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ÜLDISED GARANTIITINGIMUSED

Õnnitleme Teid Philips Saeco seadme ostu puhul!

Ostetud seadmel on Philips Saeco garantii, mis võimaldab Teil Philips Saeco tasuta telefoninumbrile helistada
numbril 8000 100288.

ostes selle seadme Euroopa Liidus olevalt edasimüüjalt, omandate teatud garantiiõigused seoses
nimetatud edasimüüja suhtes kehtivate seadustega. Allpool kirjeldatud garantiitingimused ei mõjuta aga mingil
moel Teie õigusi Euroopa Liidu direktiivi 1999/44/CE ja Teie riigis kehtivate seaduste suhtes.

Philips Saeco garantii on välja antud riigis, kus seade osteti, vastavalt kohalikele eeskirjadele (vt käesoleva
broðüüri lehekülge 2, kus on toodud jaotus konkreetsete riikide lõikes).

1. Philips Saeco garanteerib, et see äsja valmistatud seade oli ostu hetkel defektidest vaba. Defekt on mõni rike,
mis oluliselt kahjustab või piirab seadme töö efektiivsust.

2. Garantii ei kehti seadmete suhtes, mis:

- on muutunud defektseks väärkasutuse või hooletuse tõttu, kas seadme kasutamisel või säilitamisel (nt
suutmatus järgida seadme kasutusjuhendit);

- on muutunud defektseks ebaõige paigaldamise, kõrvaliste isikute teostatud hoolduse või remondi tõttu või kui
seade on saanud kahjustada transportimise ajal;

- on defektidega, mis pole tekkinud mitte vääratest kasutusharjumustest, vaid tekkinud seadme tavakasutusel (nt
katlakivi teke ja tihedalt kasutatavate seadmeosade kulumine nagu tihendid, veskikettad või veefiltrid);

- töötavad ebaefektiivselt, sest kasutatakse varuosi, mis ei ole valmistatud Philips Saeco poolt;

- on kahjustatud äikesest, niiskusest, tulekahjust, vastuolust pingega või mistahes muul põhjusel, mis ei ole
tootja süü.

Pidage meeles, et seadme seadistused (nt vee temperatuur, jahvatuspeenus) sõltuvad riigist, kus seadet
müüakse, mistõttu Philips Saeco ei võta vastu nõudeid või taotlusi seoses nende seadistuste muutmisega.
Lisaks ei rahuldata garantiinõudeid, juhul kui defekt on põhjustatud ebaõigest kasutamisest ja / või töötamisest
väljaspool kasutusparameetreid, mis on sätestatud Philips Saeco poolt, mis selgesõnaliselt välistavad ametialase
kasutamise. Ametialane kasutamine on määratletud kui kasutamissagedus, mis ületab normaalse, koduse
kasutamise, milleks antud seade on loodud.

3. Käesolev garantii algab kuupäeval, mil ostsite seadme oma edasimüüjalt, ja kehtib Euroopa Liidus
.

4. See seade vastab eespool nimetatud garantiitingimustele vaid juhul,
ning tingimusel, et ajal, kui viga avastati, oli see kasutusel ühes Euroopa Liitu kuuluvatest

riikidest ja garantiiteenus on selles riigis saadaval.

5. Philips Saeco lahendab kõik selle seadme juures avastatud vead ilma lisatasuta ja mõistliku aja jooksul pärast
seda, kui olete ise neist vigadest teavitanud. Garantiiteenus võib venida, kui hooldus toimub mõnes muus riigis
kui selles, kust Te seadme ostsite. See võib tuleneda toote liigutamisega seotud ajakulust ja faktist, et
konkreetseid mudeleid võib müüa vaid konkreetsetes riikides. Philips Saeco kannab kõik seadme teenindusega
seotud kulud, kaasa arvates tööjõu- ja materjalikulud. Samas peate seadme toimetama lähimasse Philips Saeco
volitatud teenindusse omal riisikol ja kulul.

