolli, et espresso-nupp põleb. Puhasta auruotsik piimajääkidest. Aseta metallist kann auruotsiku alla. Vajuta
auru-nuppu ning hoia 3 sekundit all. Auruotsikust tuleb kuuma vett ning auru-nupp vilgub samal ajal. Vajuta uuesti
auru-nuppu kui soovite lõpetada.

KOHVI VALMISTAMINE PEALE AURU TEKKIMIST
On väga tähtis, et peale auruotsiku kasutamist ei valmistata kohe kohvi. Termoblokis olev vesi on liiga kuum ning
mõjutab kohvi maitset. Selle tõttu on kohvi valmistamine sel ajal raskendatud – see tähendab et espresso-nupp ei
põle.
Et lülitada kohvimasin uuesti kohviprogrammile, vajutage espresso-nuppu ning oodake kuni indikaatortuli põlema
hakkab. Jahtumisprotsessi ajal (umbes 10 minutit) indikaatortuli vilgub.
Et lülitada masin kiiremalt kohviprogrammile (umbes 1 minutiga), selleks asetage metallist kanna auruotsiku alla.
Auru-nupu indikaatortuli põleb. Seejärel vajutage korraks espresso-nuppu ning siis hoidke all auru-nuppu nii kaua
kuni auruotsikust hakkab auru tulema. Sellega laseb ta liigse auru välja ning jahutab ennast kohvi tegemise
temperatuurile.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Masinat ja selle osasid tuleb puhastada vähemalt korra nädalas.
Ärge kasutage vett, mis on jäänud veepaaki seisma mitmeks päevaks: peske paak ning täitke see iga päev puhta
joogiveega.
Ärge kasutage etüülalkoholi, lahustit, abrasiivseid käsnasid ja/või tugevaid kemikaale.
Ärge kuivatage masinat ega selle osi mikrolaineahjus või tavalises praeahjus.
Masina puhastamiseks:
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Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust.

Eemaldage veepaak ning peske see voolava vee all puhtaks.

Eemaldage käpp ning peske seda sooja veega.

Eemaldage rest ning peske seda sooja veega. Eemaldage vedelikualus ning peske seda sooja veega.

Eemaldage väline auruotsik. Eemaldage metallotsiku küljest sisemine auruotsik. Pärast eemaldamist peske
mõlemat detailid sooja veega. Pärast puhastamist pange detailid samamoodi metallotsiku külge tagasi.
(ETTEVAATUST: VEDELIKUJÄÄGID HOIDIKUS VÕI ALUSTEL VÕIVAD OLLA KUUMAD).
Ettevaatust: ärge kuivatage masinat ja/või selle osasid mikrolaineahjus või tavalises ahjus.

SOOVITUSED
12

Kvaliteetse espresso nautimiseks:




Vahetage vett paagis vähemalt korra nädalas.
Võimalusel kasutage vett, mille tugevusaste on vähem kui 12 prantsuse kraadi, sest see aitab vähendada
jääkide tekkimist masina sees.
Kasutage sooje tasse.

KATLAKIVI EEMALDAMINE
Katlakivi tekkimine on masina kasutamise loomulik kaasnäht.
Katlakivi eemaldamine aitab optimeerida puhastamist ning eemaldada katlakivi masina seest.
HOIATUS:
Kui katlakivi ei eemaldata, võib see põhjustada häireid seadme töös, mida ei kaeta garantii korra.
Kasutage katlakivi eemaldustooteid, mis ei ole väga tugevad.
Kasutage katlakivi eemaldamiseks masinast ükskõik millist turustatavat kohvimasinate jaoks mõeldud mittemürgist
katlakivi eemaldusvahendit.
Esimest korda katlakivi eemaldades kasutage katlakivi eemaldusvahendit, mis tarnitakse koos masinaga.

Masin informeerib vajadusest viia läbi katlakivi eemaldustsükkel, kui masinal põleb punane kolmnurkne märgutuli.

KATLAKIVI EEMALDAMISEKS:

Võtke veepaak välja ja täitke 1L puhta joogiveega kuni MAX tähiseni. Vala masinaga kaasas olnud
katlakivieemaldaja veepaaki ning oota kuni see lahustub.
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Asetage vähemalt 1L anum käpahoidiku alla ning asetage ka auruotsik sinna sisse. Vesi voolab mõlemast avausest
anumasse.

Hoidke espresso- ja auru-nuppu korraga 5 sekundit all. Espresso-, auru- ja kolmnurkne märgutuli vilguvad, mis
annab märku, et automaatne katlakivieemaldus programm on tööle pandud. Seejärel vajuta espresso-nuppu.
Toitenupp ning kolmnurkne märgutuli vilguvad, mis näitab et katlakivieemaldus programm hakkas tööle ning
protsess kestab umbes 30 minutit.

Tsükli lõpus hakkavad toitelüliti ja espresso-nupp koos vilkuma. Sel hetkel on tähtis puhastada veepaagi sisu
igasugusest katlakivieemaldus vahendi jäägist.
Eemalda veepaak ning puhasta see korralikult. Vala paaki 1L värsket joogivett kuni MAX tähiseni.
Aseta käpahoidiku alla vähemalt 1L anum ning aseta auruotsik samuti anumasse. Vesi voolab mõlemast avausest
anumasse.
Vajuta espresso-nuppu. Toitenupp ning kolmnurkne märgutuli hakkavad koos vilkuma, mis tähendab et
loputussüsteem on tööle hakanud.
Peale tsükli lõppu nupud enam ei vilgu ning kostub signaal. Eemalda käpa ja auruotsik alt anum ning loputa see
korralikult läbi. Täida veepaak uuesti. Nüüd on masin uuesti kasutamiseks valmis.

