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Sisselülitusnupp

5

Ekraan
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Topelt jook

Ohutusinstruktsioonid
Palun vaadake spetsifikatsiooni etiketti kohvimasina all või
tehnilist kuupäeva, millele on viidatud kasutusjuhendis.

Ettevaatusabinõud
• Palun vältige kontakti kohvimasina kuumade detailidega, vältimaks
võimalikke põletusi.
• Igasuguste vigastuste vältimiseks palun vältige voolujuhtme või
mõne peakomponendi kontakti veega.

Kohvimasinat võivad kasutada lapsed, kes on
vähemalt 8 aastased ja keda on vastavalt
instrueeritud ning kes mõistab võimalikke ohte
masina kasutamise juures.
▀ Masina puhastamine ja hooldus on lubatud lastele
alates 8. eluaastast, keda on eelnevalt instrueeritud.
▀ Hoidke masinat laste eest, kes on nooremad
kui 8 aastat.
Lastel ei tohiks lubada kohvimasinaga mängida.
▀

• Kohvimasinat võivad kasutada ka eelnevalt instrueeritud inimesed, kellel
on piiratud tundlikkus või piiratud füüsilised või vaimsed võimed.
• Kui voolujuhe on kahjustatud, siis tuleb lasta see vahetada või parandada
volitatud edasimüüja või hooldusteenuse pakkuja juures
• Eemaldage masin vooluvõrgust enne masina puhastamist ja ka siis kui
te masinat pikemat aega ei kasuta. Lubage masinal enne puhastamist
jahtuda.
• Kui kasutate osi, mis ei ole vastavuses antud kohvimasinaga, on suurendatud risk tuleohu tekkeks.
• Palun ärge kasutage kohvimasinat välitingimustes.
• Palun ärge jätke voolujuhet rippuma laua äärte peale, sest see võib
teiste elektriliste masinatega kokku puutudes põhjustada kasutajale
vigastusi.
• Palun paigutage kohvimasin kindlale tööpinnale ja hoidke ta eemal
kuumadest esemetest (nt. pliidid, veekeetjad jms).
• Kui lülitate masina välja, siis oodake kuni loputusprotsess on lõppenud ja
seejärel eemaldage vooluvõrgust seadme toitejuhe.
• Valmistades espressot või musta kohvi tuleb tilast kuuma vett. Palun ärge
puutuge tila, sest see võib tekitada põletusi.
05.

Hoiatused
Ärge kunagi võtke kohvimasinat ise lahti või üritage seda parandada.
Kui kohvimasina töös esineb probleeme, siis palun toimetage masin
remontimiseks volitatud edasimüüja või teenusepakkuja juurde.

Keelud
• Ärge laske masinal kokku puutuda veega ning ärge asetage masinat
vee lähedale.
• Ärge kasutage sobimatut pinget, see võib kohvimasina toiteplokki
kahjustada või selle läbi põletada.
• Valage ainult puhast ja värsket vett veepaaki. Ärge valage sinna sooja
või kuuma vett.
• Ärge kunagi liigutage kohvimasinat, kui see töötab. Masina transportimiseks lülitage ta esmalt välja ning eemaldage seejärel vooluvõrgust.
• Kohvimasin võib eraldada kuumust, seetõttu jätke igale küljele masinale
3 cm vaba ruumi ning 15 cm kohvimasina kohale. Ärge paigutage masinat
kitsasse kohta. Masina mõõtmed leiate masina kasutusjuhendist (lk.23)
• Ärge kasutage kohvimasina puhastamiseks sobimatuid puhastusvahendeid. Need võivad põhjustada korrosiooni ning elektrišokki.
• Ärge kasutage teravaid tööriistu, eemaldamaks mustust kohvimasinalt,
see võib kahjustada kohvimasina pinda.
• Ärge pange kohvipulbrit või kakaopulbrit või teisi pulbrisegusid kohvimasina oamahutisse. See põhjustab masina rikke.
• Ärge lisage kohvimasina oamahutisse maitsestatud/suhkrustatud kohviubasid. Kasutage vaid röstitud kohviube.
• Ärge peske kunagi oamahutit veega. Puhastage seda vajadusel niiske
lapiga.
• Ärge kasutage kohvimasinat kui temperatuur on 0 kraadi või alla selle,
sest vastasel juhul võib vesi veepaagis külmuda ja kohvimasin saab
kahjustatud.

PS! Kui masin saab kannatada eirates ülalnimetatud keeldusid,
siis seadme garantii katkeb!
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Ohutusinstruktsioonid
Garanteerimaks kohvi head maitset, valage veepaaki vett, mille temperatuur
ei ületa 25 kraadi. Kohvimasinat võib kasutada vaid kohvi ja kuuma vee
valmistamiseks. Tootja ega edasimüüja ei võta vastutust, kui kohvimasinat
on kasutatud muuks otstarbeks. Palun lugege hoolega kõiki kasutusjuhendi
punkte, et saaksite kohvimasina kõiki võimalusi õigesti ja täisväärtuslikult
kasutada.