6. Kõik asendatud osad muutuvad automaatselt Philips Saeco varaks.

7. Kui Teil on vaja garantiiremonti, palun toimetage seade lähimasse Philips Saeco volitatud
teeninduskeskusesse või oma edasimüüja juurde. Veenduge, et pakend on väga heas korras ning sobib seadme
ohutuks transportimiseks (originaalpakend). Pakendisse lisage kindlasti oma täielik aadress koos lühikese
veakirjeldusega. Lisage ka ostudokumendi originaal (ostutðekk, arve) ja nõuetekohaselt täidetud garantiivorm
tõendamaks, et Teil on õigus saada garantiiteenust.

8. Philips Saeco, tootja, ei vastuta ühegi otsese või kaudse kahju eest inimestele, lemmikloomadele või varale,
mis on põhjustatud ohutuseeskirjades sätestatud juhiste eiramisest, eriti nende eiramisest, mis käsitlevad
seadme paigaldamist, kasutamist ja hooldamist.

Oluline:

Märkus:

kaks
aastat

kui see on ostetud ühest Euroopa Liitu
kuuluvast riigist

Kõigis riikides väljaspool Euroopa Liitu kehtivad riikide seadusandluses kehtestatud garantiitingimused.

MÄRKUSED
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ETTEVAATUST

OLULISED OHUTUSALASED MÄRKUSED

Elektrooniliste seadmete kasutamisel tuleks alati järgida põhilisi ohutusalaseid ettevaatusabinõusid, kaasa
arvatud alljärgnevaid:

1. Lugege kõiki juhiseid.

2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

3. Vältimaks tulekahju, elektrilööki ja inimeste vigastamist, hoidke voolujuhet, pistikuid ja seadet eemal veest ja
teistest vedelikest.

4. Täiskasvanu järelevalve on vajalik, kui seadet kasutab laps või seda kasutatakse lapse läheduses.

5. Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ja kui seda ei kasutata. Laske seadmel jahtuda enne,
kui eemaldate või panete juurde osasid ning enne seadme puhastamist.

6. Ärge kasutage seadmeid, millel on juhe või pistik kahjustatud või kui seade on katki läinud või seda on
kahjustatud ükskõik millisel viisil. Viige seade lähimasse autoriseeritud teenindusse, et lasta seade üle
vaadata, parandada või teha kohandusi.

7. Lisaseadmeid, mida tootja pole soovitanud, ei tohi kasutada, sest see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi
või vigastusi inimestele.

8. Ärge kasutage välitingimustes.

9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua serva ega puudutada kuumasid pindasid.

10. Ärge paigutage kuuma gaasi- või elektripõleti peale või lähedusse, ega kuuma ahju.

11. Alati ühendage pistik esmalt seadmega, alles seejärel ühendage sinapistikuga. Lahti ühendamiseks, lülitage
kõik lülitid off“ (väljas) asendisse ja seejärel võtke voolujuhe vooluvõrgust välja.

12. Ärge kasutage seadet millekski muuks kui see mõeldud on.

13. Hoidke need juhised alles.

“

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

See seade on vaid majapidamistes kasutamiseks. Kõiksugused hooldustööd, välja arvatud puhastamine ja
kasutaja poolne hooldus, tuleb jätta autoriseeritud teeninduskeskusele. Ärge asetage seadet vette. Vähendamaks
tulekahju ja elektrilöögi ohtu, ärge lammutage seadet osadeks. Seadmes pole kasutatavaid osi. Parandustöid
peaks tegema vaid autoriseeritud teeninduspersonal.

1. Kontrollige, et nimeplaadil olev pinge vastaks teie voolupingele.

2. Ärge kasutage kunagi sooja või kuuma vett, et täita veemahutit. Kasutage ainult külma vett.

3. Hoidke oma käed ja juhe eemal seadme kuumadest osadest seadme kasutamise ajal.

4. Ärge kasutage kunagi puhastuspulbreid ega tugevaid puhastusvahendeid. Kasutage pehmet veega niisutatud
lappi.

5. Kohvi parima maitse saavutamiseks kasutage puhastatud või pudelivett. Perioodiline katlakivi eemaldamine
on siiski soovitatav iga 2-3 kuu järel.

6. Ärge kasutage pruunistatud ega maitsestatud kohviube.

JUHISED VOOLUJUHTMELE

A. Lühike voolujuhe (või eemaldatav voolujuhe) on kaasas, et vähendada voolujuhtmesse takerdumise ja pika
juhtme otsa komistamise ohtu.

