Lugupeetud klient,
Palju õnne ja täname, et valisite NIVONA kvaliteettoote! Lugege see juhend enne kohvimasina kasutamist hoolikalt läbi, et
saada NIVONA masinast võimalikult palju kasu. Lugege kõigepealt läbi ohutusjuhised. Hoidke see kasutusjuhend kindlas
kohas alles. Teil endal võib olla seda tulevikus vaja veel lugeda ning kui peaksite masinast loobuma, siis andke uuele
omanikule kindlasti ka see juhend.
Masina müüja ja NIVONA meeskond loodavad, et te naudite suurepärast kohvi ning olete väga rahul selle NIVONA
kvaliteettootega.
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1. Ohutusjuhised







Seda masinat tohib kasutada ainult sihtotstarbel kodumajapidamises. Seda ei tohi kasutada kommertseesmärkidel –
vt garantiitingimusi. Vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
Kasutuskoha elektrivõrgu pinge peab vastama masina tööpingele. Masina tööpinge on näidatud andmesildil (joonis
1/S).
Masinat ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või masina korpus on kahjustatud.
Toitejuhe tuleb hoida eemal masina kuumadest osadest.
Masinat elektrivõrgust lahti ühendades ei tohi tõmmata otse juhtmest. Kinni tuleb võtta pistikust.



















Järgige kasutusjuhendis antud puhastamis- ja katlakivi eemaldamise juhiseid. Vastasel korral kaotab garantii
kehtivuse.
Masin tuleb enne hooldus- ja puhastustööde tegemist välja lülitada ja elektrivõrgust lahti ühendada.
Masin tuleb paigutada tasasele pinnale. Masinat tohib kasutada ainult siseruumis.
Masinat ei tohi paigutada kuumale pinnale ega lahtise leegi lähedale.
Hoidke masinat lastele kättesaamatus kohas ja hoolitsege, et lapsed ei mängiks masinaga.
Ühendage masin elektrivõrgust lahti, kui te seda pikka aega ei kasuta.
Ärge jätke masinat tarbetult sisselülitatuks.
Masinat ei tohi kasta vette.
Masinat ega selle osi ei tohi panna nõudepesumasinasse. Vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
Rikke korral ühendage masin viivitamata elektrivõrgust lahti (otse juhet ega masinat ei tohi juhtme
lahtiühendamiseks tõmmata – kinni tuleb võtta pistikust).
Tootja ei ole vastutav masina vale ega sobimatu kasutamise ega volitamata isikute poolt tehtud hooldustöödest
põhjustatud kahjude eest. Sellisel juhul kaotab garantii kehtivuse.
Sisseehitatud jahvatajat tohib kasutada ainult röstitud kohviubade jahvatamiseks. Hoolitsege, et kohviubade mahutis
ei ole mitte midagi peale kohviubade, sest vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
Füüsilise, sensoorse või vaimupuudega ning vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud (sealhulgas lapsed) tohivad
seda masinat kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve all või pärast sellelt isikult masina
ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks vajalike juhiste saamist.
Kui masin vajab remontimist või toitejuhe asendamist, siis pöörduge esmalt masina müüja poole või
klienditeenindusse. Seejärel saatke masin müüjale või NIVONA klienditeenindusse.
Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta ohtude vältimiseks asendada tootjal, tootja klienditeenindusosakonnas või
kvalifikatsiooniga isikul.
Ettevaatust! Elektriseadmeid tohivad remontida ainult kvalifitseeritud tehnikud. Volitamata isikute tehtud
remonttööd võivad seada kasutaja suurde ohtu. Tootja ei ole vastutav masina sihtotstarbest erineval
eesmärgil kasutamise ega valesti tehtud hooldustöödest põhjustatud kahjude eest.
Ettevaatust! Sisse- ja väljalülitamisnupu (joonis 1/I) vajutamine kohvi valmistamise ajal võib masinat
kahjustada. Lülitage masinat välja alles pärast kohvi valmistamise lõppu.
Ettevaatust! Põletusoht! Auru või kuuma vett väljastades olge ettevaatlik pihustist/piimavahustajast pritsiva
vedeliku suhtes (joonis 1/E): laske enne otsiku puudutamist sellel paar minutit jahtuda.
CE – See masin vastab kehtivatele EÜ suunistele

Tehnilised andmed
Toitepinge: 220-240 V
Sisendvõimsus: 1465 W

2. Ülesseadmine
2.1 Masina ettevalmistamine
Võtke masin ja kõik selle osad ettevaatlikult pakendist välja.
Pakendis on järgmised esemed:
 Juhend
 Lühendatud juhend kasutajatele, kellel on kiire (Tähelepanu! Lühendatud juhend ei ole tõhus asendus
käesolevale juhendile! Palun lugege juhend hoolikalt läbi!)
 Garantii kaart
 Mõõtelusikas koos filtri abivahendiga
 2 puhastamistabletti
 1 Claris filter
 1 veekareduse indikaatorpaber
Märkus: Kui peate masina hooldustööde tegemiseks tagasi saatma, siis pakkige see postiga saatmiseks
originaalpakendisse. Hoidke selleks kõik pakke- ja kaitsematerjalid alles.

Asetage masin tasasele kuivale ja sobivale tööpinnale.
Ühendage masin korralikult maandatud elektripistikusse.
Teie masinal on toitejuhtme hoiupesa – kui toitejuhe on liiga pikk, siis saate selle seada masina taha asuvasse
hoiupessa (joonis 1/T).

2.2 Tähtsamad juhtnupud
Teie NIVONA masin võimaldab valmistada just sellist kohvi nagu te soovite. Juhtnupud ja funktsioonid on üldjoontes
identsed eri kohvi tüüpide puhul.





Juhtnupu keeramine ja vajutamine ( programmeerimisnupp) (joonis 1/B): Sätte valimine programmeerimisnupu
keeramisega ja kinnitamine sellel vajutamisega.
> nupp (joonis 1/C): vajutage > nupule ühe koha võrra edasiliikumiseks mööda valitud menüüd.
Exit nupp (joonis 1/D): Vajutage exit nuppu valitud menüüst väljumiseks ja tagasiliikumiseks eelmisele menüüle.
Exit nupule vajutamisega katkestatakse käesolev kohvivalmistamise protsess.
Reguleeritava kõrgusega kohvitoru (joonis 1/E): Saate kohvitoru seada ülesse või alla vastavalt kasutatava tassi
või klaasi suurusele.

2.3 Vee ja kohviubade lisamine
Avage masina vasakul küljel asuv kate (joonis 1/F) ja eemaldage veepaak. Peske seda külma kraaniveega.
Täitke seejärel paak maksimaalse täitekoguse tähiseni ja seadke tagasi oma kohale masinasse. Hoolitsege, et
veepaak lukustub klõpsuga kohale.
Märkus: Veepaagi tohib täita ainult värske külma veega. Gaseeritud vett ja muid vedelikke ei tohi kasutada.
Vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
Avage masina paremal küljel asuv kate (joonis 1/G) ja seejärel avage kohviubade mahuti kaas (joonis 3). Lisage
ainult röstitud kohviube. Seejärel sulgege kaas ja kate.
Ettevaatust: Röstimisel või pärast röstimist lisaaineid, nagu suhkur, töödeldud oad, ei tohi kasutada. Lisaained
võivad kahjustada jahvatusmehhanismi ning garantii ei kata sellisel juhul remondikulusid.

2.4 Sisselülitamine ja alustamine
Lülitage pealüliti sisse (joonis 1/H) masina ooterežiimi viimiseks ning seejärel vajutage on/off nuppu masina
sisselülitamiseks.
Ekraanile ilmub „Getting started“ menüü. Enne kohvi valmistamist, seadistage järgmised põhiseaded:

Keele valimine
Keerake programmeerimisnuppu, et valida oma keel.
Vajutage programmeerimisnupule, et kinnitada oma valik.
Ekraanile ilmub „Insert filter?“ ehk sisestada filter?

Masina talitlus filtriga või ilma
Masina talitlus filtriga
Masinate tarvikute hulka kuulub spetsiaalne filter veepaagi jaoks. Kui kasutate seda filtrit, siis ei ole vaja kohvimasinat nii
tihti katlakivist puhastada, kuna filter pehmendab vett. Masina vaikesätteks on „Insert filter? No“ ehk filter ei ole
kasutusel .
Keerake programmeerimisnuppu, et valida filtri sätteks „Insert filter? Yes“ ehk filter kasutusel, et masin teaks, et
filter on sisestatud.
Vajutage programmeerimisnuppu. Näidikule ilmub „Insert filter“.
Tühjendage veepaak (joonised 1/F ja 2) ja keerake filter ettevaatlikult veepaagis olevasse toendisse, kasutades
mõõtelusika otsas olevat abivahendit. (joonis 4).
Ettevaatust: Olge ettevaatlik ja ärge keerake seda liiga palju, et filter ei klõpsataks välja.
Täitke paak värske veega ja seadke tagasi masinasse.
Paigutage vähemalt 0,5 l mahuga anum kohvitoru alla ja natuke vasakule ning vajutage programmeerimisnuppu.

