
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 KASUTUSJUHEND



 
MASINA ÜLDISED KASTUSREEGLID 
 
AVASTA JA OSTA IPERESPRESSO KAPSLID MEIE E-POEST 
SHOP.ILLY.COM VÕI MEIE PARIMATELT EDASIMÜÜJATELT 
 
Masin tuleb ühendada korralikult maandatud seinakontakti. Masinat 
tuleb hoida puhtana ning tassiresti, tilkumisalust, kapslihoidjat, 
veenõud ja auru/ kuuma vee toru tuleb tihti pesta. Kõiki hooldustöid 
tehes tuleb masin välja lülitada. 
OLULINE: ära iialgi kasta masinat või selle eemaldatavaid osi üleni 
vette või pane nõudepesumasinasse. Vaheta veenõus olevat vett 
regulaarselt. Kui veenõus vett ei ole, ei tohi masinat tööle panna. Nagu 
katlakivi eemaldamisele keskenduvas peatükis kirjas, soovitatakse 
spetsiaalselt espressomasinate jaoks mõeldud katlakivieemaldit 
kasutada vähemalt kord kahe kuu jooksul. 
 
TEHNILISED ANDMED 
Masina materjal: teras 
Soojusvaheti materjal: roostevaba teras 
Veenõu: 1 liiter 
Pump: 15 baari 
Pinge: 220-240 V, 50/60 Hz (EL); 120 V, 60 Hz (USA) 
Võimsus 1250 W (EL-USA) – energiasäästurežiimiga 
Suurus (L x S x K) (mm): 250 x 270 x 330 
 
Tootjale jäävad õigused toodet muuta või teha parandusi ilma 
etteteatamiseta. 
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MASINA OSAD 
 
A SISSE/VÄLJALÜLITUSNUPU TULI 
B SISSE/VÄLJALÜLITUSNUPP 
C MASINA STAATUSETULI (mitme)värviline 
D KOHVIGRUPP 
E KAPSLIHOIDJA 
F TILKUMISALUS 
G AURU/KUUMA VEE TORU 
H ANDMEPLAAT (põhja all) 
I TEMPERATUURINÄIDIK 
L ESPRESSO JA VALMISTATAVA KOHVI VALMISTAMISE NUPP 
M KUUMA VEE JA AURU VÄLJASTAMISE NUPP 
N VÄIKESE TASSI ALUS 
O TASSIALUS 
P TASSIOIDJA 
Q VEENÕU 
R TOITEJUHE
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OLULISED OHUTUSJUHENDID 
 
Elektriseadmeid kasutades jälgi alati alltoodud ohutusnõudeid 
 
Masina kasutamine 

- Loe kasutusjuhendit. 
- See masin on mõeldud espresso ja tavalise kohvi ning kuuma 

vee valmistammiseks. Kuuma vee joad või masina vale 
kasutamine võivad põhjustada põletusi. 

- See masin on mõeldud kasutamiseks kodus või sarnastes 
olukordades: 
• poodide, kontorite ja muude ametiasutuste töötajate 

köökides; 
• taludes; 
• hotellides, motellides või muudes majutusasutused; 
• kodumajutustes. 

- See masin on mõeldud vaid majapidamistes kasutamiseks. Kõik 
muud kasutusviisid on ebasobivad ja seega ohtlikud. 

- Masina võib sisse lülitada üksnes siis kui seda kasutatakse. 
Pärast masina kasutamise lõpetamist tuleb 
sisse/väljalülitusnupp viia asendisse “0” (Joon. 1) ja tõmmata 
toitejuhe seinakontaktist välja. 

 
- Ära katsu kuumi pindu. Masina väljastatav vesi, aur ja kohv 

võivad põhjustada põletusi. 
- Masinat ei tohiks kasutada ükski inimene (kaasa arvatud alla 8-

aastane laps), kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud, 
või kellel ei ole masina kasutamiseks piisavalt kogemusi ja/või 
oskuseid, välja arvatud juhul kui nad on ohutuse eest vastutava 

inimese järelevalve all, kes annab neile masina ohutuks 
kasutamiseks juhiseid.  

- Lapsed peavad olema pideva järelevalve all ning neil ei tohi lasta 
masinaga mängida. 

- Lapsed ei tohiks masinat puhastada ega hooldada, välja arvatud 
juhul kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all. Hoia 
masin ja selle juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest väljas. 