B. Pikem eemaldatav voolujuhe või pikendusjuhe on saadaval ja neid võib kasutada, kui neid kasutatakse hoolsalt.

C. Kui kasutate pikemat eemaldatavat voolujuhet või pikendusjuhet:
1. Peaksid eemaldatava voolujuhtmele või pikendusjuhtmele märgitud elektrilised näitajad olema vähemalt

sama suured kui seadme elektrilised näitajad.
2. Kui seade on maandatud tüüpi, peaks pikendusjuhe olema maandatud tüüpi 3-kiuline kaabel.
3. Pikem juhe tuleks paigutada nii, et see ei ripuks laua äärest alla nii, et seda saaksid lapsed tõmmata või see

võiks maha kukkuda.
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PIIMANÕU LAHTI VÕTMINE

Piimanõu korrektseks kasutamiseks vaadake juhiseid leheküljel 16.

Hooldusjuhised piimanõu vedelikuringele on leheküljel 38.

Osade lahti võtmist ja puhastamist on kirjeldatud leheküljel 43.

PUHASTAGE PIIMANÕUD PÕHJALIKULT ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST JA PÄRAST PIKKA
AEGA MITTE KASUTAMIST.

PIIMANÕU PÕHJALIK PUHASTAMINE TAGAB KORREKTSE FUNKTSIONEERIMISE JA ENNETAB
INIMTERVISELE KAHJULIKE BAKTERITE VOHAMIST.

OHUTUSREEGLID

49

Varuosad

Jäätmekäitlus

Tuleohutus

Lisainformatsioon Intenza veefiltri korrektse
kasutamise jaoks

H Ohutuse pärast kasutage ainult originaalseid varuosi ja originaalseid
lisaseadmeid.

Toode on vastavuses EL direktiiviga 2002/96/EC.

Sümbol tootel või pakendil viitab, et seda toodet ei tohi ära visata tavalise
olmeprügiga. See tuleb viia vastavasse elektrooniliste ja elektriliste seadmete
ümbertöötlemise punkti.

Kui toode visatakse õigesti ära, aitab see vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale
ja inimtervisele, mis võivad tekkida vana seadme valesti ära viskamisest.
Lisainformatsiooni saamiseks selle toote ära viskamise kohta kontakteeruge
kohaliku linnavalitsusega, oma majapidamise prügiveo firmaga või poega, kus
seade osteti.

Tulekahju korral kasutage süsinikdioksiidi-põhiseid tulekustuteid (CO ). Ärge
kasutage vett ega pulberkustuteid.

Intenza veefiltri korrektseks kasutamiseks võtke arvesse järgnevaid juhiseid:

1. Hoidke Intenza veefiltrit jahedas ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku
+1 C kuni +50 C (34 F-122 F). Ärge hoidke seda otsese päikesevalguse käes.

2. Lugege hoolikalt iga filtriga kaasas olevaid juhendeid ja ohutusnõudeid.

3. Hoide filtri kasutusjuhendit koos kasutusjuhendiga.

4. Need juhendid on täpsemad kui need, mis on siin kasutusjuhendis, kuna nad
keskenduvad spetsiifilisele seadmele masinas.

0

0

0

Pakkematerjali saab taaskasutada.

Seade: Ühendage lahti vooluvõrgust ja lõigake läbi voolujuhe.

Toimetage seade ja voolujuhe hoolduskeskusesse või avalikku
jäätmekäitluspunkti.

° ° ° °

2
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OHUTUSREEGLID

Paigaldamine

Ohud

Tõrked

Puhastamine/katlakivi eemaldamine

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Valige tahke liikumatu sile pind (kalle ei tohi olla üle kahe kraadi).

Ärge paigaldage masinat kohta, kuhu võib pritsida vett.

Optimaalne kasutustemperatuur: 10 -40 C / 50-104 kraadi Fahrenheit.

Maksimaalne õhuniiskus: 90%.

Masin tuleks paigaldada hästi valgustatud ventilatsiooniga hügieenilisse kohta ja
pistikupesa peaks olema kergesti ligipääsetav.

Ärge paigutage masinat kuumale pinnale.

Paigaldage vähemalt 10 cm / 4 tolli kaugusele seinadest ja küpsetuspindadest.