Süsteem loputatakse. Näidikule ilmub „Rinsing filter“ ehk filtri loputus.
Oodake , kuni natuke aega ei tule enam kohvitorust vett.
Näidikule ilmub „Please rinse“ ehk palun loputage.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Masin loputatakse ja on kasutusvalmis.
Märkus: Kui kasutate veefiltrit ja valite funktsioonisätte „Filter inserted? Yes“ ehk filter kasutusel, siis ei ole vee
kareduse funktsioon enam programmeerimisrežiimis nähtav. Vee karedus seatakse sel juhul automaatselt
tasemele 1. See tähendab, et masinal on katlakivist vaja puhastada aeg-ajalt – alati siis, kui vastav teade ilmub
näidikule. Alati eemaldage enne katlakivi eemaldamist masinast filter. Filter kaotab oma tõhususe pärast 50 l vee
töötlemist (filtri vahetamise juhised leiate peatükist 3.1.1.).
Ettevaatust: Isegi kui masinat kasutatakse harva ning teade „Replace filter“ ehk vahetage filter, ei ilmu
näidikule, siis tuleb filter asendada mitte rohkem kui kahe kuu tagant (vt ptk 3.1.1.).

Talitlus ilma filtrita:
Kui te ei soovi enam filtrit kasutada, siis tuleb filtri sätteks valida uuesti „Filter inserted? No“ ehk filter ei ole kasutusel. See
on tähtis, sest ilma filtrita kasutamisel tuleb masinat sagedamini katlakivist puhastada sõltuvalt vee karedusest (masina
tarnimisel on aktiivne vaikesäte „Filter inserted? No“ ehk filter ei ole kasutusel)
Keerake programmeerimisnuppu, et valida „Filter inserted? No“
Vajutage programmeerimisnupule, et kinnitada oma valikut.
Vee karedusseade ilmub näidikule.

Vee karedustaseme sätestamine
Sõltuvalt kasutuskoha vee karedusest ning ka filtri sisestamisel ja kasutamisel vajab masin varem või hiljem katlakivist
puhastamist. Et süsteem saaks anda õigesti märku katlakivi eemaldamise vajadusest, tuleb sisestada enne masina
esmakordset kasutamist õige vee karedus.
Filtri talitluse korral seatakse vee karedus pärast vastava sätte valimist automaatselt tasemele 1.
Masina vaikesätteks on TASE 3.
Testige esmalt vett komplekti kuuluvate testiribadega:
Kastke riba vette ning seejärel raputage ribalt vesi ettevaatlikult maha.
Tulemus ilmneb umbes minuti pärast. Lugege kokku testiribale tekkinud punased täpid.
Järgmistele kareduse tasemetele vastavad järgmised sätted:
Testiriba / kareduse tase = Näit näidikul
1 punane täpp / 1-7 ° = „(HARDNESS) LEVEL 1“ ehk I kareduse tase
2 punast täppi / 8-14 ° = „(HARDNESS) LEVEL 2“ ehk II kareduse tase
3 punast täppi / 15-21 ° = „(HARDNESS) LEVEL 3“ ehk III kareduse tase
4 punast täppi / >21 ° = „(HARDNESS) LEVEL 4“ ehk IV kareduse tase
Märkus: Kui katseribale ei ilmu ühtki punast täppi, siis valige tase 1.
Sätestage vee karedustase järgmiselt:
Keerake programmeerimisnuppu, et sätestada vastava vee kareduse tase.
Vajutage programmeerimisnupule, et kinnitada oma valik.
Näidikule ilmub „Please rinse“ ehk toodet peab loputama.
Vajutage programmeerimisnupule
Süsteem täitub nüüd veega.
Näidikule ilmub „NIVONA“. Kui masin on üles soojenenud, ilmub näidikule peamenüü kinnitamaks, et masin on töövalmis.
Masina esmasel kasutamisel: Masina esimesel kasutuskorral, on jahvati veel tühi. Peale esimest jahvatamist, näidikul
võib ilmuda tekst „ Fill up beans“ ehk lisage ube ja masin ei jahvata kohvi.
täitke näidikul ilmunud nõue ja vajutage uuesti programmeerimisnuppu.
Protsessi korratakse nüüd uuesti.

2.5 Masina sisselülitamine ja ettevalmistused kasutamiseks.
Peale seadme ülesseadmist (ptk 2.4), lülita seade sisse ja valmista see kasutamiseks ette järgnevalt:

Lülitage masin elektrivõrku vajutades toitelülitit (joonis 1/H).
Vajutage sisse-ja väljalülitamise nuppu (joonis 1/I).
Sõnum „Heating“ ehk süsteem kuumeneb, ilmub näidikule. Kui masin on üles soojenenud, ilmub näidikule „Please rinse“
ehk loputage.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Süsteem on nüüd loputatud. Masin on kasutamiseks valmis ja põhimenüü ilmub näidikule (joonis 1/A).
Märkus: Kui te ei kavatse kasutada masinat pikemat aega (nt kui lähete puhkusele), lülitage seade välja (joonis 1/H) ja
tõmmake pistik elektrivõrgust välja.

2.6 Tasside eelsoojendus
Ainult mudelil 850: Selle masinal on kvaliteetne ’aktiivne’ tasside soojendamise funktsioon, mida saab sõltumatult sisse ja
välja lülitada, kui masin on sisselülitatud.
Vajutades nupule (joonis 1/K), saate sisse lülitada tasside soojendamise funktsiooni. ( Toitelüliti (joonis 1/H)
peab olema sisse lülitatud.)
Näidikule ilmub sõnum „Cup heater on“ ehk tasside soojendamise funktsioon on sisse lülitatud.
Tasside soojendamise funktsiooni väljalülitamiseks vajutage veel kord „tasside soojendamise“ sisse- ja
väljalülitamisnuppu (joonis 1/K).
Näidikule ilmub sõnum „Cup heater off“ ehk tasside soojendamise funktsioon on välja lülitatud.
Kasutage soojendusfunktsiooni, et optimeerida kohvi temperatuur ja aroom oma isiklikele eelistustele vastavaks.

3. Programmeeritavad funktsioonid
Märkus: Masin on eelseatud koheseks kasutamiseks. Soovitame teil siiski muuta esmalt kõige tähtsamad sätted oma
eelistustele vastavaks (järgige juhiseid peatükis 4). Palun kohanda sätteid (3.1 kuni 3.8).

3.1 Masina töötamine filtriga ja ilma filtrita.
3.1.1. Filtri sisestamine.
Masina tarvikute hulka kuulub spetsiaalne filter veepaagi jaoks. Kui kasutate seda filtrit nõuetekohaselt, siis ei ole vaja
kohvimasinat nii tihti puhastada, kuna filter pehmendab vett. Filtri vaikesätteks on „Insert filter? No“ ehk filter ei ole
kasutusel.
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Filter“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „ Insert filter? Yes“ ehk filter kasutusel, et masin teaks, et filter on
sisestatud.
Vajutage programmeerimisnuppu. Sõnum „Insert filter“ ehk sisestage filter ilmub näidikule.
Tühjendage veepaak (joonised 1/F ja 2) ning keerake filter ettevaatlikult veepaagis olevasse toendisse,
kasutades mõõtelusika otsas olevat abivahendit (joonis 4).
Ettevaatust: Ärge keerake liiga palju, et filter ei klõpsataks välja.
Täitke paak värske veega ja seadke tagasi masinasse.
Paigutage vähemalt 0,5 liitrine anum kohvitoru alla ja natuke vasakule (joonis 1/E) ja vajutage
programmeerimisnuppu.
Süsteem loputatakse. Sõnum „Rinsing filter“ ehk filtri loputamine ilmub näidikule.
Oodake, kuni natuke aega ei tule enam kohvitorust vett.

Süsteem soojeneb. Ilmub põhimenüü (joonis 1/A) ja masin on kasutamiseks valmis.
Märkus: Kui kasutate veefiltrit ja valite funktsioonisätte „ Filter inserted? Yes“ ehk „Filter kasutusel“, siis ei ole vee
kareduse funktsioon enam programmeerimisrežiimis nähtav. Vee karedus seatakse sel juhul automaatselt tasemele 1.
See tähendab, et masinat on vaja katlakivist puhastada aeg-ajalt – alati siis, kui vastav teade ilmub näidikule. ALATI
EEMALDA FILTER enne katlakivi eemaldamise protsessi! Filter kaotab oma tõhususe pärast umbes 50 l vee töötlemist.
Ettevaatust: Kui masinat kasutatakse harva ning teade „Replace filter“ ehk vahetage filter ei ilmu näidikule,
siis tuleb filter siiski asendada mitte rohkem kui kahe kuu tagant.

3.1.2 Talitus ilma filtrita:
Kui te ei soovi enam filtrit kasutada, siis tuleb filtri sätteks valida uuesti „Filter inserted? No“ ehk filter ei ole kasutusel.
See on tähtis, sest ilma filtrita kasutamisel tuleb masinat sõltuvalt vee karedusest sagedamini katlakivist puhastada
(masina tarnimisel on aktiivne vaikesäte „Filter inserted? No“ ehk filter ei ole kasutusel).