Ohutusnõuanded
Palun järgige täpseid juhiseid vältimaks elektrišokki.
• Ärge kasutage kohvimasinat kui voolujuhe on kahjustada saanud.
• Kontakteeruge hoolduskeskusega, kui voolujuhe on kannatada saanud.
• Kui tuvastate mingeid rikkeid (kõrbelõhn või suits), siis ühendage masin
vooluvõrgust lahti ning võtke ühendust hoolduskeskusega.
• Paigutage kohvimasin eemale kuumadest esemetest ja pindadest.
• Palun ärge remontige kohvimasinat iseseisvalt vältimaks vigastuste tekkimist.
• Paigutage kohvimasin lastele kättesaamatusse kohta.
• Kui te ei kasuta kohvimasinat pikemat aega, siis ühendage see vooluvõrgust lahti ja pange voolujuhe ära selliselt, et selle otsa ei saaks komistada.

Kasutusjuhend
Selle kasutusjuhendi lugemine aitab teil tutvuda kohvimasina funktsioonidega ning neid õigesti kasutada.

Kohvimasina mudel
Kasutusjuhend kehtib iBarista kohvimasinatele, mille mudeliks on T3.

Sümbolite kirjeldus
Väärkasutus võib põhjustada elektrišoki ja ohtu elule.
Väärkasutus võib põhjustada kohvimasina kahjustamise või
füüsilise vigastuse.
Väärkasutus võib põhjustada põletuse.
Antud sümbol viitab hoolikale lugemisele ja tähelepanule.
Antud sümbol viitab taaskasutusele.
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Juhised esmakordseks kasutamiseks
See peatükk aitab mõista kohvimasina baasfunktsioone ja seadeid, kui
kasutate masinat esmakordselt.

Vooluühendus
• Aseta masin stabiilsele tööpinnale, mis ei oleks vee läheduses.
• Hoia kohvimasin eemal kuumadest esemetest ja pindadest.
• Pange voolujuhe alati ära selliselt, et selle otsa ei saaks
komistada.

Veepaagi täitmine
• Valage veepaaki alati värsket puhast vett. Ärge kunagi pange
veepaaki muid vedelikke.
• Hea kohvi maitse saamiseks vahetage palun vett veepaagis
iga päev.
• Ärge pange veepaaki rohkem vett kui “MAX” tähiseni.

Oamahuti täitmine
• Ärge pange kohvioamahutisse maitsestatud kohviube.
• Kasutage vaid ja ainult röstitud kohviube.
• Ärge pange muid esemeid kohvioamahutisse, see
kahjustab kohviveskit.
• Sulgege alati kohvioamahuti kaas korrektselt.
• Ärge pange vedelikke oamahutisse.

Kohviveski reguleerimine

• Kui teie kohvioad on heleda röstiga, siis on soovitatav pigem
peenem jahvatusaste.
• Kui kohvi valmistamise ajal voolab kohvi tiladest aeglaselt või
ei voola üldse, siis seadistage kohviveski jämedamale jahvatusele.
• Kohviveski reguleerimine on efektiivne alles peale kahe-kolme
tassi kohvi valmistamist.

08.
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• Kui teie kohvioad on tumeda röstiga, siis on soovitatav
jämedam jahvatusaste.

1.

• Reguleerige veski jahvatusastet ainult veski töötamise ajal

väga peen

5.

peen
keskmine
jäme
väga jäme

Sisselülitus
• Kuna masinat on testitud tehases, siis võib olla kohviveskis jälgi
jahvatatud kohvist. Kinnitame, et masin on siiski täiesti uus.
• Esmakordsel kasutamisel alustab masin ise loputamisega, see
aitab kohvimasinal saavutada vajaliku töökonditsiooni ning
seda protsessi ei ole võimalik kasutajal peatada.
• Iga kord kui kohvimasina sisse lülitate, teostab masin loputuse
ning soojeneb üles. Seda protsessi ei ole võimalik peatada.
Kohvimasinat saab kasutada peale kirjeldatud tsükli lõppu.
• Loputusprotsessi ajal võib kohvitiladest tulla kuuma vett.
Palun vältige kontakti kuuma veega.

Palun olge enne sisselülitusnupu
vajutamist veendunud, et
olete masina esmalt vooluvõrku ühendanud.

Väljalülitus
• Iga kord kui kohvimasina välja lülitate, teostab masin loputuse.
Seda protsessi peatada ei saa. Protseduur eemaldab masinast
kohvijäägid ja puhastab torud masina sees.
• Loputusprotsessi ajal võib kohvitiladest välja voolata kuuma vett.
Vältige kokkupuudet kuuma veega, et mitte saada põletusi.

Kui vajutate sisse-, väljalülitusnuppu
peale automaatset loputust.

Welcome

siis masin lülitub välja

Jookide valmistamine
Selles peatükis juhendatakse valmistama erinevaid kohvijooke, kuuma piima
ning piimavahtu. Palun lugege hoolikalt järgnevaid juhiseid, valmistamaks
parima võimaliku kvaliteediga kohvijooke.
• Enne jookide valmistama asumist veenduge, et ekraanil on kiri „READY“.
• Kohvioad peaksid asetsema kuivas kohas, kuhu päikesevalgus peale
ei paista.
• Kasutage vaid puhast ja värsket vett.
• Tagamaks kohviku kvaliteeti Teie tassis, tuleb vett veepaagis vahetada
iga päev.
• Parima kohvielamuse saamiseks palun eelsoojendage kohvitassi.
• Reguleerige kohvitilade kõrgust vastavalt kohvitassi suurusele.
• Kohvitila reguleerimisvahemik on 80-115mm.
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Kohvi valmistamine
Kui ekraanil on kiri „READY“ siis on masin valmis kohvi valmistama.