Ärge paigaldage masinat kohta, kus temperatuur võib langeda ja/või olla
madalamal kui 0 C / 32 kraadi Fahrenheidi järgi. Kui masin on olnud sellistes

tingimustes, siis teavitage sellest klienditeenindust, kes viib läbi ohutuskontrolli.

Ärge kasutage masinat kergesti süttivate ja/või plahvatusohtlike ainete lähedal.

Masinat ei tohi kasutada plahvatusohtlikus ega püsimatus keskkonnas või kui
õhus on kõrge tolmu, õli või teiste ainete kontsentratsioon

Ärge paigaldage masinat teiste seadmete peale.

Seda masinat ei tohi kasutada lapsed ega inimesed, kes ei ole kurssi viidud
masina töötamisega.

See seade on lastele ohtlik. Kui masin on jäetud ilma järelvalveta, siis ühendage
see vooluvõrgust lahti.

Hoidke kohvimasina pakend lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kunagi suunake kuuma vett/auru enda ega teiste suunas. Põletuste oht.

Ärge pange asju seadme avavustesse. (Oht! Elektrivool!).

Ärge tõmmake pistikut seinakontaktist välja, sikutades seda juhtmest või
katsudes märja käega.

Hoiatus. Põletuste oht kuuma vee, auru ja kuuma vee pulgaga kokkupuutel.

Ärge kasutage seadet pärast tõrke ilmnemist või kahtlustamist: näiteks pärast
seadme kukkumist.

Kõik parandustööd tuleb läbi viia autoriseeritud klienditeeninduskeskuses.

Ärge kasutage masinat, kui sellel on vigane voolujuhe. Tootja või
klienditeeninduskeskus peab voolujuhtme välja vahetama, juhul kui see on viga
saanud.

Lülitage masin enne hooldusukse avamist välja. Põletuste oht!

Piima ja kohvi ringluste puhastamiseks kasutage ainult komplektis olevaid
puhastusvahendeid. Neid puhastusvahendeid ei tohi kasutada teistel otstarvetel.

Enne masina puhastamist tuleb see sisse/välja lülitamise nupust välja (0)
lülitada, vooluvõrgust lahti ühendada ja lasta sel maha jahtuda.

Puhastage masinat neutraalsete puhastusvahendite ja niiske lapiga (ärge
kasutage lihvivaid käsnu või terasvilla padjakesi).

Masin ei tohi kokku puutuda veepritsmetega ega seda ei tohi kasta vette.

Ärge kuivatage masina osasid küpsetus- ega mikrolaineahjus.

Masina kõiki osasid tuleb puhastada ja pesta kui masin pole olnud pikemat aega
kasutuses.

° °

˚
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ÜLDINE INFORMATSIOON - TEHNILISED ANDMED

Üldine informatsioon Kasutusjuhendi kasutamine

Juhised voolujuhtmele

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES

Kohvimasinat saab kasutada espresso
valmistamiseks kohviubadest ja masinal on seade,
mis tekitab kuuma auru ja kuuma vett.

Masin on disainitud ainult koduseks kasutamiseks
ja pole sobilik pidevaks professionaalset tüüpi
kasutamiseks.

Hoiatus. Mitte mingit vastutust ei võeta
kahjustuste eest, mille on põhjustanud:

NENDEL JUHTUDEL MUUTUB GARANTII
KEHTETUKS.

Ohukolmnurk näitab, et need juhendid
on tähtsad kasutaja turvalisuse
seisukohalt. Palun järgige neid

juhendeid, et vältida tõsiseid vigastusi!

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Seadme ebakorrektne kasutamine, mis pole vastavuses
selle otstarbega.

Parandused, mida pole teostanud autoriseeritud
teeninduskeskus.

Voolujuhtme rikkumine.

Seadme ükskõik millise osa rikkumine.

Mitte originaalsete varuosade ja lisaseadmete
kasutamine.

Seadme katlakivist puhastamata jätmine ja masina
kasutamine alla 32 F (0 C).