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Filter“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „ Insert filter? No“ ehk filter ei ole kasutusel.
Vajutage programmeerimisnuppu sätte kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Ettevaatust: Ärge unustage nüüd vee karedust seadmast (vt. ptk 3.2).

3.2. Vee karedus
Sõltuvalt kasutuskoha vee karedusest ning ka filtri sisestamisel ja kasutamisel vajab masin varem või hiljem katlakivist
puhastamist. Et süsteem saaks anda õigesti märku katlakivi eemaldamise vajadusest, tuleb sisestada enne masina
esmakordset kasutamist õige vee karedus. Filtriga talituse korral (vt. ptk 3.1 ) seatakse vee karedus automaatselt
tasemele 1.
Vaikesätteks on tase 3.
Testige esmalt vett komplekti kuuluvate testribadega:
Kastke riba vette ja raputage siis ribalt vesi ettevaatlikult maha.
Tulemus on näha umbes minuti pärast. Lugege kokku punased täpid testribal.
Järgmistele kareduse tasemetele vastavad järgmised sätted:
Testriba / kareduse tase = Näit näidikul
1 punane punkt /1-7: = (KAREDUSE) TASE 1
2 punast punkti /8- 14: = (KAREDUSE) TASE 2
3 punast punkti /15 – 21: = (KAREDUSE) TASE 3
4 punast punkti >21:= (KAREDUSE) TASE 4
Märkus: Kui katseribal ei muutu punaseks ükski punkt, siis valige tase 1.

Seadke vee karedustase masinas järgmiselt:
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Water hardness“ ehk vee kareduse programmeerimine. Vajutage
programmeerimisnuppu.

Keerake programmeerimisnuppu vee kareduse taseme valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu sätte kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.3 Temperatuur
Vastavalt Teie eelistustele saate valida kohvi temperatuuriks sätte „Normal“ (tavaline), „High“ (kõrge), „Maximum“
(maksimaalne) või „individually“ (individuaalne). Järgides allpool seletatud protseduure, saate sätestada sama
temperatuuri kõikidele kohvitüüpidele. Ka saate määrata eraldi temperatuuri igale kohvitüübile (vt. ptk 4 allpool).
Valige menüüst säte „Individually“ ehk individuaalne järgmiselt:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Temperature“ ehk temperatuur. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp vajaliku temperatuuri peale.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.4. Taimeri funktsioon.
Ettevaatust: Selleks, et kasutada funktsioone, mis on kirjeldatud 3.4.2 kuni 3.4.4 peab esmalt määrama
kellaaja (vt. ptk 3.4.1).
Ettevaatust: Kui masin on välja lülitatud põhilülitist (joonis 1/H) või on olnud voolukatkestus, peate määrama
uuesti kellaaja enne peatükkides 3.4.2 kuni 3.4.4. toimingute tegemist.
Märkus: Kui kellaaeg on määratud (vt. ptk 3.4.1), ilmub see näidikule, kui masin on ooterežiimis. Kui kellaaeg ei ole
määratud (vt. ptk 3.4.1), ilmub ooterežiimis näidikule on/off sümbol.

3.4.1 Kellaaja määramine

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Times“ ehk aja valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Clock“ ehk kellaaja valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Disabled“ ehk tühistamine kella välja lülitamiseks ja sättele „Set
clock“ ehk kella määramine kella aktiveerimiseks. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tundide näit vilgub näidikul.
Keerake programmeerimisnuppu tunni numbrite valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Minutite näit vilgub nüüd näidikul.
Keerake programmeerimisnuppu minuti numbrite valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Vajutage exit nuppu kellaaja menüüst väljumiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.4.2 Automaatne sisselülitumine
See funktsioon võimaldab programmeerida masina igapäevaselt sisse lülituma määratud ajal. See tähendab, et
masin on valmis kasutamiseks, kui tulete hommikusöögile näiteks. Masina seadmiseks automaatse sisselülitumise

režiimile toimige järgmiselt:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Times“ ehk aja valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Unit auto ON at“ ehk automaatne sisselülitamine. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Disabled“ ehk tühistamine automaatse sisselülitumise tühistamiseks
ja sättele „Set auto ON“ ehk automaatse sisselülitamise käivitamiseks. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tundide näit vilgub näidikul.
Keerake programmeerimisnuppu soovitud sisselülitumise tunni numbrite valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Minutite näit vilgub nüüd näidikul.
Keerake programmeerimisnuppu soovitud sisselülitumise minuti numbrite valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teie masin lülitub nüüd automaatselt sisse iga päev programmeeritud ajal.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.4.3 Automaatne väljalülitumine
See funktsioon võimaldab programmeerida masina lülituma automaatselt välja ooterežiimile määratud
ajavahemiku möödumisel viimasest kohvi valmistamise korrast. Vaikesätteks on 0,5 tundi.
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Times“ ehk aja valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Unit auto OFF“ ehk automaatne väljalülitamine. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Võimalik väljalülitumise aeg (vahemikus 0.5 kuni 12 tundi) ilmub näidikule.
Keerake programmeerimisnuppu soovitud väljalülitumise aja valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule ja masin automaatselt lülitub ooterežiimile valitud aja möödumisel viimasest
kasutuskorrast.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.4.4. Tasside automaatne soojendus
Mudelil 850 ainult: See funktsioon võimaldab programmeerida automaatse tasside soojenduse sisselülitumise
juhul, kui masin on sisse lülitatud. Kui mõlemad automaatfunktsioonid „Cup heater auto ON“ ehk automaatne
tasside soojendus ja automaatne masina sisselülitus on aktiveeritud, siis tasside soojendus lülitatakse 20min.enne
sisse kui masin.

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Times“ ehk aja valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Cup heater auto ON“ ehk automaatne tasside soojendamine.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Disabled“ ehk tühistamine või sättele „Enabled“ ehk lubatud.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.4.5 Aja formaadi määramine.
See funktsioon võimaldab programmeerida aja näitu kas 12-tunni või 24-tunni ajaarvestuses.

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk „sätted“. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Times“ ehk aja valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „24 hours“ ehk 24 tundi või „am/pm“ ehk enne keskpäeva/peale
keskpäeva.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.5 Keele valik

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Language“ ehk keele valik. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu keele valimiseks.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

3.6 Loputamine masina väljalülitamisel
Loputamisprogramm on tootja poolt eelprogrammeeritud ja sisseehitatud. Kui masinat ei ole mõnd aega kasutatud, see
on külm ning te lülitate selle sisse, siis soojeneb masin esmalt üles ning vajab loputamist, et tagada põhjalik puhtus ning et
vett keeta. Näidikule ilmub loputamisvajaduse näit ja loputamine käivitatakse käsitsi programmeerimisnupule
vajutamisega. Saate soovi korral programmeerida masina läbima automaatset loputustsüklit masina väljalülitamisel:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „OFF rinsing“ ehk loputamine masina väljalülitamisel. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Disabled“ ehk tühistamine või sättele „Enabled“ ehk lubatud.
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Teised sätted ilmuvad näidikule.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Märkus: Masina väljalülitamisel toimub loputamine ainult juhul, kui eelnevalt on masinaga kohvi valmistatud.

3.7 Energiasäästu- ehk ökorežiim
Masinal on kaasaegne programmeeritav energiasäästurežiim (ökorežiim). See on tehases seadistatud ning tähendab, et
masin lülitub minimaalse kuumutusväljundiga energiasäästurežiimi 3 minutit pärast viimast kasutuskorda. Masin tarbib
selles režiimis vähem elektrienergiat. Kui kohvimasin on energiasäästurežiimis, siis kulub järgmise tassitäie kohvi
valmistamiseks tavapärasest mõni sekund kauem aega (kuumenemisaeg). Soovi korral saab energiasäästurežiimi välja
lülitada, et masin oleks sisselülitatult tavalisel ooterežiimil.

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „Settings“ ehk seaded.
Keerake programmeerimisnuppu kuni „ECO mode“ ehk ökorežiimini. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu, et sätestada, millal masin lülitub automaatselt ümber ökorežiimile või keerake
programmeerimisnuppu ökorežiimi sätetes „Disabled“ ehk tühistamise peale.
Vajutage programmeerimisnupule, et kinnitada oma valikut.
Näidikule ilmuvad teised seaded.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Märkus: Kui masin lülitub ümber energiasäästurežiimi, ilmub näidikule „Save energy“ ehk säästa energiat.
Kui masin on energiasäästurežiimis, vajutage programmeerimisnupule. Teie masin hakkab nüüd üles soojenema
ning on kasutusvalmis.

3.8 Statistika
See programm võimaldab vaadata, kui tihti on masina töölerakendamisest alates kasutatud järgmisi funktsioone:
“Espresso” - “Café Crème” - “Caffè Lungo” - “Cappuccino” - “Latte
Macchiato” - “My coffee” (minu kohv) - “Powder coffee” (kohvipulber) - “1 cup” (1 tass) -“2 cups”(2 tassi) - “Total” (=
kõikide kohvide summa) - “Hot water” (kuum vesi) - “Milk” (piim) - “Cleaning” (puhastamine) - “Descaling” (katlakivi
eemaldamine) - “Filter replace” (filtri vahetus)

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „Settings“ ehk seaded. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „Statistics“ ehk statistika. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu, et näha erinevaid statistikaid.
Vajutage programmeerimisnuppu, et väljuda.
Näidikule ilmuvad teised seaded.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4. Erinevate kohvitüüpide valmistamine.
Teie NIVONA masin võimaldab valmistada just sellist kohvi nagu te soovite. Juhtnupud ja funktsioonid on üldjoontes
identsed eri kohvi tüüpide puhul.