Cappuccino valmistamine:
READY

STRENGTH

• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, siis vajutage palun
Cappuccino nuppu.
• Veski alustab jahvatamist. Saate jahvatatavate ubade
kogust ehk kohvi kangust reguleerida vajutades parema- ja
vasakusuuna nuppe. Vaikeseade Cappuccino jaoks on
kaks kohviuba.

HEATING

• Pärast jahvatamist ei saa enam jahvatatava kohvi kogust
reguleerida ning alustatakse boileri soojendamist.

CAPPUCCINO

• Kui boiler on piisavalt soojenenud, alustab masin piimavahu

CREAM
60S
VOLUME 30ML

valmistamist. Vahu kogust saab muuta parema- ja vasakusuuna nuppe vajutades.

COFFEE
VOLUME 100ML
30ML

• Kohvi vee kogust saab kohvi jooksmise ajal reguleerida
parema- ja vasakusuuna nuppe vajutades. Soovi korral
saab Cappuccino nuppu vajutades valmistamise peatada.

ENJOY!

• Kui ekraanile ilmub “ENJOY“ sümbol nagu vasakul pildil, siis
on Cappuccino valmis.

Kohvi valmistamine:
READY
STRENGTH

COFFEE

• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, siis vajutage palun
kohvi nuppu.
• Veski alustab jahvatamist. Saate jahvatatavate ubade
kogust ehk kohvi kangust reguleerida vajutades paremaja vasakusuuna nuppe. Vaikeseade kohvi jaoks on kaks
kohviuba. Kohvi valmistamise saate peatada, kui vajutate
kohvi nuppu kaks korda.

COFFEE
VOLUME 50ML

• Kohvi vee kogust saab kohvi jooksmise ajal reguleerida
parema- ja vasakusuuna nuppe vajutades. Soovi korral
saab Cappuccino nuppu vajutades valmistamise peatada.

VOLUME
50ML
VOLUME 30ML

• Kui ekraanile ilmub “ENJOY“ sümbol nagu vasakul pildil, siis
on Cappuccino valmis.

ENJOY!
* Soovi korral toimida sarnaselt ülaltoodud juhistele, espresso valmistamisel.
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COFFEE

Caffè Latte valmistamine:
READY

COFFEE LATTE

COFFEE LATTE

• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, siis vajutage palun
SETTING nuppu teisele menüükaardile sisenemiseks.
• Vajutage paremasuuna nuppu kuni ekraanile ilmub

• Valmistamisega alustamiseks vajutage SETTING nuppu.

STRENGTH

• Veski alustab jahvatamist. Saate jahvatatavate ubade

HEATING

• Pärast jahvatamist ei saa enam jahvatatava kohvi kogust
reguleerida ning alustatakse boileri soojendamist.

CREAM
60S
VOLUME 30ML

WAITING
60S 30ML
VOLUME

COFFEE
VOLUME 100ML
30ML

kogust ehk kohvi kangust reguleerida vajutades paremaja vasakusuuna nuppe. Vaikeseade Caffè Latte jaoks on
kaks kohviuba.

• Kui boiler on piisavalt soojenenud, alustab masin piimavahu valmistamist. Vahu kogust saab muuta parema- ja
vasakusuuna nuppe vajutades. Valmistamise saab peatada,
kui vajutate Cappuccino nuppu.
• Kui piimavaht on valmis, saab seadistada ka vahepausi
selleks, et piim saaks settida ja oleks tagatud maksimaalne
maitseelamus.
• Kohvi vee kogust saab kohvi jooksmise ajal reguleerida
parema- ja vasakusuuna nuppe vajutades. Soovi korral
saab SETTING nuppu vajutades valmistamise lõpetada.

ENJOY!

SETTING

„Caffe Latte“.

SETTING

• Kui ekraanile ilmub “ENJOY“ sümbol nagu vasakul pildil,
siis on Caffe Latte valmis.

Ühekordne kohviparameetrite seadistamine
Võimalik on seadistada 6 erinevat parameetrit.
•
•
•
•

Kohviubade koguse määramine, kui ekraanil on kirje „READY“
Kohviubade koguse määramine jahvatuse ajal
Kohvivee koguse määramine kohvi valmistamise ajal
Piimavahu valmistamise aja määramine Cappuccino ja Caffè Latte
valmistamise ajal
• Kanguse ja koguse määramine espresso valmistamisel
• Auru valmistamise aja määramine
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Detailsed juhised
Te saate reguleerida kohvikangust kas enne joogi valmistamist või selle
ajal. Seadistus on ühekordne ja see ei salvestu.
STRENGTH

• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, siis on võimalik muuta
kohvi kangust kolmel tasemel:
- see seadistus on ühekordne vaid järgmise
tassitäie valmistamiseks ning seda ei salvestata püsivalt.