- Kasuta masinat vaid siseruumides. Kaitse seda ilmastiku eest. 
Ära kasuta seda väljas. 

- Vältimaks tulekahju, elektrišokki või enese vigastamist, ära pane 
masina toitejuhet, pistikut või masinat ennast vette või muu 
vedeliku sisse 

- Ära pane masinat elektri- või gaasipliidi peale, lähedusse või 
kuuma ahju 

- Tootja poolt heakskiitmata lisaseadmete kasutamine võib 
põhjustada tulekahju, elektrišoki või kehavigastusi. 

- Enne masina seinast välja tõmbamist veendu, et 
sisse/väljalülitusnupp oleks asendis “0” (Joon. 1). 

- Ära tõmba pistikut seinakontaktist välja juhetpidi ja ära seda iial 
märja käega katsu. 

- Ära kanna või tiri kohvimasinat juhetpidi. 
- Vigastuste vältimiseks ära riputa juhet üle leti- või lauaääre, kus 

seda lapsed sikutada saaks või kuhu taha keegi komistada võiks. 
- Tulekahjukorral kasuta süsinikdioksiidikustutit (CO2). Ära 

kasuta vett või pulberkustuteid. 
- Ära kunagi kata masina põhja all asuvaid ventilatsiooniavasid.  
 
Masina paigaldamine 
- Loe juhendit hoolikalt. 
- Ära paigalda masinat kohta, kus temperatuur võib langeda 

0°C/32°F või alla selle (kui vesi jäätub, võib ka masin viga 
saada), või tõusta kõrgemale kui 40°C/104°F. 

- Kontrolli, kas elektrisüsteemi pinge vastab andmeplaadil 
toodule. Ühenda masin vaid korralikult maandatud pistikusse, 
millel on 230 Vac puhul vähemalt märge 6A, ja 120 Vac puhul 
15A. 
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- Kui pistik ja pistikupesa ei ole sobivad, lase pistik volitatud 
teenusepakkujal sobiva vastu vahetada. 

- Pane masin tööpinnale, eemale kraanidest ja kraanikassidest. 
- Pärast pakendi eemaldamist kontrolli, et masin oleks enne 

paigaldamist ideaalses seisundis. 
- Ära jäta pakkematerjale laste käeulatusse. 
 
Masina puhastamine 
- Enne puhastamist tõmba masin seinast välja. 
- Oota kuni masin on maha jahtunud. 
- Eemalda veenõu, tõmmates seda natuke üles ja seejärel 

väljapoole. 
- Puhasta masina korpus ja lisaseadmed märja lapiga ja seejärel 

kuivata pehme ja kuiva lapiga. Ära kasuta puhastusvahendeid. 
- Ära suuna masinale veejugasid või pane seda kas osaliselt või 

tervikuna vette. 
 
Rikete korral 
Ära kasuta masinat juhul kui selle juhe või pistik on viga saanud või 
kui masin tundub olevat rikkis või kui see on muul moel viga 
saanud. Vii masin lähimasse volitatud teenindusse kontrolli või 
parandusse. 
Kui toitejuhe on viga saanud, peab selle välja vahetama kas tootja 
või volitatud teeninduskeskus. 
Juhul kui masin on viga saanud või rikkis, lülita see välja ja ära ürita 
seda ise parandada. Võta ühendust tootja poolt volitatud 
teeninduskeskusega ja palu neil kasutada üksnes originaalvaruosi. 
Nende juhiste järgimata jätmine võib takistada masina turvalist 
töötamist ja põhjustada garantiiõigustest ilmajäämist. 
 
Masina kasutamine selleks mitte ettenähtud moel 
- Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille on põhjustanud kehtivate 

elektri maandussüsteemidega seotud seaduste mittetäitmine. 
- Tootja ei vastuta masina valel, ebamõistuslikul või selleks mitte 

ettenähtud eesmärgil kasutamisel tekkinud vigastuste eest. 
 

Toitejuhtme juhend 
a) Lühike toitejuhe vähendab sellesse takerdumise või selle taha 

komistamise riske. 
b) Pikendusjuhtmed on saadaval ja neid võib kasutada kui ise 

hoolikas olla. 
c) Kui pikendusjuhet kasutada, siis: 

1) Pikendusjuhtme pinge peab olema vähemalt sama suur kui 
masina oma; 

2) Kui masin on maandatud, peab pikendusjuhe olema 
maandusega 3; ja 

3) Pikem pikendusjuhe tuleb paigutada nii, et see ei ripuks üle 
tööpinna ääre, kus seda lapsed sikutada saaks või kuhu taha 
komistada võiks. 
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1. MASINA ÜLESSEADMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 
 
 
NB! Juhul kui masinat ei ole mitu päeva kasutatud, soovitame esmalt ilma ühegi kapslita masinas vähemalt poole veenõu jagu vett 
väljastada. Selleks pange väljastustoru alla piisavalt suur nõu. 
 