Juhtnupu keeramine ja vajutamine ( programmeerimisnupp) (joonis 1/B): Sätte valimine programmeerimisnupu
keeramisega ja kinnitamine sellel vajutamisega.
> nupp (joonis 1/C): vajutage > nupule ühe koha võrra edasiliikumiseks mööda valitud menüüd.
Exit nupp (joonis 1/D): Vajutage exit nuppu valitud menüüst väljumiseks ja tagasiliikumiseks eelmisele menüüle.
Exit nupule vajutamisega katkestatakse käesolev kohvivalmistamise protsess.
Reguleeritava kõrgusega kohvitoru (joonis 1/E): Saate kohvitoru seada ülesse või alla vastavalt kasutatava tassi
või klaasi suurusele.

Valitud kohvi tüüp on näidatud näidikul sümbolina, nt. Espresso tass ja selge tekst „Espresso“.
Vali sobilik kohvitüüp keerates programmeerimisnuppu.
Märkus: Käesolev kohvi seadistus on näidikul näha joone all.
Iga kohvitüüpi saab valmistada kahel erineval moel:
a ) Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võid muuta
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud ptk.4.1 kuni 4.8.

b) Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. Toimingud on kirjeldatud ptk.4.1 kuni 4.8. See
ei muuda standardsätteid.
Võid valida järgmiseid individuaalseid seadistusi:







Kohvi kangus vahemikus „very mild“ ehk väga lahja kuni „very strong“ ehk väga kange,
Kogus ml-tes tassile või klaasile.
Kohvi piimaga, kus kohvi proportsioon %-des.
Kohvi piimaga, kus vahu kogus ml-tes.
Temperatuur ja
Tasside arv

Vali need sätted individuaalseks joogiks. Seadistamine on kirjeldatud ptk.4.1 kuni 4.8.
Masina esmasel kasutamisel: Masina esimesel kasutuskorral, on jahvati veel tühi. Peale esimest jahvatamist, näidikul
võib ilmuda tekst „ Fill up beans“ ehk lisage ube ja masin ei jahvata kohvi.
täitke näidikul ilmunud nõue ja vajutage uuesti programmeerimisnuppu.
Protsessi korratakse nüüd uuesti.
Kahe tassi kohvi valmistamine.
Et valmistada teine tass kohvi kohe peale esimest, vajutage programmeerimisnuppu kohvivalmistamise
alguses kaks korda järjest.
Kui kaks tassitäit kohvi valmistatakse samaaegselt, siis toimub automaatselt kaks jahvatamist. Kui veepaak või
kohviubade mahuti saab tühjaks või alused vajavad tühjendamist esimese ja teise tassitäie kohvi valmistamise
vahel, siis ilmub vastav teade näidikule ning masin ei valmista teist tassitäit kohvi.
Järgige näidikule ilmuvaid juhiseid ja vajutage seejärel programmeerimisnupule teise tassitäie kohvi
valmistamiseks.
Ainult mudelil 830: See mudel valmistab kaks kohvitassi kohvi samaaegselt ilma piimata (Espresso, Café
Créme, Caffé Lungo).
Ainult mudelil 850: Tänu spetsiaalsele tehnoloogiale see mudel valmistab kaks kohvitassi (ka piimaga)
samaaegselt (Cappuccino, Latte Macchiato, kuum piim).

4.1 Espresso valmistamine
Tehase seadistus espresso kohvi kangusele on „normaalne“ ja kogus tassile 40ml.
Näidikul: 3 oa sümbol, 40ml ja 1 x tass sümbol. Võite valmistada Espressot kahel erineval
viisil:
1.
2.

Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võid muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.1.1 Espresso valmistamine kasutades standardsätteid.
Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp Espresso sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tass sümbol valgustatakse ja masin valmistab Espresso kohvi vastavalt standardsätetele.
Saate muuta standardsätteid järgmiselt:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Espresso“. Vajutage programmeerimisnuppu.

Võimalikud sätted kangusele, kogusele ja temperatuurile (kui temperatuuri seadistamise menüü on „individually“
ehk individuaalne – vt. ptk. 3.3) ilmuvad näidikule.
Kanguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Flavour“ ehk maitse. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi kanguse valimiseks vastavalt oma maitsele (vahemikus väga mahe kuni
väga kange).
Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount total“ ehk kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi koguse valimiseks vastavalt soovile (alates 20ml kuni 240ml). Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi suurusega.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Temperatuuri valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Temperature“ ehk temperatuur. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi temperatuuri valimiseks vastavalt soovile (Normal ehk normaalne,
High ehk kuum, Maximum ehk väga kuum). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4.1.2 Individuaalsed sätted igale Espressole.

Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate
valida igale Espressole individuaalsed sätted.
Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Espresso“/ Espresso sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ubade sümbol hakkab viluma näidates, et saate muuta kangust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu tasside arvu?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Märkus: Ärge unustage mitu tassi te valmistada soovite ja pange tass(id) korralikult kohvitoru alla (joonis
6).
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kohvi valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta parameetreid kui
kohvi on algses valmistamise käigus. Parameetrid, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Peale ubade sümbolit kanguse jaoks on koguse sümbol ml-tes, mis hakkab vilkuma joone all keskel ja mille
parameetreid saate muuta igal ajal.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.2 Café Créme valmistamine
Tehase seadistus Café Créme kohvi kangusele on „normaalne“ ja kogus tassile 120ml.
Näidikul: 3 oa sümbol, 120ml ja 1 x tass sümbol.
Võite valmistada Café Créme kahel erineval viisil:

1.
2.

Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võite muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.2.1 Café Créme valmistamine kasutades standardsätteid.
Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp Café Créme sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tass sümbol valgustatakse ja masin valmistab Café Créme kohvi vastavalt standardsätetele.
Saate muuta standardsätteid järgmiselt:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Café Créme“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Võimalikud sätted kangusele, kogusele ja temperatuurile (kui temperatuuri seadistamise menüü on „individually“
ehk individuaalne – vt. ptk. 3.3) ilmuvad näidikule.
Kanguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Flavour“ ehk maitse. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi kanguse valimiseks vastavalt oma maitsele (vahemikus väga mahe kuni
väga kange). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount total“ ehk kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi koguse valimiseks vastavalt soovile (alates 20ml kuni 240ml). Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi suurusega.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Temperatuuri valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Temperature“ ehk temperatuur. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi temperatuuri valimiseks vastavalt soovile (Normal ehk normaalne,
High ehk kuum, Maximum ehk väga kuum). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4.2.2 Individuaalsed sätted igale Café Crémele.
Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate valida igale
valmistavale Café Crémele individuaalsed sätted.

Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Café Créme“/ Café Créme sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ubade sümbol hakkab viluma näidates, et saate muuta kangust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu tasside arvu?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.

Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Märkus: Ärge unustage mitu tassi te valmistada soovite ja pange tass(id) korralikult kohvitoru alla (joonis
6).
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kohvi valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta parameetreid kui
kohvi on algses valmistamise käigus. Parameetrid, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Peale ubade sümbolit kanguse jaoks on koguse sümbol ml-tes, mis hakkab vilkuma joone all keskel ja mille
parameetreid saate muuta igal ajal.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.3 Caffé Lungo valmistamine
Tehase seadistus Caffé Lungo kohvi kangusele on „normaalne“ ja kogus tassile 180ml.
Näidikul: 3 oa sümbol, 180ml ja 1 x tass sümbol.
Võite valmistada Caffé Lungo kahel erineval viisil:
1.
2.

Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võite muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.3.1 Caffé Lungo valmistamine kasutades standardsätteid.

Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp Caffé Lungo sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tassi sümbol valgustatakse ja masin valmistab Caffé Lungo kohvi vastavalt standardsätetele.
Saate muuta standardsätteid järgmiselt:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Caffé Lungo“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Võimalikud sätted kangusele, kogusele ja temperatuurile (kui temperatuuri seadistamise menüü on „individually“
ehk individuaalne – vt. ptk. 3.3) ilmuvad näidikule.
Kanguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Flavour“ ehk maitse. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi kanguse valimiseks vastavalt oma maitsele (vahemikus väga mahe kuni
väga kange). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount total“ ehk kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi koguse valimiseks vastavalt soovile (alates 20ml kuni 240ml). Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi suurusega.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

Temperatuuri valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Temperature“ ehk temperatuur. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi temperatuuri valimiseks vastavalt soovile (Normal ehk normaalne,
High ehk kuum, Maximum ehk väga kuum). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4.3.2 Individuaalsed sätted igale Caffé Lungole.
Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate valida igale
valmistavale Caffé Lungole individuaalsed sätted.

Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Caffé Lungo“/ Caffé Lungo sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ubade sümbol hakkab viluma näidates, et saate muuta kangust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu tasside arvu?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Märkus: Ärge unustage mitu tassi te valmistada soovite ja pange tass(id) korralikult kohvitoru alla (joonis 6).
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kohvi valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta parameetreid kui
kohvi on algses valmistamise käigus. Parameetrid, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Peale ubade sümbolit kanguse jaoks on koguse sümbol ml-tes, mis hakkab vilkuma joone all keskel ja mille
parameetreid saate muuta igal ajal.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.4 Cappuccino valmistamine
Tehase seadistus Cappuccino kohvi kangusele on „normaalne“ ja kogus tassile 200ml ning kohvi
proportsioon on 20%. Näidikul: 3 oa sümbol, 200ml, 20% ja 1 x tass sümbol. Spetsiaalne
piimavahustaja võimaldab kuumutada piima otse pakist või anumast ning vahustada see siis tassi või
klaasi.

Sisestage vedelikuvoolik reguleeritava kõrgusega kohvitorusse (joonis 7).
Sisestage vedelikuvooliku teine ots (joonis 8) otse piimapakki või –anumasse.
Ettevaatust: Pärast piima vahustamist on raske eemaldada pihustisse jäänud kuivanud piima.
Puhastage pihustit seetõttu kohe pärast selle mahajahtumist! Alati järgi näidikule ilmuvat sõnumit
„Rinse frother“ ehk loputada vahustaja.
Võite valmistada Cappuccino kahel erineval viisil:
1.
2.

Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võite muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.4.1 Cappuccino valmistamine kasutades standardsätteid.

Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp Cappuccino sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tassi sümbol valgustatakse ja masin valmistab Cappuccino kohvi vastavalt standardsätetele.

Saate muuta standardsätteid järgmiselt:
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Cappuccino“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Võimalikud sätted kangusele, kogusele, kohvi proportsioonile, vahu hulgale ja temperatuurile (kui temperatuuri
seadistamise menüü on „individually“ ehk individuaalne – vt. ptk. 3.3) ilmuvad näidikule.
Kanguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Flavour“ ehk maitse. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi kanguse valimiseks vastavalt oma maitsele (vahemikus väga mahe kuni
väga kange). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount total“ ehk kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi koguse valimiseks vastavalt soovile (alates 20ml kuni 360ml). Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi suurusega.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Kohvi proportsiooni valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Prop.coffe“ ehk kohvi proportsioon. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi proportsiooni valimiseks vastavalt soovile. Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Vahu hulga valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount froth“ ehk vahu hulk. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu vahu hulga valimiseks vastavalt soovile. Vajutage programmeerimisnuppu
valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

Temperatuuri valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Temperature“ ehk temperatuur. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi temperatuuri valimiseks vastavalt soovile (Normal ehk normaalne,
High ehk kuum, Maximum ehk väga kuum). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4.4.2 Individuaalsed sätted igale Cappuccinole.
Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate valida igale
valmistavale Cappuccinole individuaalsed sätted.

Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Cappuccino“/ Cappuccino sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ubade sümbol hakkab viluma näidates, et saate muuta kangust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu tasside arvu?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Märkus: Ärge unustage mitu tassi te valmistada soovite ja pange tass(id) (ainult mudelil 850) korralikult
kohvitoru alla (joonis 6).
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kohvi valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta parameetreid kui
kohvi on algses valmistamise käigus. Parameetrid, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Peale ubade sümbolit kanguse jaoks on koguse sümbol ml-tes ja siis % kohvi proportsiooni jaoks, mis
hakkavad vilkuma joone all keskel ja mille parameetreid saate muuta igal ajal.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.5 Latte Macchiato valmistamine
Tehase seadistus Latte Macchiato kohvi kangusele on „normaalne“ ja kogus tassile/klaasile on
300ml ning kohvi proportsioon ühele tassile/klaasile on 20%. Näidikul: 3 oa sümbol, 300ml, 20% ja 1
x tass sümbol. Spetsiaalne piimavahustaja võimaldab kuumutada piima otse pakist või anumast ning
vahustada see siis tassi või klaasi.
Sisestage vedelikuvoolik reguleeritava kõrgusega kohvitorusse (joonis 7).
Sisestage vedelikuvooliku teine ots (joonis 8) otse piimapakki või –anumasse.
Ettevaatust: Pärast piima vahustamist on raske eemaldada pihustisse jäänud kuivanud piima. Puhastage pihustit
seetõttu kohe pärast selle mahajahtumist! Alati järgi näidikule ilmuvat sõnumit „Rinse frother“ ehk loputada
vahustaja.
Võite valmistada Latte Macchiato kahel erineval viisil:
3.
4.

Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võite muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.5.1. Latte Macchiato valmistamine kasutades standardsätteid.

Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp Latte Macchiato sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tassi sümbol valgustatakse ja masin valmistab Latte Macchiato kohvi vastavalt standardsätetele.

Saate muuta standardsätteid järgmiselt:
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Latte Macchiato“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Võimalikud sätted kangusele, kogusele, kohvi proportsioonile, piima kogusele, vahu hulgale ja temperatuurile (kui
temperatuuri seadistamise menüü on „individually“ ehk individuaalne – vt. ptk. 3.3) ilmuvad näidikule.

Kanguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Flavour“ ehk maitse. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi kanguse valimiseks vastavalt oma maitsele (vahemikus väga mahe kuni
väga kange). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount total“ ehk kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi koguse valimiseks vastavalt soovile (alates 20ml kuni 360ml). Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi/klaasi suurusega.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Kohvi proportsiooni valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Prop.coffe“ ehk kohvi proportsioon. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi proportsiooni valimiseks vastavalt soovile. Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Piima koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount milk“ ehk piima kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu piima koguse valimiseks vastavalt soovile. Vajutage programmeerimisnuppu
valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Vahu hulga valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount froth“ ehk vahu hulk. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu vahu hulga valimiseks vastavalt soovile. Vajutage programmeerimisnuppu
valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Temperatuuri valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Temperature“ ehk temperatuur. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kohvi temperatuuri valimiseks vastavalt soovile (Normal ehk normaalne,
High ehk kuum, Maximum ehk väga kuum). Vajutage programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4.5.2. Individuaalsed sätted igale Latte Macchiato-le.

Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate
valida igale valmistavale Latte Macchiato-le individuaalsed sätted.
Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Latte Macchiato“/ Latte Macchiato sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ubade sümbol hakkab viluma näidates, et saate muuta kangust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu kogust või kohvi proportsiooni?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.

Märkus: Ärge unustage mitu tassi te valmistada soovite ja pange tass(id) (ainult mudelil 850) korralikult
kohvitoru alla (joonis 6).
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kohvi valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta parameetreid kui
kohvi on algses valmistamise käigus. Parameetrid, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Peale ubade sümbolit kanguse jaoks on koguse sümbol ml-tes ja siis % kohvi proportsiooni jaoks, mis
hakkavad vilkuma joone all keskel ja mille parameetreid saate muuta igal ajal.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.6. Kuuma piima valmistamine ( kuuma šokolaadi jaoks).
Tehase seadistus kuumale piimale on: 150ml, vahu proportsioon 20%. Näidikul: „150ml“, „20%“ .
Spetsiaalne piimavahustaja võimaldab kuumutada piima otse pakist või anumast ning vahustada see
siis tassi või klaasi.
Sisestage vedelikuvoolik reguleeritava kõrgusega kohvitorusse (joonis 7).
Sisestage vedelikuvooliku teine ots (joonis 8) otse piimapakki või –anumasse.
Ettevaatust: Pärast piima vahustamist on raske eemaldada pihustisse jäänud kuivanud piima. Puhastage pihustit
seetõttu kohe pärast selle mahajahtumist! Alati järgi näidikule ilmuvat sõnumit „Rinse frother“ ehk loputada
vahustaja.
Võite valmistada kuuma piima kahel erineval viisil:
5.
6.

Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võite muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.6.1 Kuuma piima valmistamine kasutades standardsätteid.

Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp kuuma piima sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tassi sümbol valgustatakse ja masin valmistab kuuma piima vastavalt standardsätetele.
Saate muuta standardsätteid järgmiselt:
Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Warm milk“ ehk kuum piim. Vajutage programmeerimisnuppu.
Võimalikud sätted kogusele ja vahu proportsioonile ilmuvad näidikule.
Koguse valik
Keerake programmeerimisnupp sättele „Amount total“ ehk kogus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu koguse valimiseks vastavalt soovile. Vajutage programmeerimisnuppu valiku
kinnitamiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi/klaasi suurusega.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.
Vahu proportsiooni valik

Keerake programmeerimisnupp sättele „Prop. froth“ ehk vahu proportsioon. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu vahu proportsiooni valimiseks vastavalt soovile. Vajutage
programmeerimisnuppu valiku kinnitamiseks.
Saate nüüd jätkata programmeerimisrežiimis muude funktsioonide sätete muutmist või vajutada nuppu exit
programmeerimisrežiimist väljumiseks.

4.6.2 Individuaalsed sätted igale kuumale piimalele.
Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate
valida igale valmistavale kuumale piimale individuaalsed sätted.

Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Warm milk“/ kuuma piima sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ml hakkavad viluma näidates, et saate muuta kogust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi/klaasi suurusega.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu kogust või vahu proportsiooni?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Vajutage programmeerimisnuppu kuuma piima valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kuuma piima valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta piima
kogust valmistamise käigus. ml, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.7 Kuuma vee valmistamine.
Tehase seadistus kuumale veele on: 150ml.
Näidikul: „150ml“ .

Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „Hot water“/ kuuma vee sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni „ml“ hakkavad vilkuma näidates, et saate muuta kogust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Märkus: Tuleb arvestada tassi või klaasi suurusega. Paigutage tass või klaas veidi vasakule reguleeritava
kõrgusega kohvitoru alla, kuna kuum vesi voolab vasakul pool olevast torust.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Vajutage programmeerimisnuppu kuuma vee valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kuuma vee valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta piima kogust
valmistamise käigus. ml, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.8 „My Coffee“ ehk „Minu kohv“ valmistamine.
Saate valmistada täiesti enda maitsele kohandatud kohvi sõltumatult kõikidest sätetest.
Tehase seadistus Minu kohvile on: „normaalne“ ja kogus tassile 120ml.
Näidikul: 3 oa sümbol, 120ml ja 1 x tass sümbol.
Võite valmistada Caffé Lungo kahel erineval viisil:
1. Võite kasutada standardset seadistust „Kohvi retsepti“ menüüst. Need on tehase sätted, mida võite muuta siiski
individuaalselt kohandades oma maitsele. Toimingud on kirjeldatud allpool.
2. Võite muuta sätteid individuaalselt iga kord, kui valmistate kohvi. See ei muuda standardsätteid.

4.8.1 „Minu kohv“ valmistamine kasutades standardsätteid.

Asetage tass reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 5).
Pöörake programmeerimisnupp Minu kohv sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.
Tassi sümbol valgustatakse ja masin valmistab Minu kohvi vastavalt standardsätetele.
Saate muuta standardsätteid järgmiselt:

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Coffe recipes“ ehk kohvi retseptid. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „My Coffee“ ehk Minu kohv. Vajutage programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmuvad erinevad joogitüübid, mida saate salvestada „My Coffee“ alla.
Keerake programmeerimisnupp soovitud joogi peale. Vajutage programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmub valitud jook.
Oma valitud joogi parameetrite valimiseks palun järgige kirjeldusi ptk.4.1 kuni 4.5.

4.8.2. Individuaalsed sätted igale Oma kohvile.

Sõltumatult standardsätetest menüüs Setting/Coffee recipes ehk Sätted/kohvi retseptid, saate
valida igale valmistavale Minu kohvi individuaalsed sätted.
Põhimenüüs keerake programmeerimisnupp sättele „My Coffee“/Minu kohv sümbolile.
Vajutage > nupule (joonis 1/C) kuni ubade sümbol hakkab vilkuma näidates, et saate muuta kangust.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Kas soovite sätestada teisi parameetreid, nagu kogust või tasside arvu?
Vajutage > nupule (joonis 1/C) nii mitu korda, kuni parameeter, mida soovite muuta hakkab vilkuma.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Võite kohaldada sätteid vajutades exit nuppu või enam mitte teha muudatusi.
Märkus: Ärge unustage mitu tassi te valmistada soovite (ainult 850 mudel on piimaga jookide jaoks) ja
pange tass(id) korralikult kohvitoru alla (joonis 6).
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamiseks.
Märkus: Kui te alustasite kohvi valmistamist tahtmatult või liiga vara, siis Te võite muuta parameetreid kui
kohvi on algses valmistamise käigus. Parameetrid, mida saate muuta vilguvad näidikul joone all.
Kui sümbol vilgub, keerake programmeerimisnuppu sätte valimiseks.
Peale ubade sümbolit kanguse jaoks on koguse sümbol ml-tes, mis hakkab vilkuma joone all keskel ja mille
parameetreid saate muuta igal ajal.
Kui soovite katkestada protsessi, vajutage exit nuppu (joonis 1/D).

4.9 Jahvataja sätted
Ettevaatust! Jahvataja sätteid saab reguleerida ainult jahvataja töötamise ajal.
Saate reguleerida jahvataja sätte kohviubade röstile vastavaks. Soovitame jätta jahvataja keskmisele sättele.
Jahvataja sätete muutmiseks toimige järgmiselt:
Avage masina paremal küljel asuv kate (Joonis 1/L).
Jahvataja sätteid saab reguleerida paremal pool üleval (Joonis 9).
Asetage tass kohvitoru alla.
Peamenüüs keerake programmeerimisnuppu kuni „Espresso“ sümbolini.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake juhtnupp (joonis 9) jahvataja töötamise ajal soovitud asendisse.
Mida väiksem täpp, seda peenemaks kohv jahvatatakse. Pidage meeles, et :

 hele röst eeldab peenemalt jahvatamist.
 tume röst eeldab jämedamalt jahvatamist.
Proovige erinevaid sätteid, et leida oma isiklikele eelistustele kõige paremini vastav säte.
Kinnitage kate oma kohale klõpsatusega tagasi .

4.10 Eeljahvatatud kohvi kasutamine
Avage masina paremal küljel asuv katte (joonis 1/G) .
Avage eeljahvatatud kohviubade mahuti kaas (joonis 3).
Näidikule ilmub teade „Fill in coffe powder“ ehk täitke kohvipuruga.
Valage kambrisse üks triiki täis mõõtelusikatäis kohvipuru ja sulgege kaas. Näidikule ilmub teade „Powder is
ready“ ehk kohvipuru valmis.
Asetage tass kohvitoru alla (joonis 5).
Peamenüüs keerake programmeerimisnuppu kuni soovitud kohvini.
Vajutage > nuppu kuni „ml“ hakkab näidikul vilkuma.
„ml“ sümboli vilkumise ajal, keerake programmeerimisnupp soovitud sättele.
Oma sätte kohandamiseks vajutage exit nuppu või ärge muutke enam midagi.
Vajutage programmeerimisnuppu kohvi valmistamise alustamiseks.
Märkus: Kui te hakkasite tahtmatult või liiga vara kohvi valmistama, siis saate kohvi kogust muuta kohvi valmistamise
ajal.
Sümboli „ml“ vilkumise ajal keerake programmeerimisnupp soovitud sättele.
Kui Te soovite protsessi tühistada, vajutage exit nuppu (Joonis 1/D).
Märkus: Kui eeljahvatatud kohvikamber jääb kogemata lahti või kui te ei vajutanud programmeerimisnupule pärast
kohvipuru lisamist, siis toimub masina automaatne loputamine (vesi voolab kohvitorust (joonis 1/E) välja) minut aega
pärast kaane sulgemist. Masin on seejärel taas kasutamiseks valmis.
Märkus: Purukohvi osa ei ole kohvi säilitamise kamber. Palun pange ainult ühe portsjoni jagu värsket ja
vaakumpakendis peeneksjahvatatud kohvi korraga.

5. Puhastamine ja hooldus
5.1. Vedelikuvooliku (piima vahustaja) loputamine
Ettevaatust: Ärge katkestage loputusprogrammi, kui see on käivitunud!
Peale iga valmistatud jooki piimaga peate loputama vedelikuvoolikut (piima vahustajat) – viimase tähtajana peate seda
tegema, kui vastav teade ilmub ekraanile. Loputage vedelikuvoolik (piima vahustaja) järgmiselt:

Keerake programmeerimisnupp sättele „care“ ehk hooldus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Rinse frother“ ehk loputage vahustaja. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmub sõnum „Connect hose pipe with spout and put in drip plate“ ehk ühendage veevooliku üks ots
kohvitorusse ja teine ots tilkumisrestiga.
Ühendage veevooliku üks ots reguleeritava kõrgusega kohvitorusse (joonis 7).
Ühendage veevooliku teine ots tilkumisrestiga paremal (joonis 10).
Paigutage vähemalt 0,5 liitrine anum reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmub järgmine sõnum: “Rinsing frother do not remove h.p.“ ehk vahustaja loputamine, ärge
eemaldage otsikut. Loputustsükkel algab automaatselt ja kestab umbes 20 sekundit.
Niipea, kui loputustsükkel on läbi, masin soojeneb ja on jälle valmis kasutamiseks.

5.2 Kohvitoru loputamine
Teil tuleb aeg ajalt kohvitoru loputada. Loputage kohvitoru järgmiselt:
Keerake programmeerimisnupp hoolduse sümbolile. Vajutage programmeerimisnuppu.

Keerake programmeerimisnupp sättele „Rinse spout“ ehk kohvitoru loputamine. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmub sõnum „Rinsing“ ehk loputamine.
Niipea, kui loputustsükkel on läbi, masin soojeneb ja on jälle valmis kasutamiseks.