STRENGTH

COFFEE 40ML
VOLUME
30ML

CREAM
60S
VOLUME 30ML

CREAM
60S
VOLUME 30ML

STEAM
40S
VOLUME 30ML

• Jahvatatavat kogust saab jahvatamise ajal reguleerida,
vajutades parema- ja vasakusuuna nuppu. Vasakusuuna
nupuga saab kohvi lahjemaks ja paremasuuna nupuga
kangemaks. Vaikeseadistus on kaks kohviuba ehk keskmine
kangus.
• Kohvi valmistamise ajal saab kohvi vee kogust reguleerida,
vajutades parema- ja vasakusuuna nuppu. Vasakusuuna
nupuga saab vee kogust vähendada ja paremasuuna
nupuga suurendada.
• Cappuccinot valmistades saate parema- ja vasakusuuna
nuppudega reguleerida piimavahu valmistamise aega.
Vasakusuuna nupuga saab vahu kogust vähendada ja
paremasuuna nupuga suurendada.
• Espressot valmistades vajutage parema- ja vasakusuuna
nuppe, muutmaks kohvi kangust ja vee kogust. Paremasuuna nupuga saab koguseid suurendada, vasakusuuna
nupuga vähendada.
• Auru valmistades saate parema- ja vasakusuuna nuppudega
reguleerida auru valmistamise aega. Vasakusuuna nupuga
saab auru valmistamise aega vähendada ja paremasuuna
nupuga suurendada.

Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist
• Lisage jahvatatud kohvi mahutisse vaid jahvatatud kohvi. Muude
segude, näiteks kakao või kiirkohvi pulbri lisamine kahjustab
masinat.
• Ärge lisage jahvatatud kohvi kohvioa mahutisse.
• Ärge loputage jahvatatud kohvi mahutit veega, see võib
põhjustada elektrilöögi.
• Palun kasutage tavalist jahvatatud kohvi espresso valmistamiseks.
• Masin võimaldab lisada 7-14g jahvatatud kohvi. Suurema
koguse lisamisel võib masin kahjustuda.
• Jahvatatud kohvist kohvi valmistamisel teostab kohvimasin
samad tsüklid kui valmistades kohvi ubadest, välja arvatud
jahvatusprotsess.
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• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, siis vajutage palun
SETTING nuppu menüüsse sisenemiseks.
• Menüü avanedes kuvatakse teile valik “CLEAN”. Vajutage
paremasuuna nuppu, leidmaks valik “USE POWDER”.
• Vajutage seadete nuppu valiku kinnitamiseks.
• Lisage jahvatatud kohvi lehtrisse lusikatäis jahvatatud kohvi
ja sulgege lehtri kaas. Seejärel vajutage soovitud kohvijoogi
nuppu, mida soovite jahvatatud kohvi baasil valmistada.

Kahe kohvi valmistamine
• Kahe tassi funktsiooniga on võimalik valmistada espressot ja musta kohvi
• Valmistusprotsess on sama nagu ühe tassi puhul, lihtsalt peate valima
kahe tassi funktsiooni
• Kui ekraanil on kuvatud „READY“, siis vajutage kahe
tassi nupule.
• Seejärel saate valida kas musta kohvi või espresso vahel.

• Vaikeseade on kange ehk kolm uba.

Piimavahustaja kasutamine
Piimavahustajaga on võimalik valmistada nii kuuma piima kui ka piimavahtu.
Vahustamise või kuuma piima väljastamise ajal võib piimatilast pritsida kuuma
piima – olge ettevaatlikud võimaliku põletusohu suhtes.
READY

HEATING
STEAM READY

STEAM
40S
VOLUME 30ML

READY

• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, keerake vahustaja
pöördnuppu valimaks piimavahtu või kuuma piima.
Seejärel vajutage SETTING nuppu ja vajutage seejärel
parema- või vasakusuuna nuppu valimaks „STEAM“.
• Kui temperatuur ei ole auru valmistamiseks sobiv, alustab
masin boileri soojendamist sobiva temperatuurini.
• Kui ekraanile ilmub kiri „STEAM READY“, vajutage SETTING
nuppu alustamaks valmistamist.

Piimavaht

Kuum piim

• Valmistamise protsessi käigus on võimalik kogust vasaku- ja
paremasuuna nuppudega muuta. Protsessi on võimalik
katkestada SETTING nuppu vajutades.
• Kui ekraanile ilmub “READY“ sümbol nagu vasakul pildil, siis
on võimalik pöörduda tagasi kohvi valmistamise juurde.
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Menüüsse sisenemine
Menüüsse sisenemiseks veenduge, et ekraanil kuvatakse „READY“.
Seejärel vajutage seadete nuppu ja valige parema- ja vasakusuuna
nuppe kasutades valik „MENU“.

Hooldussätted
Palun lugege täpsemaid hooldusjuhiseid seadme loputus-, puhastus-,
ja katlakiviprogrammi läbiviimiseks peatükkidest lehekülgedelt 16 – 20.

Joogi seadete parameetrid
Selles peatükis juhendatakse Teid jooke seadistama. Seadistatavateks
parameetriteks on jahvatatava kohvi kogus, kuuma vee kogus ja auru
valmistamise aeg.
Parameetreid nagu kangus ja kogus saab muuta allolevates jookides:
• Cappuccinol ja caffè latte`l saab muuta kangust, kogust ja piimavahu
valmistamise aega.
• Espressol saab muuta kangust ja kogust.
• Mustal kohvil saab muuta kangust ja kogust.
• Auru valmistamise aega saab muuta.

Jook (Drink)

Kangus (Strength)

espresso
must kohv

Kogus (Volume)
Coffee volume: 25 - 240ML
Cream time: 3 - 120S

cappuccino
Mild:
Normal:
Strong:

coffee volume:25-120ml
Coffee volume: 25 - 240ML

caffè latte

Coffee volume: 25 - 240ML
Cream time: 3 - 120S

aur

Steam time: 3 - 120S

Temperatuuri seadistamine
Temperatuuri saab seadistada kolmel tasemel: madal, keskmine ja kõrge.