 

 
Eemalda veenõu. Täida see 
puhta joogiveega märgini 
MAX. 

Sisesta veenõu korralikult 
masinasse tagasi. 

Pane toitejuhe 
seinakontakti. 

Vii sisse/väljalülitusnupp 
asendisse “I”, et masin sisse 
lülituks. Süttib tuli (A). 

  

Kui masinat ei ole 10 minuti jooksul kasutatud, läheb see 
automaatselt energiasäästurežiimile. Tuli (A) (Joon. 5) 
hakkab vilkuma. Masin hakkab uuesti tööle kui ükskõik 
millist nuppu vajutada. 

Tuli vilgub lillalt 15 sekundit 
ja seejärel hakkab siniselt 
vilkuma: masin soojeneb. 

Kui tuli põleb püsivalt, kostub 
heli ja masin on tööks valmis. 
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2. KOHVI VALMISTAMINE 

 
Hoiatus: enne kohvi valmistamist veendu, et filtrihoidja on korralikult paigas. Ära seda iialgi kohvi valmistamise ajal eemalda. 
NB! Kasuta vaid Iperespresso kapsleid nii ESPRESSO kui TAVALISE KOHVI valmistamiseks. Muud kapslid võivad masina katki teha. 
 
 

 

X1 masinale sobivad vaid Iperespresso kohvikapslid. Iperespresso 
kapsleid on saadaval nii espresso kui tavalise kohvi valmistamiseks. 

Veendu, et tuli põleb (sinine). Keera kapslihoidjat vabastamiseks 
vasakule poole ja seejärel eemalda 
see. 

 
Sisesta kapsel. Sisesta kapslihoidja kohvigruppi, 

pööra seda lukustamiseks 
paremale. 

Pane espressotass paika. Kui kasutad cappuccinotasse või suuremaid 
kruuse, eemalda väike tassihoidja (N). Pane valmistatava kohvi jaoks 
sobivaim tass paika. 
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Masin on eelseadistatud valmistama 25 ml espressot ja 220 ml tavalist kohvi. Sama nupu teistkordsel vajutamisel saab kohvivalmistamise 
katkestada enne kui see automaatselt lõpeb. 
NB! Kasuta tavalise kohvi valmistamise jaoks vähemalt 300 ml tassi, et vältida kohvi välja pritsimist. Masinas saab kohvikoguse salvestada; 
muudatuste tegemiseks vaata juhendi vastavat osa. 
 

 
Olenevalt sellest, millise kapsli oled sisestanud, vajuta espresso 

valmistamise jaoks korraks nuppu. Tavalise kohvi valmistamise jaoks 

vajuta . 

Kohvivalmistamine algab automaatselt. 

 
 
SOOVITUSED 
Selleks, et kvaliteetset kohvi nautida: 

- vaheta veenõus olevat vett iga päev; 
- Kui väimalik, siis kasuta vett, mis ei ole karedam kui 12 prantsuse 

kraadi. Nii väldid setete kogunemist. 
- Kasuta soojasid tasse. 

 

Juhul kui kapsel ja valitud kohvi tüüp ei kattu (espresso kapsel + 

nupp / tavalise kohvi kapsel + nupp), soovitame valmistatud jooki 
mitte juua, kuna see ei vasta kvaliteedinõuetele. Sellegi poolest 
tasub teada, et vale kapsli ja nupu kombinatsioon ei sega masina 
tööd. 
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3. KUUMA VEE VÄLJASTAMINE 
 
 

 
Võta kapslihoidjast kapsel 
välja. 

Eemalda aurutoru välimine 
ots. 

Eemalda aurutori sisemine 
ots metalltorust. 

Pane toru alla nõu ja vajuta 

 

  

NB! Võid ka väljastatud kuuma vee koguse salvestada 
kui käitud nii nagu kohvijookide valmistamise juures 
kirjeldatud, veeväljastamine võib kesta maksimaalselt 
100 sekundit. 