HOIATUS:
Ärge kasutage äädikat, leelist, soola või sipelghapet, kuna need võivad masinat kahjustada.
Kasutage ainult sellist katlakivivahendit, mis sobib kohvimasinatele.
Katlakivi eemaldusvahend tuleb eemaldada vastavalt kehtivatele seadustele ja nõuetele.
Ärge jooge katlakivi eemaldusprotsessi ajal väljutatavat vedelikku; masinat saab kasutada kohvi valmistamiseks
alles pärast katlakivi eemaldusprotsessi lõpetamist.
Kui katlakivi eemaldusprotsess peatub elektrikatkestuse tõttu või kuna masin kogemata välja lülitatakse, tuleb
enne masina järgmist kasutamist kogu protsessi korrata.
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GARANTIITINGIMUSED
Garantii ei kata vigastusi või tõrkeid, mis on põhjustatud:
 regulaarsete katlakivi eemaldustsüklite tegemata jätmisest;
 masina tööst pinge korral, mis erineb määrast, mis on ette nähtud andmeplaadil „D“ (vt „masina osad“).
 Ebasobivast kasutusest või kasutusest, mis ei sobi juhistega
 Masina sees tehtud muudatustest.
Garanti ei kata remondikulusid kui masinat on eelnevalt parandanud või üritanud parandada volitamata
teenindused. Sellistel puhkudel kannab kõik paranduskulud seadme omanik.
Soovitame:
 ärge peske tilgapüüdjat „I“ nõudepesumasinas.
 hoidke veepakki ja kasutatud kapslite karp alati puhtana.
Nende juhiste eiramine võib põhjustada masinale kahjustusi, mida garantii ei kata.
HOIATUS:

Soovitame originaalpakendi alles hoida (vähemalt garantiiaja kestel) juhuks, kui seade tuleb tootja
klienditeenindusse parandusse viia. Kahjustused, mis on tekkinud transportimisel ebaõige pakkimise
tõttu, ei kuulu garantiikohustuste alla.

Seadme eluea lõppu jõudnud elektriliste ja elektrooniliste seadmete ära viskamine majapidamiste poolt Euroopa
Liidus. Masinale kantud WEEE tähis tähendab, et seda ei tohi teda ära visata koos olmejäätmetega, vaid

tuleb käidelda eraldi. Kasutajatel on võimalus anda oma kasutatud seade tasuta ära uue toote ostmisel 1:1
põhimõtte järgi. Lisateavet kasutatud elektriseadmete kogumispunkti asukoha kohta saate kohalikust
omavalitsusest, jäätmekäitlusega tegelevast ettevõttest või lähimalt vastavate toodete müüjalt.
Kasutajad on kasutatud seadmete käitlemisel kohustatud täitma kõiki kehtivaid seadusi; nende
mittetäitjaid karistatakse vastavate trahvide ja muude sanktsioonidega. Käesoleva toote seadusele
vastav käitlemine aitab kaasa keskkonna, loodusressursside ja inimeste tervise kaitsele.
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PROBLEEM
Vajutate toitenuppu, kuid see ei
lähe põlema

Masin ei väljasta kohvi

Vajutate auru-nuppu, kuid masin
ei väljasta auru
Aur tuleb välja kuid ei vahusta
piima

Vesi lekib käpahoidiku vahelt

Kiire signaal ning vilkuv
kolmnurkne märgutuli

Kolmnurkne märgutuli põleb
Vesi lekib masina seest
Vesi lekib veepaagist pärast selle
täitmist
Kohvi valmistamise esimestel
sekunditel tulevad ainult mõned
üksikud tilgad

LAHENDUS
Kontrollige kas masin on
vooluvõrgus
Täitke paak veega. Eemaldage
käpp masinast. Asetage
kapslihoidiku alla tühi anum.
Oodake kuni espresso-nupp
hakkab põlema. Vajutage
seejärel nuppu. Laske veel
mõned sekundid voolata.
Asetage kohvikapsel käppa ning
käpp masinasse ning alustage
kohvivalmistamise protsessi.

Kui probleem jätkub

Võtke ühendust volitatud
teenindusega

Oodake kuni auru-nupp hakkab
põlema

Kui auru-nupp ei põle, vajutage
nuppu kuni see põlema hakkab
Võimalik ummistus auruotsikus.
Lülitage masin välja, oodake
umbes tund kuni masin on
jahtunud, eemalda võimalik
ummistus.
Asetage käpa sisse uus kapsel
ning alustage kohvi valmistamist
Lülitage masin välja. Täitke
veepaak. Asetage auruotsiku alla
nõu ning vajutage auru-nuppu.
Lülitage masin sisse ning oodake
umbes 10 sekundit kuni
espresso-tuli hakkab põlema.
Tehke läbi
katlakivieemaldusprotsess
Lülitage masin välja ning võtke
vooluvõrgust välja
Tühjendage veepaak. Vajutage
ühendusventiili läbipaistvat
tihendit, mis asub masina sees.
Igasugune esimestel sekunditel
tilkumine on normaalne
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