5.3 Veevooliku (piima vahustaja) puhastamine.
Ettevaatust: Ärge katkestage loputusprogrammi, kui see on käivitunud!

Teil tuleb aeg ajalt veevoolikut (piima vahustajat) puhastada. Puhastage veevoolik (piima vahustaja)
järgmiselt:
Keerake programmeerimisnupp sättele „care“ ehk hooldus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Clean frother“ ehk puhastage vahustaja . Vajutage
programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmub sõnum „Connect hose pipe with spout and put in cleaner“ ehk ühendage veevooliku üks ots kohvitorusse
ja teine ots puhastajaga.
Ühendage veevooliku üks ots reguleeritava kõrgusega kohvitorusse (joonis 7).
Aseta vähemalt 0,3 liitrit vett puhastusvahendiga (saadaval eraldi vt.9) anumasse. Järgi puhastusvahendi
tootja instruktsioone, et saavutada parim seguvahekord.
Pange teine ots puhastuslahusesse.
Paigutage vähemalt 0,5 liitrine anum reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Masin alustab puhastust ja näidikule ilmub sõnum „Cleaning frother do not remove h.p.“ ehk vahustaja puhastamine,
ärge eemaldage otsikut.
Mõne aja pärast näidikule ilmub sõnum „Connect hose pipe with spout and put in drip plate“ ehk ühendage veevooliku
üks ots kohvitorusse ja teine ots tilkumisrestiga.
Ühendage veevooliku üks ots reguleeritava kõrgusega kohvitorusse (joonis 7). Ühendage veevooliku teine ots
tilkumisrestiga paremal.
Näidikule ilmub sõnum „Cleaning frother do not remove h.p.“ ehk vahustaja puhastamine, ärge eemaldage otsikut.
Niipea, kui loputustsükkel on läbi, masin soojeneb ja on jälle valmis kasutamiseks.
Eemalda, tühjenda ja puhasta tilkumisalus ja kohvipära alus (joonis 1/N ja 1/O) ja aseta need tagasi masinasse.

5.4. Masina puhastamine
Kui masin vajab puhastamist, siis ilmub näidikule teade „Please clean“ ehk puhastage. Te saate jätkuvalt
valmistada kohvi või väljastada kuuma vett ja auru, aga me soovitame Teil käivitada puhastusprogramm
võimalikult varakult. Kui masinat ei puhastata õigeaegselt, kaotab garantii kehtivuse.
Ettevaatust! Käivitatud puhastusprogrammi ei tohi katkestada. Puhastustablett tuleb sisestada alles vastava
teate näidikule ilmumist.

Keerake programmeerimisnuppu kuni sümbolini Hooldus. Vajutage programmeerimisnupule.
Keerake programmeerimisnuppu kuni „Clean system“ ehk puhastage süsteemi peale. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmuvad vaheldumisi teated „Empty trays“ ehk tühjendage alused ja „Fill up water“ ehk täitke veega.
Eemaldage tilkumisalus ja kohvipära alus (joonised 1/N ja 1/O) ja puhastage mõlemad.
Vajadusel täitke veepaak värske veega ja seadke veepaak, tilkumisalus ja kohvipära alus tagasi masinasse.
Masin läbib kahekordse loputuse.
Näidikule ilmub „Cleaning tablet in powder shaft“ ehk puhastustustablett pulbri šahti.
Asetage piisavalt suur anum (vähemalt 0,5 l) kohvitoru alla (joonis 1/E).

Avage masina paremal küljel asuv kate (Joonis G)
Avage eeljahvatatud kohvi kambri kaas (Joonis 1/M).
Asetage puhastustablett (eraldi saadaval vt ptk 9) eeljahvatatud kohvi kambrisse ja sulgege kambri kaas ja
masina kate.
Näidikule ilmub teade „Start cleaning“ ehk alusta puhastamist.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Masin alustab puhastamist ja näidikule ilmub teade „System cleans“ ehk süsteem puhastab. Puhastusprogramm algab
automaatselt ning kestab umbes 10 minutit.
Puhastusprogrammi lõppedes ilmub näidikule „Empty trays“ ehk tühjendage alused.
Eemaldage, tühjendage ja puhastage tilkumisalus ja kohvipära alus (Joonised 1/N ja 1/O) ning seadke need oma
kohale tagasi.
Vajadusel täitke veepaak värske veega.

5.5 Katlakivi eemaldamine
Kui masin vajab katlakivist puhastamist, ilmub näidikule „Please descale“ ehk puhastage katlakivist. Samas saab katlakivi
eemaldamise programmi ka mis tahes ajal käsitsi käivitada.
Ettevaatust! Palun pidage masinat katlakivist puhastades rangelt kinni juhiste järjekorrast. Te saate jätkata
kohvi valmistamist ning kuuma vee või auru väljastamist, aga me soovitame lasta masinal läbida katlakivi
eemaldamise programmi võimalikult kiiresti. Vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
Ettevaatust! Katlakivi eemaldamise programmi ei tohi pärast käivitamist katkestada. Masinast katlakivi
eemaldamiseks ei tohi kasutada äädikat ega äädikhappel põhinevaid puhastusvahendeid. Alati kasutage
täisautomaatsete kohvimasinate jaoks ettenähtud spetsialiseerunud kauplustes müüdavaid standardseid
vedelaid tooteid.
Ettevaatust! Enne katlakivi eemaldamise programmi alustamist eemaldage veepaagist filter.

Keerake programmeerimisnuppu kuni sümbolini Hooldus. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnuppu kuni sümbolini „Descale system“ ehk süsteemi puhastamine katlakivist.
Vajutage programmeerimisnuppu.
Näidikule ilmub „Empty trays“ ehk tühjendage alused.
Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus ja kohvipära alus ( Joonised 1/N ja 1/O)
Seadke tilkumisalus ja kohvipära alus tagasi masinasse.
Näidikule ilmub „Remove tank“ ehk eemaldage veepaak.
Täitke veepaak kuni 0,5 l tähiseni puhta veega ning lisage katlakivi eemaldamise vahend. Seejärel seadke veepaak
tagasi masinasse.
Ettevaatust! Alati täitke veepaak kuni 0,5 l tähiseni veega ning seejärel lisage katlakivi eemaldamise vahel –
mitte vastupidi. Lugege tootja juhiseid tähelepanelikult.
Ühendage toru üks ots kõrgust reguleeritava kohvitoruga (Joonis 7).
Asetage toru teine ots tilkumisresti paremale (Joonis 1/O)
Näidikule ilmub „Start descaling“ ehk alusta katlakivi eemaldamist.
Asetage piisavalt suur anum (vähemalt 0,5 l) vasemale poole, samas kohvitoru alla (Joonis 1/E).
Vajutage programmeerimisnuppu.
Masin alustab katlakivi eemaldamisprotsessi ning ekraanile ilmub „System decalcifies“ ehk süsteem eemaldab katlakivi.
Katlakivi eemaldamisprotsess algab automaatselt ja kestab umbes 20 minutit. Katlakivi eemaldamise lahust voolab teatud
ajavahemike järel. Kui katlakivi eemaldamise lahus on masinast välja voolanud, ilmub näidikule „Empty trays“ ehk
tühjendage alused.
Eemaldage tilkumisalus ja kohvipära alus (joonised 1/N ja 1/O) ja puhastage mõlemad.
Seadke tilkumisalus ja kohvipära alus tagasi masinasse.
Eemaldage veepaak ja loputage puhta veega.
Asetage vajadusel filter tagasi veepaaki.
Täitke veepaak puhta veega ja seadke see tagasi masinasse
Ühendage toru üks ots kõrgust reguleeritava kohvitoruga (Joonis 7).
Asetage toru teine ots tilkumisresti paremale (Joonis 1/O)
Näidikule ilmub „Start rinsing“ ehk alusta loputamist.
Vajutage programmeerimisnuppu, et käivitada loputusprogramm.

Ekraanile ilmub „Rinsing“ ehk loputus. Loputustsükkel algab ja töötab automaatselt umbes 20 minutit. Loputustsükli
lõppedes, ilmub näidikule „Empty trays“ ehk tühjendage alused.
Tühjendage ja puhastage tilkumisalus ja kohvipära alus (Joonised 1/N ja 1/O) ja seadke mõlemad tagasi
masinasse.
Ettevaatust! Alati eemaldage masinasse järele jäänud katlakivi eemaldamise lahus niiske riidelapiga.

5.6 Masina regulaarne käsitsi puhastamine
Märkus: Palun pidage masinat katlakivist puhastades rangelt kinni juhistest – jookide valmistamisel on puhtus ja
hügieen väga tähtsad.
Ettevaatust! Masinat ei tohi kunagi vette kasta. Masinat ei tohi puhastada abrasiivsete
küürimisvahenditega.
Puhastage masina korpust seest ja väljast pehme niiske riidega.
Tühjendage tilkumisalus (Joonis 1/N) ja kohvipära alus (Joonis 1/O) vähemalt siis, kui vastav teade ilmub
näidikule (see ilmub ainult ajal, kui masin on sisselülitatud).
Märkus: Hoolitsege tilkumisalust (joonis 1/N) puhastades, et aluse taga asuvad kaks kontakti on puhtad ja kuivad.
Puhastage seda aeg-ajalt seebiveega.
Veepaaki tuleb loputada iga päev ning see tuleb iga päev täita uuesti värske külma veega.
Märkus: Kuivanud piimajääke on raske eemaldada
Palun puhastage piima vahustit regulaarselt
Märkus: Aeg-ajalt (tavaliselt kui masinat pole kasutatud pikemat aega, aga ka regulaarsel kasutamisel) tuleb
piimavahustit eemaldada ja loputada puhta jooksva veega.
Eemaldage kõrgust reguleeritava kohvitoru all olev kattepaneel ( joonis 1/P).
Eemaldage piima vahusti tõmmates alla poole (joonis 11 a) ning seejärel eemaldage masinast ( joonis 1/R).
Puhastage põhjalikult kõik piima vahusti osad ( joonis 1/R) ning seejärel pange kõik osad jälle kokku.
Lükake piima vahusti tagasi kõrgust reguleeritavale otsikule ( joonis 11 b).
Pange kattepaneel tagasi, kõrgust reguleeritavale otsikule.
Märkus: Masinal on liikuvad tagumised rullikud ( joonis 1/Q) ning tänu sellele on masinat lihtne loodis tööpinnal
liigutada. See võimaldab puhastada vähese vaevaga tööpinda masina all.