Tuli põleb valgelt. Niipea kui 
masin on valmis, 
väljastatakse ka kuum vesi. 

Vajuta uuesti ja vee 
väljastamine lõpeb. 

  

 
  



 10 

4. PIIMA VAHUSTAMINE 
 
Hoiatus: Auru ja aurutoruga kokkupuude võib põhjustada põletusi. Nii masina soojenemise kui aururežiimil olemise ajal kuumeneb masina 
termoplokk ja alumisest kapslihoidjast võib natuke auru eralduda. Juhul kui 5 minuti jooksul auru ei väljastata, läheb masin automaatselt 

kohvivalmistamisrežiimile tagasi. Kui soovid auru väljastada, siis vajuta . 
 

 
Võta kapslihoidjast kapsel välja.  Vajuta  alla. Tuli hakkab vilkuma (lilla): masin 

soojeneb. 
Kui masin on tööks valmis, kostub 
lühike helisignaal ja lilla tuli hakkab 
püsivalt põlema. 

 
Vala piim metallnõusse. Pane aurutoru üleni piimanõu sisse. Liiguta  nupp uuesti alla, et auru 

väljastama hakata. 

Kui soovitud tulemus on 

saavutatud, vajuta taaskord  
nuppu, et auruväljastamine 
lõpetada. 
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5. KIIRE KOHVIVALMISTAMINE PÄRAST AURU VÄLJASTAMIST 
 
Pärast auru väljastamist läheb paar minutit enne kui masin on taas valmis kohvi valmistama. 
Ooteaja lühendamiseks järgi alltoodud juhiseid. 
 

 

Pane aurutoru alla tühi anum. 
Vajuta nuppu ja lase see kohe 
lahti, et kuuma vett väljastama 
hakata. 

Tuli süttib valgelt. Veeväljastamine peatub 
automaatselt. 

 
Eemalda anum. Enne kohvi valmistamist oota kuni 

tuli põleb püsivalt (sinine). 
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6. KOHVIKOGUSE SALVESTAMINE 
 
Tehase seaded on illy kohvi valmistamise jaoks ideaalsed: espresso valmistamine u 20 sekundit, 25 ml / tavalise kohvi valmistamine u 85 

sekundit, 220 ml. Soovitud kohvikogust saab muuta mõlema kohvi puhul + . 
 
 

 
Sisesta kapsel ja tee nii nagu 
tavaliselt kohvi valmistama 
hakates. 

Pane kohvivalmistusnupp sellesse 
asendisse, millise kohvi kogust 
soovid muuta ja hoia seda all kogu 
kohvi valmistamise aja. 

Lase nupp lahti kui soovitud kogus 
on käes. 

See kogus salvestatakse. Masin on 
nüüd programmeeritud ja järgmisel 
korral valmistatakse just nii palju 
kohvi. 
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7. MASINA PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 
Veeanumat soovitatakse puhastada ja värske joogiveega täita iga päev. Masinat ja selle osi tuleks puhastada kord nädalas. Ära kasuta 
etüülalkoholi, lahuseid, abrasiivseid švamme ja/või tugevaid kemikaale. Ära kuivata masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ega tavalises 
ahjus. 
 

 
Lülita masin välja ja eemalda 
vooluvõrgust. 

Eemalda ja pese veenõu. Tõsta tassihoidja ja rest üles, 
eemalda need ja pese leige veega. 

Eemalda tilkumisalus ja pese see 
leige veega. 

 
 

 
Tühjenda kapslihoidja ja pese seda 
voolava vee all. 

Eemalda aurutoru välimine otsmine 
osa. 

Eemalda aurutoru sisemine osa 
metalltorust. 

Pärast kahe osa eraldamist pese 
neid eraldi leige veega. 
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8. KATLAKIVI EEMALDAMINE 
 
Enne katlakivi eemaldamisega alustamist loe juhendit hoolikalt ja vii ennast protsessiga kurssi. Kestus: umbes 20 minutit. NB! Kui 
ettenähtud tegevusi selle aja jooksul ei tehta, siis masin ei alusta katlakivi eemaldamise protseduuri. Sellisel juhul lülita masin välja ja 
korda ettenähtud tegevusi. 
 
Katlakivi kogunemine on masina kasutamise ajal normaalne nähtus. Katlakivi eemaldamine lihtsustab masina puhastamist ja loomulikult 
eemaldab katlakivi ka masina seest. Kui katlakivi eemaldamise protseduur katkeb elektrikatkestuse või masina ebakorrektse välja 
lülitamise tõttu, tuleb kogu protseduur uuesti teha enne kui masina taaskäivitada saab. 
 