Hoidke kasutusjuhendit ohutus kohas ja veenduge, et see
oleks kättesaadav igaühele, kes võib masinat kasutada.
Täpsema teabe saamiseks või probleemide ilmnemisel,
pöörduge Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusesse.
Saeco klienditeeninduse jaoks helistage USA numbrile (800)
933-7876 või Kanada numbrile (514) 385-5551.

Lühike voolujuhe (või eemaldatav voolujuhe) on kaasas,
et vähendada voolujuhtmesse takerdumise ja pika
juhtme otsa komistamise ohtu.

Pikem eemaldatav voolujuhe või pikendusjuhe on
saadaval ja neid võib kasutada, kui neid kasutatakse
hoolsalt.

Kui kasutate pikemat eemaldatavat voolujuhet või
pikendusjuhet:
A) Peaksid eemaldatava voolujuhtmele või

pikendusjuhtmele märgitud elektrilised näitajad
olema vähemalt sama suured kui seadme
elektrilised näitajad.

B) Kui seade on maandatud tüüpi, peaks pikendusjuhe
olema maandatud tüüpi 3-kiuline kaabel.

C) Pikem juhe tuleks paigutada nii, et see ei ripuks laua
äärest alla nii, et seda saaksid lapsed tõmmata või
see võiks maha kukkuda.

° °

Tehnilised andmed
Nominaalpinge

Voolumäär

Vooluvarustus

Kesta materjal

Mõõtmed (pikkus x kõrgus x laius)

Kaal

Voolujuhtme pikkus

Juhtpaneel

Veepaak

Kohviubade lehter

Pumbarõhk

Boiler

Kohvijahvataja

Jahvatatud kohvi kogus

Pritsmete sahtli maht

Ohutusseadmed

............................................................................................................................................vaadake masina etiketti

....................................................................................................................................................vaadake masina etiketti

..............................................................................................................................................vaadake masina etiketti

...................................................................................................................................................termoplastik/metall

..................................................................................................................245 x 360 x 420mm

......................................................................................................................................................................13.4 kg – 14.2 kg

..........................................................................................................................................................1200 mm

.................................................................................................................................................................................ees

.......................................................................................................................................................1,5 liitrit - (eemaldatav)

.........................................................................................................................................................350 grammi

...........................................................................................................................................................................15 baari

..............................................................................................................................................................roostevabast terasest

...............................................................................................................................................................keraamiline

..........................................................................................................................................7 – 10,5 grammi

.......................................................................................................................................................umbes 11

.................................................................................boileri rõhu ohutusventiil - kahekordse ohutuse termostaat.

OHUTUSREEGLID
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ÕNNETUSE KORRAL EEMALDAGE MASIN OTSEKOHE
VOOLUVÕRGUST.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Sisetingimustes.

Kohvi, kuuma vee ja vahustatud piima valmistamiseks.

Koduses majapidamises.

Toode ei ole kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise ja vaimse
võimekusega või piiratud aistingute tasemega (seal hulgas lapsed); või
inimestele, kellel pole piisavald kogemusi ja teadmusi, välja arvatud juhul, kui
neid juhendab inimene, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Tuleks jälgida, et lapsed ei mängiks masinaga.

Ohu vältimiseks, kasutage masinat ainult ülal mainitud otstarvetel.

Ärge valage masinasse teisi aineid kui need, mis on kasutusjuhendis välja
toodud.

Ükskõik millist anumat täites peavad kõik teised lähedal olevad anuma suletud
olema.

Veepaagi täitmisel kasutage vaid värsket joogivett: kuum vesi ja/või teised
vedelikud võivad masinat kahjustada.

Ärge kasutage gaseeritud vett.

Ärge pange kohviveskisse näppe ega teisi aineid peale kohviubade.

Enne kohviveskiga tegelemist lülitage masin välja ja ühendage lahti
vooluvõrgust.

Ärge pange kiirkohvi ega terveid kohviube jahvatatud kohvi lehtrisse.

Kasutage LCD ekraani ainult näppudega.

Elektrivõrku ühendamine peab olema kooskõlas kasutaja riigi ohutusnõuetega.

Masin tuleb ühendada seinakontakti, mis on:

ühilduv masina pistikuga;

vastavuses masina sisemuses oleval märgil välja toodud andmetega;

efektiivselt maandatud.