5.7 Kohvi valmistamise koostu puhastamine
Ettevaatust! Eemaldage kohvi valmistamise koost, kui masin on välja lülitatud.
Vajadusel saab kohvi valmistamise koostu eemaldada, et seda jooksva vee all pesta. Selleks kasutage ainult puhast vett –
mitte puhastusvahendeid! Hügieenilisuse tagamiseks soovitame teil eemaldada kohvi valmistamise koost ning seda
põhjalikumalt puhastada pärast igat läbitud puhastusprogrammi (vt ptk 5.4).
Eemaldage parempoolne kate ( joonis 1/L).
Vabastage kohvi valmistamise koost lukustusest punast lülitit vajutades ning pidet kuni takistuseni vasakule
pöörates ( joonis 12).
Seejärel eemaldage kohvi valmistamise koost ettevaatlikult pidemest kinni hoides.
Puhastage kohvi valmistamise koost jooksva vee all ning laske ära kuivada.
Seadke kohvi valmistamise koost ettevaatlikult masinasse tagasi ning lukustage see kohale punast hooblülitit
vajutades ning pidet paremale pöörates, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.
Kinnitage kate oma kohale tagasi (1/L) lk 106.

5.8 Filtri vahetamine
Filtrid kaotavad tõhususe pärast 50 l vee töötlemist. Teade „Replace filter“ ehk vahetage filter ilmub näidikule.
Saate jätkata kohvi valmistamist, kuid soovitame Teil siiski filtri kohe asendada.

Keerake programmeerimisnuppu kuni tööriistade sümbolini „settings“ ehk sätted. Vajutage
programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „Filter“. Vajutage programmeerimisnuppu.
Keerake programmeerimisnupp sättele „ Insert filter? Yes“ ehk filter kasutusel, et masin teaks, et filter on
sisestatud.
Tühjendage veepaak (joonised 1/F ja 2) ning keerake vana filter ettevaatlikult lahti, kasutades mõõtelusika
otsas olevat abivahendit ja eemaldage veepaagis olevast toendist (joonis 4).

Visake vana filter prügikasti.
Vajutage programmeerimisnuppu. Sõnum, „Insert filter“ ehk sisestage filter või „Filter Inserted?“ ehk kas filter
on sisestatud ilmub näidikule.
Keerake uus filter (saadaval eraldi, vt.9) ettevaatlikult veepaagis olevasse toendisse, kasutades mõõtelusika
otsas olevat abivahendit (joonis 4).
Ettevaatust: Ärge keerake liiga palju, et filter ei klõpsataks välja.
Täitke paak värske veega ja seadke tagasi masinasse.
Paigutage vähemalt 0,5 liitrine anum reguleeritava kõrgusega kohvitoru alla (joonis 1/E) ja vajutage
programmeerimisnuppu.
Süsteem loputatakse. Sõnum „Rinsing filter“ ehk filtri loputamine ilmub näidikule.
Oodake, kuni natuke aega ei tule enam kohvitorust vett.
Süsteem soojeneb ja näidikule ilmub „Heating“ ehk soojenemine. Masin on kasutamiseks valmis.
Ettevaatust: Kui kasutate masinat harva, siis tuleb filter vahetada siiski kahe kuu tagant. Näidikule ei ilmu teadet sellisel
juhul. Saate seada asendamiskuupäeva, kasutades filtril olevat spetsiaalset pöörlevat ketast (skaala kuudes).

6. Süsteemi teated
TEADE

TÄHENDUS

MIDA TEHA

FILL UP SYSTEM
(TÄITKE TORUSTIK)

Täitke või loputage masina
sisemised veevoolikud.
Kasutatav puhta vee filter võib
olla defektne.

Vajutage
programmeerimisnuppu.
Eemaldage või vahetage
filtrikassett.

FILL UP WATER
(TÄITKE VEEGA)

Veepaak on tühi.
Veepaak on masinasse
seadmata või valesti oma
kohale seatud.

Täitke veepaak puhta
veega
Seadke veepaak
nõuetekohaselt oma
kohale (vt ptk 2.3).

FILL UP BEANS
(TÄITKE UBADEGA)

Mahutis ei ole piisavalt
kohviube.
Kohvioad ei kuku jahvatajasse
(ummistus).

Täitke mahuti
kohviubadega (vt ptk 2.3).
Segage ube
vabastamiseks, näiteks
lusikaga.

Märkus: Teade „FILL UP BEANS“ ehk täitke ubadega kaob näidikult alles pärast mahuti
ubadega täitmist ning siis kohvi valmistamist!
EMPTY TRAUS
(TÜHJENDAGE ALUSED)

Tilkumisalus ja/või kohvipära
alus on täis.
Tilkumisaluse tagaküljel asuvad
kontaktid on määrdunud või
märjad.

Tühjendage tilkumisalus
ja/või kohvipära alus.
Puhastage või kuivatage
kontaktid.

TRAYS MISSING
(ALUSED SISESTAMATA)

Tilkumisalus ja kohvipära alus
on masinasse sisestamata või
valesti sisestatud.
Tilkumisaluse tagaküljel asuvad
kontaktid on määrdunud või
märjad.

Seadke tilkumisalus ja
kohvipära alus
nõuetekohaselt masinasse.
Puhastage või kuivatage
kontaktid.

PLEASE CLEAN
(PUHASTAGE)

Masin vajab puhastamist.

Puhastage masin (vt ptk
5.4).

PLEASE DESCALE
(EEMALDAGE KATLAKIVI)

Masin vajab katlakivist
puhastamist.

Puhastage masin
katlakivist (vt ptk 5.4).

REPLACE FILTER
(VAHETAGE FILTER)

Filter ei toimi enam tõhusalt.

Vahetage filter (vt ptk
5.5).

BREWING UNIT REMOVED
(KOHVI VALMISTAMISE KOOST
ON EEMALDATUD)

Kohvi valmistamise koost on
valesti masinasse sisestatud.

Kontrollige ning
sisestage/lukustage kohvi
valmistamise koost
nõuetekohaselt oma
kohale.

7. Rikkeotsing
PROBLEEM

TÄHENDUS

MIDA TEHA

Pihustist ei tule kuuma
vett/auru.

Pihusti (joonis 1/R) on
ummistunud.

Ühendage lahti ja puhastage
pihustit põhjalikult.

Tekib liiga vähe piimavahtu või
vaht ei ole korralikult vahus.

Katlakivi võib olla süsteemi
ummistanud.
Kasutasite sobimatut piima.
Pihusti on ummistunud.

Kasutage katlakivi eemaldamise
vahendit suures koguses (vt ptk
5.5).
Kasutage külma piima.
Ühendage lahti ja puhastage
pihustit põhjalikult.

Masinast tilgub kohvi.

Katlakivi võib olla süsteemi
ummistanud.

Kasutage katlakivi eemaldamise
vahendit suures koguses (vt ptk
5.5).
Seadistage jahvataja jämedamalt
jahvatama.

Jahvataja on seadistatud
kohviube liiga peeneks
jahvatama .
Eeljahvatatud kohv on liiga

Kasutage jämedamalt jahvatatud

peeneks jahvatatud.

kohvipuru.

Kohvile ei teki iseloomulikku
crema-kihti.

Katlakivi võib olla süsteemi
ummistanud.
Kasutate sobimatut tüüpi kohvi.

Kasutage katlakivi eemaldamise
vahendit suures koguses (vt ptk
5.5).
Kasutage muud tüüpi kohvi

Jahvataja teeb valju müra.

Oad ei ole enam värsked
Jahvataja säte on jäetud
kohviubadele vastavaks
reguleerimata.
Jahvatajasse on sattunud
võõrkeha, nagu väiksed kivid

Kasutage värskeid ube.
Leidke optimaalne jahvataja säte
Helistage hooldusliinile. Saate
kuni probleemi lahenemiseni
kasutada eeljahvatatud kohvi.

Kui teil ei ole võimalik ise viga parandada, helistage hooldusliinile.
Ettevaatust: Kui näidikule ilmub „Error / Service-Tel.“, märkige see üles. Lülitage masin välja ja ühendage vooluvõrgust
lahti. Helistage hooldusliinile.