Eeltõmbe seadistus
Kohvi valmistamisel saab seadistada eeltõmbe protsessi. Valige menüüs
valikus „MENU“ alt „PRE-BREW“ ja vajutage parema-või vasakusuuna nuppu,
et valida kas eeltõmbe protsess on aktiivne või mitte. Vajutage seadete
nuppu valiku kinnitamiseks.

14.

Programmide seadistamine
Automaatne väljalülitus
• Masina vaikeseade väljalülitamisele on 2 tundi, mis tähendab,
et masin lülitub viimasest toimingust alates kahe tunni möödudes
automaatselt välja.
• Automaatse väljalülitamise saab seadistada alates 5 minutist
kuni 10 tunnini.
• Pärast programmeerimismenüüsse sisenemist valige „AUTO OFF“
ning vajutage parema- ja vasakusuuna nuppe soovitud väljalülitusaja valimiseks ning sätete nuppu valiku kinnitamiseks.

Restart
• Antud funktsioon võimaldab taastada kohvimasina tehaseseaded (välja arvatud keele seade). Informatsiooni valikuid ei
taastata.
• Peale programmi seadistusse sisenemist, valige „RESET“, vajutage
parema- või vasakusuuna nuppu ja vajutage seadistuste nuppu
valiku kinnitamiseks.

Informatsioon
Informatsiooni funktsioon võimaldab näha versiooni infot,
teostatud hooldustoimingute infot ning valmistatud jookide
statistikat.
• Kui mitu jooki on kokku valmistatud.
• Kui mitu cappuccinot on valmistatud.
• Kui mitu espressot on valmistatud.
• Kui mitu musta kohvi on valmistatud.
• Kui mitu caffè latte`t on valmistatud.
• Kui mitu auru portsjonit on valmistatud.
• Kui kohvijooki on valmistatud jahvatatud kohvist.
• Kui mitu loputusprotsessi on teostatud.
• Kui mitu katlakivieemaldusprogrammi on teostatud
• Kui mitu kohvimooduli puhastust on teostatud.
• Kui mitu piimasüsteemi loputust on teostatud.
• Kui mitu filtri aktiveerimist ja vahetamist on teostatud.
NB! Enne esmakordset kasutamist võib näha, et masinaga on
jooke tehtud, mis tuleneb sellest, et masinat on tehases testitud.
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Keele valik
• Kohvimasina keelevalikut saab ise määrata.
• Peale programmi seadistusse sisenemist, valige „MENU“ ja
valides seejärel „CHOOSE LANGUAGE“, vajutage parema- või
vasakusuuna nuppu soovitud keele leidmiseks ja vajutage
seadistuste nuppu valiku kinnitamiseks.

Menüüst väljumine
• Peale seadistustesse sisenemist valige „EXIT“. Seejärel vajutage
seadistuste nuppu. Masin naaseb seadesse „READY“.

Puhastamine ja hooldus
Igapäevane kohvisüsteemi hooldamine mitte ainult ei paranda
kohvi maitset, vaid pikendab ka kohvimasina eluiga.

Kohvisüsteemi loputus
• Puhastusprotsessi peab alustama „READY“ staatuses.
• Kui kohvimasin on „READY“ staatuses, siis vajutage seadete
nuppu sisenemaks seadete menüüsse ning valige esimene
valik, “CLEAN”.
• Vajutage seadete nuppu, alustamaks kohvimooduli loputusprotsessi.
• Kohvisüsteemi puhastusprotsessi ei ole võimalik poole peal
peatada ning protsessi lõppedes on masin tagasi „READY“
staatuses.

Kohvisüsteemi puhastamine
Peale mõnda aega masina kasutamist vajab kohvisüsteem puhastust ja
kuvatakse „BREW CLEAN“. See on meeldetuletus teile. Kohvimasina kõik
funktsioonid toimivad endiselt.
• Kohvisüsteemi puhastamine võtab aega ca 15 minutit.
• Menüüsse sisenemiseks vajutage seadete nuppu ja seejärel vajutage
paremasuuna nuppu, leidmaks valik „MENU“. Vajutage seadete nuppu
valiku kinnitamiseks.
• Seejärel kuvatakse „MAINTENANCE“. Vajutage seadete nuppu valiku
kinnitamiseks.
• Seejärel vajutage paremasuuna nuppu kuni kuvatakse valik „BREW CLEAN“.
Vajutage seadete nuppu valiku kinnitamiseks.
• Vajutage paremasuuna nuppu, valimaks „BREW CLEAN / CONFIRM“.
Vajutage seadete nuppu ning displeil kuvatakse „EMPTY TRAY“.
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• Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu- ja jääkveesahtel ning asetage
need tagasi masinasse.
• Asetakse kohvitilade alla vähemalt 300ml mahuti.
• Seejärel kuvab masin „PRESS SETTING“ – vajutage seadete nuppu puhastusprotsessiga alustamiseks.
• Kohvimoodul puhastub ja kohvitiladest voolab pisut kuuma vett. Seejärel
vee voolamine peatub ja masin kuvab „ADD TABLET / PRESS SETTING“ asetage palun jahvatatud kohvi lehtrisse 1 puhastustablett ning vajutage
seadete nuppu.
• Kohvimooduli puhastumine jätkub ja tiladest voolab kuuma vett.
• Mõne aja möödudes programm peatub ja kuvatakse „EMPTY TRAY“.
Tühjendage kohvipaksu- ja jääkveesahtel ning asetage need tagasi
masinasse.
• Masin naaseb nüüd taas algesse režiimi ja kuvatakse staatus „READY“.
• Nüüd on masin taas kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamine
Kohvimasina igapäevane kasutamine tekitab paratamatult
katlakivi. Katlakivi eemaldamise vajadus sõltub vee karedusest.