 
Kui tuli vilgub kollaselt, on aeg 
katlakivieemaldus teha. 

Lülita masin välja ja eemalda 
kapslihoidja. 

Eemalda veenõu ja täida see puhta 
joogiveega kuni märgini MAX. Kalla 
sisse katlakivieemaldusvedelik ja 
sega. 

Pane vähemalt liitrine anum 
kohviväljastustila alla. 

 

NB! Katlakivieemaldustsükli 

võib katkestada vajutades 
nupule. Tsükli saab 

taaskäivitada uuesti  nupule 
vajutades. 

 

Lülita masin sisse. 15 sekundi 

jooksul hoia nuppu all 4 
sekundit kuni kuuled helisignaali. 

Tuli hakkab kollaselt vilkuma  Katlakivieemaldustsükli 
alustamiseks vajuta 2 minuti 

jooksul  nuppu. 
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Masin väljastab 
katlakivieemaldusvedelikku. Tuli 
vilgub kiirelt. 

Kui vedeliku väljastamine on 
lõppenud, kostub mitu helisignaali. 
Tuli vilgub siniselt (masin vajab 
loputamist). 

Eemalda anum ja tühjenda see. Pese veenõu puhtaks ja täida see 
puhta joogiveega kuni märgini 
MAX. 

 
Pane vähemalt liitrine anum uuesti 
kohviväljastustila alla. 

Loputustsükli alustamiseks vajuta 

nuppu. Kostub pikk helisignaal 
ja tuli vligub siniselt. 

Loputustsükkel käib. Tuli vilgub 
kiirelt.  

Niipea kui vee väljastamine on 
lõppenud, kostub 3-sekundiline 
helisignaal. 

 

Eemalda anum ja tühjenda see. Masin lülitub tavarežiimile, sinine 
tuli põleb pidevalt. 

Kontrolli, kas veenõu vajab täitmist. Eemalda tilkumisalus ja pese seda 
leige veega. 
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GARANTIITINGIMUSED 
 
HOIATUS: Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada 
tõrkeid, mis garantii alla ei kuulu. 
Äädika, seebikivi, soola või sipelghape kasutamine on keelatud, 
kuna need võivad masinat kahjustada. 
 
Kasuta vaid kohvimasinatele mõeldud katlakivieemaldeid. 
Katlakivieemaldamise lahust tuleb käidelda vastavalt kehtivatele 
seadustele. Ära joo katlakivieemaldusrežiimi ajal väljastatud 
vedelikku. Masin on kohvi valmistamiseks valmis alles siis kui 
katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. 
 
Garantii alla ei kuulu rikked, mille on põhjustanud: 

- regulaarse katlakivieemalduse tegemata jätmine; 
- töötamine pinge all, mis ei vasta andmeplaadil (H) soovitatud 

pingele (vaata peatükki “Masina osad”); 
- masina vale kasutamine või juhendi eiramine; 
- masina sees tehtud muudatused. 

 
Garantii ei kata nende masinate paranduskulusid, mida on üritanud 
parandada teeninduskeskused, millel vastavad volitused puuduvad. 
Need kulud tuleb kliendil endal kanda. Soovitame teha järgnevat: 

- ära pese masina osi nõudepesumasinas; 
- hoia restid ja alused puhtad. 

 
Juhiste eiramine võib põhjustada rikkeid, mida garantii ei kata. 
 
HOIATUS! 
Selleks, et vajadusel masinat volitatud teeninduskeskusesse 
transportida, soovitame hoida alles originaalpakendeid – 
vähemalt garantiiperioodi kestel. Transpordil tekkinud 
vigastused, mille on põhjustanud vale pakkimine, garantii alla ei 
kuulu. 