1

Katlakivi eemaldusvahend sisaldab happelisi koostisosi, mis
võivad ärritada teie nahka ja silmi, seega jälgige hoolikalt katlakivi eemaldusvahendi pakendil olevaid juhiseid. Kui sellele
vaatamata satub vahendit nahale või silma, siis loputage palun
koheselt rohke puhta veega.
Katlakivi eemaldusprotsess võtab aega ca 30 minutit.

2

Katlakivieemaldusprotsessi peatamine poole peal võib kahjustada
kohvimasinat. Kui olete katlakivieemaldusprogrammiga alustanud,
siis ärge peatage seda.
• Peale teatud aega masina kasutamist kuvatakse ekraanile kiri
„NEED DESCALE“ ja „READY“.
• Menüüsse sisenemiseks vajutage seadete nuppu ja seejärel
vajutage paremasuuna nuppu, leidmaks valik „MENU“.
Vajutage seadete nuppu valiku kinnitamiseks.

3

• Seejärel kuvatakse „MAINTENANCE“. Vajutage seadete nuppu
valiku kinnitamiseks.
• Seejärel kuvataksegi valik „DESCALE“. Vajutage seadete nuppu
valiku kinnitamiseks.
• Vajutage paremasuuna nuppu, valimaks „DESCALE / CONFIRM“.
Vajutage seadete nuppu valiku kinnitamiseks.

4

• Ekraanil kuvatakse seejärel „30 MIN / PRESS SETTING“. Vajutage
seadete nuppu valiku kinnitamiseks ning displeil kuvatakse
„EMPTY TRAY“.
• Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu- ja jääkveesahtel ning
asetage need tagasi masinasse.
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• Seejärel kuvab masin „SOLVENT IN TANK / PRESS SETTING“.
Lahustage 2 iBarista katlakivieemaldus tabletti 0,6 liitris puhtas
vees, tühjendage esmalt kohvimasina veepaak ja lisage
valmistatud lahus paaki. Seejärel asetage palun vähemalt
0,5 liitrine mahuti kohvitilade alla.

5

• Vajutage seadete nuppu programmi käivitamiseks. Ekraanil
kuvatakse „DECALCIFYING“.
• Masinast hakkab vett intervallidega voolama nii jääkveesahtlisse kui ka kohvitiladest.

6

• Mõne aja möödudes vee voolamine peatub ja masin kuvab
„EMPTY TRAY“. Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu- ja jääkveesahtel ning asetage need tagasi masinasse.
• Ekraanil kuvatakse „CLEAN WATER TANK / FILL WATER TANK“.
• Eemaldage veepaak, loputage see hoolikalt puhta veega ning
täitke värske külma veega. Ühtlasi tühjendage palun ka kohvitilade all olev mahuti ja asetage nii veepaak kui ka tilade all
olev mahuti tagasi omale kohale ning vajutage seadete nuppu
programmiga jätkamiseks.

Piimasüsteemi loputus
Pärast piimakohvi valmistamist jäävad piimasüsteemi piimajäägid. Selleks
toimige palun järgnevalt:

READY

• Kui ekraanil kuvatakse staatus „READY“, vajutage seadete
nuppu menüüsse sisenemiseks.

MENU

• Seejärel vajutage paremasuuna nuppu, leidmaks valik
„MENU“.

MAINTENANCE

• Menüüsse sisenedes kuvatakse valik „MAINTENANCE“.
Vajutage seadete nuppu valiku kinnitamiseks.

RINSE MILKUNIT

• Vajutage paremasuuna nuppu kuni kuvatakse valik
„RINSE MILK UNIT“ ja seejärel vajutage seadete nupule
valiku kinnitamiseks.

CLEANING

READY

• Masin teostab seejärel piimasüsteemi loputuse ja ekraanil
kuvatakse „CLEANING“.
• Masin naaseb nüüd taas algsesse režiimi ja kuvatakse staatus
„READY“.
• Nüüd on masin taas kasutusvalmis.

Vahustaja puhastamine ja lahtivõtmine
Palun kasutage piimavahustaja puhastamiseks auru funktsiooni.
Auru funktsiooni kasutades vältige palun kokkupuudet kuuma
auruga, et mitte saada põletusi.
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14.

READY

HEATING

STEAM READY

STEAM
10S
VOLUME 30ML

READY

• Kui ekraanil kuvatakse „READY“, vajutage SETTING nuppu ja
vajutage seejärel parema- või vasakusuuna nuppu valimaks
„STEAM“. Enne auru valmistamist asetage tilade alla vähemalt
0,3 liitriline mahuti ning asetage piimavoolik otsapidi toasooja veega täidetud vähemalt 200ml kruusi või topsi.
• Kui temperatuur ei ole auru valmistamiseks sobiv, alustab
masin boileri soojendamist sobiva temperatuurini.
• Kui ekraanile ilmub kiri „STEAM READY“, vajutage SETTING
nuppu valmistamisega alustamiseks.
• Kui ekraanile ilmub “READY“ sümbol nagu vasakul pildil, siis
on võimalik pöörduda tagasi kohvi valmistamise juurde.

Piimavaht

Kuum piim

Lisaks vahustaja puhastamisele auruga on intensiivse kasutuse järel või
min. 1 kord nädalas vajalik piimavahustaja täiendav lahtivõtmine ja
puhastamine.
1. Eemaldage ettevaatlikult piimavoolik ning võtke vahustaja
algosadeks lahti.
2. Peske kõiki vahustaja detaile hoolikalt sooja voolava vee all,
kasutades selleks vajadusel ka harja.
3. Pange vahustaja kokku ning asetage see tagasi masina külge.

Kohvipaksusahtli ja jääkveesahtli puhastamine

1

• Ärge kasutage keemilisi või söövitavaid aineid või alkoholi kohvipaksusahtli ja jääkveesahtli puhastamiseks.
• Ärge puhastage neid ka nõudepesumasinas.
• Ärge kasutage metallist esemeid mustuse eemaldamiseks kohvipaksu–
ja jääkveesahtlilt.
• Kui kohvipaksusahtli ja jääkveesahtli puhastamise kohta on ekraanil
teade, siis ei tohi seda eirata, vastasel korral võib kohvimasin kahjustuda.

2

• Kui kohvipaksusahtlisse on kogunenud 15 portsjonit,
kuvatakse automaatselt „EMPTY GROUNDS“.

• Kui ekraanil kuvatakse „INSTALL TRAY“ eemaldage palun
kohvijäägid kohvipaksusahtlist ja jääkveesahtlist.

• Asetage sahtlid tagasi masinasse ning masin naaseb
staatusesse „READY“. Masin on taas kasutusvalmis.

3

• Kui jääkveesahtel on täis, kuvatakse automaatselt „EMPTY TRAY“.
Tühjendage jääkveesahtel koheselt.

• Asetage sahtel tagasi oma kohale ning masin naaseb
staatusesse „READY“. Masin on taas kasutusvalmis.
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• Peale kohvipaksusahtli ja jääkveesahtli puhastamist palun
veenduge, et jääkveesahtli klemmid oleksid kuivad enne
kui sahtlid masinasse tagasi asetate. Vajadusel kuivatage
need pehme lapi või paberiga.

Veepaagi puhastamine
• Enne igat veepaagi täitmist puhta ja värske veega on
soovitatav veepaak eelnevalt loputada.
• Korra kuus on soovitatav veepaaki puhastada niiske lapiga
ja õrnatoimelise puhastusainega.
• Kui veepaak on kahjustada saanud, siis pöörduge palun
volitatud hooldusteenuse pakkuja poole.

Kohvioa mahuti puhastamine
• Palun ärge kasutage kohvioa mahuti puhastamiseks vett,
sest see võib kahjustada kohviveskit.
• Palun kasutage kuiva lappi või majapidamispaberit üleliigse
kohvirasva eemaldamiseks.
• Kui kohvioa mahuti kaas on kahjustada saanud, siis pöörduge
palun volitatud hooldusteenuse pakkuja poole.

Kohvimasina puhastamine
• Enne kohvimasina sisemuse puhastamist, lülitage kohvimasin
välja ja eemaldage ka vooluvõrgust. Ärge kunagi kastke
kohvimasinat vette! Eksisteerib risk saada elektrilöök.
• Kontrollige regulaarselt kas kohvimasina sisemusse on jäänud
üleliigset kohvipuru. Kasutage pehmet harja kohvijäänuste
eemaldamiseks.
• Juhtekraani puhastamiseks kasutage palun kuiva ja pehmet
lappi. Kuna juhtekraan on tehtud klaasist, siis palun vältige
selle purunemist vältimaks elektrilöögi ohtu, kui klaas on
purunenud.
• Masina pealispinna puhastamiseks kasutage palun samuti
kuiva ja pehmet lappi. Ärge kasutage tugevaid esemeid,
sest see võib kohvimasina pealispinda kriimustada ja kahjustada.
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Veatuvastus

Veateade

Põhjus

Lahendus

Kui jääkveesahtel on täis, siis
jooke valmistada ei saa.

Võtke jääkveesahtel masinast välja,
tühjendage see ja pange masinasse tagasi

Kui kohvijäägi mahuti on täis, siis
jooke valmistada ei saa.

Võtke kohvijääkide mahuti masinast välja,
tühjendage see ja pange masinasse tagasi.

Kui veepaagis ei ole vett, siis
jooke valmistada ei saa.

Täitke veepaak puhta ja värske veega.

Kui kohvioad on otsas, siis
jooke valmistada ei saa.

Lisage kohvioa mahutisse kohviube ja
valige soovitud jook.

Jahvatatud kohvi mahutis ei ole
piisavalt jahvatatud kohvi.

Järgmise kohvivalmistamise ajal lisage
jahvatatud kohvi lehtrisse
lusikatäis jahvatatud kohvi.

Jääkveesahtel ei ole korrektselt masinasse
sisestatud. Jooke ei saa valmistada.

Pange jääkveesahtel korrektselt masinasse
tagasi. Jälgige, et jääkveesahtli klemmid
oleksid kuivad.