HOIATUSED – MASINA SEISUND 
 
 
 

 

Punane (põleb pidevalt) – masin 
on sisse lülitatud 
Roheline (vilgub) – masin on 
energiasäästurežiimil 
Punane (vilgub) – masin on katki 
Kollane (vilgub) – masin vajab 
katlakivieemaldust 
Sinine (vilgub) – masina 
Bluetoothi liides on sisse lülitatud 
(selle olemasolul) 

 

Sinine (vilgub) – masin soojeneb, 
et kohvi valmistada 
Sinine (põleb pidevalt) – masin 
on kohvi valmistamiseks valmis 
Valge (põleb pidevalt)  - masin 
väljastab kuuma vett 
Lilla (vilgub) – masin soojeneb, et 
auru väljastada 
Lilla (põleb pidevalt) – masin on 
auru väljastamiseks valmis 
Kollane (vilgub kiirelt)  - masina 
katlakivieemaldusprogramm on 
töös 
Helesinine (vligub aeglaselt)  - 
masin on loputustsükliks valmis 
Helesinine (vilgub kiiresti) – 
masina loputusprogramm on töös 
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PROBLEEM-PÕHJUS-LAHENDUS 
 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 
Probleem 
püsib 

Masin ei lülitu sisse Toitejuhe ei ole seinakontaktis. Pane juhe masina põhja all oleval andmeplaadil toodud tingimustele 
vastavasse seinakontakti 

Võta 
ühendust 
volitatud 

teenindus-
keskusega 

Sisse/väljalülitusnupp on asendis “0”. Lülita sisse/väljalülitusnupp asendisse “I”. 
Masin ei valmista kohvi. Veenõus ei ole vett. Pane veenõusse vett. 

Kapslihoidjasse ei ole kapslit pandud. Pane kapslihoidjasse üks kapsel. 
Sisestatud kapslist ei saa kohvi. Pane kapslihoidjasse uus kapsel ja kinnita kapslihoidja väljastustila külge; 

valmista üks tassitäis kohvi. 
Nuppu ei ole vajutatud. 

Vajuta  või nuppu uuesti. 
Veenõu ei ole korralikult paigas. Veendu, et veenõu on korralikult paigas. 
Masina seesmistel osadel on katlakivi. Eemalda katlakivi nii nagu vastavas peatükis kirjeldatud. 
Pump ei hakka tööle. Ürita vett väljastada nii, et kapslihoidjas ei ole kapslit. 

Kohvivalmistamise ajal 
tuleb grupist vet välja. 

Vale kapslitüüp. Kasuta kindlasti vaid kodukasutuseks mõeldud “Iperespresso” kapsleid, 
mille ESPRESSO või TAVALISE KOHVI pakendil on kiras “Single-dose 
ground coffee capsules for domestic use” (ühe tassi jaoks mõeldud 
jahvatatud kohvi kapslid kodukasutuseks). 

Kui ma vajutan
nuppu, siis masin ei 
väljasta auru. 

Masin ei ole töövalmis Oota kuni lilla tuli põleb pidevalt. 
Aurutoru on must või umbes. Võta aurutoru lahti ja pese nii nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. 

Masin väljastab auru 
küll, kuid piim ei lähe 
vahtu. 

Aurutoru on umbes. Lülita masin välja ja lase sel maha jahtuda. Võta aurutoru lahti ja eemalda 
kõik võimalikud auru väljastamise augukestes olevad takistused. Pane 
aurutoru uuesti kokku. 

Masin on välja lülitatud 
kuid 
sisse/väljalülitusnupp 
on asendis “I”. 

Masin on energiasäästurežiimil. 
Lülita masin sisse vajutades  või nuppu. 

Esimese paari sekundi 
jooksul, mil kohvi 
valmistatakse, voolab 
ohvi kapslist välja. 

 Esimese paari sekundi jooksul kohvi välja voolamine on normaalne. 
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JÄÄTMEKÄITLUS 
 

Kodumajapidamises kasutatavate elektriliste ja elektrooniliste 
seadmeste utiliseerimine Euroopa liidus. 
Tootel kasutatav WEEE sümbol tähendab, et seda ei tohi käidelda 
koos muu majapidamisürpgiga ja seega tuleks hoida sellest eraldi. 
Ostes uue toote, võivad kliendid oma ära viskamisele kuuluva toote 
1:1 põhimõttel tasuta edasimüüjale viia.  

Täpsemat infot kodumasinate utiliseerimise kohta saab kohalikult 
omavalitsuselt, kohalikult jäätmekäitlusteenuse pakkujalt või toote 
edasimüüjalt. Kliendid on kohustatud ära viskamisele kuuluvad 
tooted utiliseerima vastavalt kehtivale seadusele. Seaduste 
mittetäitmine võib endaga kaasa tuua trahvid või kriminaalkaristuse. 
Toote õige käitlemine kaitseb keskkonda, loodust ja inimeste tervist. 

 
 