Kohvimasina süsteemis ei ole
piisavalt vett. Jooke ei saa valmistada.

Vajutage pöördnuppu, et masin
saaks täituda veega.

Kohvimasina temperatuur on liiga kõrge.
Jooke ei saa valmistada.

Eemaldage masin vooluvõrgust ja
kasutage seda uuesti mõne aja möödudes.

Kohvimasina temperatuur on liiga madal.
Jooke ei saa valmistada.

Viige kohvimasin soojemasse keskkonda.

1. Kasutate liialt peeneks jahvatatud kohvi.
2. Kohvimooduli sõel on ummistunud.

1. Keerake kohviveski
jahvatus jämedamaks.
2. Teostage kohvimooduli puhastus.

Kohvimasina töö on takistatud.

Tehke kohvimasinale restart.
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Veateadete kõrvaldamine
Kui masina veateadet ei ole võimalik kõrvaldada allpool kirjeldatud viisidel,
siis võtke palun ühendust kohvimasina edasimüüja või volitatud hooldusteenuse pakkujaga.

Veateade

Põhjus

Lahendus

Kohvi tuleb kohvitiladest
vaid nirisedes või tilkudes.

Jahtvatusaste on liiga peen.
Kohvimooduli sõel on blokeeritud.

Keerake kohviveski jahvatust jämedamaks.
Teostage kohvimooduli puhastus.

Kohvil ei ole
korralikku “cremat”.

Kohvioad on kaua seisnud või kohviveski on
kahjustada saanud.

Lisage kohvimahutisse värskeid kohviube ja
proovige uuesti kohvi valmistada.
Kui probleem püsib, siis pöörduge palun
volitutatud hooldusteenuse pakkuja poole.

Kohviveskist kostab
võõraid helisid.

Kohviveskisse on sattunud võõrkeha.

Lisage kohvimahutisse värskeid kohviube ja
proovige uuesti kohvi valmistada.
Kui jahvatamise ajal kostub endiselt võõraid
helisid, siis pöörduge palun volitatud
hooldusteenuse pakkuja poole.

Ekraanil kuvatakse pidevalt
„INSTALL TRAY“.

Jääkveesahtli klemmid on märjad või
määrdunud.

Puhastage jääkveesahtli klemmid ja
kuivatage need pehme lapi või
paberiga.

Ekraanil kuvatakse
„FILL WATER TANK“,
aga veepaak on täis.

Veepaagi ujuk on kinni jäänud.

Puhastage kohvimasina veepaak,
vajadusel selleks katlakivieemaldusvahendit kasutades.

Ekraanil kuvatakse
„FILL BEANS“, aga kohvioa
mahuti on täis.

Kohviubade mahuti on puhastamata ja oad
ei jõua kohviveskisse,
või on veski kahjustada saanud.

Segage kohvioamahutis kohviube või
puhastage mahuti.
Probleemi püsimisel pöörduge palun
volitatud hooldusteenuse pakkuja poole.

Ekraanil kuvatakse
„ERROR 1-7“.

Kohvimasina süsteemis on tõrge
ja masinat ei saa edasi kasutada.

1. Tehke kohvimasinale restart.
2. Kui probleem püsib, siis eemaldage
masin vooluvõrgust ja kontakteeruge
palun volitatud hooldusteenuse pakkujaga.

Transport ja taaskasutus
Transport
• Palun säilitage kohvimasina originaalpakend võimaliku
transpordi tarbeks tulevikus.
• Enne transportimist palun veenduge, et kohvimasinas ei ole
vett, mis masinat transpordi ajal kahjustada võiks.
• Peale vee eemaldamist masinast kuivatage masin nii seest
kui väljast pehme lapi või paberiga.
• Peale veeväljutamisprogrammi lõppemist teostab masin tehaseseadete taastamise.
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• Vee väljutamisprogrammi ajal võib kohvitiladest tulla kuuma
vett. Palun hoidke distantsi vältimaks põletusohu teket.

• Masin on olekus „READY“.

• Eemaldage masinast veepaak ja masin kuvab ekraanil
„FILL WATER TANK“.
• Jätkake puhastusnupu vajutamist, kuni ekraanil kuvatakse
„EMPTY UNIT“. Masin alustab vee väljutamist automaatselt
ja auru piserdatakse kohvitiladest. Palun hoidke distantsi
vältimaks põletusohu teket.
• Peale vee väljutamist lülitub masin automaatselt välja.
Seejärel eemaldage jääkveesahtel, tühjendage ja puhastage
see ning asetage tagasi omale kohale.

Taaskasutus
Masina äraviskamisel pange tähele, et osasid kohvimasina
sisemisi osi võib saada uuesti kasutada.
Palun pöörake tähelepanu sellele aspektile, et kaitsta loodust.

Tehnilised andmed
Pinge / Sagedus

220-240 V / 50-60 Hz

Võimsus

1400 W

Pumba surve

19 bar

Veepaagi mahutavus

1,8 l

Kohvioamahuti mahutavus

250 g

Kohvijäägi sahtli mahutavus

kuni 15 portsjonit

Kohvimooduli mahutavus

7-14 g

Kohvitilade reguleerimiskõrgus / vahemik

80 – 115 mm

Toitejuhtme pikkus

1,2 m

Kaal

11,5 kg

Mõõdud (P x L x K)

45 x 30,2 x 37 cm
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