Voolujuhet ei tohi:

lasta kokku puutuda vedelikega: elektriðoki ja tulekahju oht;

lömastada ega lasta kokku puutuda teravate pindadega;

kasutada masina tõmbamiseks;

kasutada, kui see on viga saanud;

puudutada märja või niiske käega;

vigastada, kui masinat kasutatakse;

niisama mängida.

Kasutage masinat ainult:

Masina kasutamise ettevaatusabinõud:

Vooluvõrku ühendamine

SOS
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Kuvatud abisõnum Kuidas sõnumit eemaldada

Olete valinud joogi, mis sisaldab piima. Peate panema piimanõu käepideme toru
väljutamise asendisse.

Vajutage ESC nuppu, et tühistada valikut.

Olete valinud piimanõu loputuse tsükli.

Vajutage ESC nuppu, et tühistada valikut.

Valitud toiminguks on vaja piimanõud. Kinnitage piimanõu masinaga nagu
kirjeldatud kasutusjuhendis.

Vajutage ESC nuppu, et tühistada valikut.

Masin vajab katlakivi eemaldamise tsüklit.

Kui kuvatakse see teade, saab masinat küll kasutada, kuid selle õiged toimingud
võivad häiruda.

Katlakivi eemaldamata jätmisest tulenevad masina kahjustused ei kuulu garantii
alla.

Masinal on vaja Intenza veefilter uue vastu välja vahetada. Vahetage veefilter, nagu
kirjeldatud leheküljel 11.

Hoiatust kuvatakse vaid siis, kui aktiveeri filter (ENABLE FILTER) funktsioon on
sisse lülitatud. (vaadake lehekülge 32).

Vilkuv punane tuli. Masin on ooteolekus.

Ooteoleku seadistusi saab muuta.

Vajutage nuppu.' 'B

On juhtunud midagi, mis vajab masina taaskäivitamist.

Märkige üles all kuvatud veakood (Exx).

Lülitage masin välja, oodake 30 sekundit ning seejärel lülitage jälle sisse. Kui
probleem ei lahene, kontakteeruge teeninduskeskusega.

MASINA OSAD JA LISASEADMED - JUHTPANEEL

7

1. Veerpaak + kaas

2. Jahvatatud kohvi ava

3. Hooldusuks

4. SBS nupp

5. Auru/kuuma vee kraan

6. Pritsmete alus on täis“ indikaator

7. Kohviubade lehter kaanega

8. Jahvataja reguleerimine

9. Juhtpaneel

10. Piimaanuma ühendus

11. Kohvikraan

12. Pritsmete alus + võre + kinnitatud toed

13. Kohvi tõmbamise seadmed

14. Kohvipaksu sahtel + kaitseelement

15. Vedelike kogumisalus + kaas

16. Hooldusukse nupp

17. Voolu nupp

18. Voolujuhtme ühendus

19. Piimanõu

20. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

21. Vee kareduse testimise riba

22. Kohvi tõmbamise seadmete määrdeaine

23. Katlakivieemaldamise lahus

24. Kohvi tõmbamise seadmete puhastamistabletid

25. Voolujuhe

26. Intenza veefilter

27. Puhastamise hari

28. Piimanõu ühenduskaas

“

Need on viited kaasas olevale kartongpaberile, millel on masina osade illustratsioonid.

Masina osad ja lisaseadmed

Juhtpaneel
Juhtpaneel on kujundatud nii, et muuta masina kõikide funktsioonide kasutamine ergonoomiliseks.

Espresso nupp

Kohvi nupp

Optimaalse koguse nupp

Menüü ( menu“) nupp“ Cappuccino nupp

Suure kohvi nupp

Teiste jookide valmistamise  nupp

Funktsioonide nupud

Kohvi puhastamistsükli nupp

Ooteoleku nupp
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Masina käivitamine
Enne masina sisse lülitamist veenduge, et voolunupp oleks 0“ asendis.“

Tõstke üles parempoolne väline
kaas ja eemaldage sisemine kaas.

Valage aeglaselt kohvioad lehtrisse.
Pange tagasi sisemine kaas ja
vajutage kinni välimine kaas.

Tõstke üles vasakpoolne välimine
kaas ja eemaldage sisemine kaas.

Eemaldage veepaak, kasutades
käepidet.

Täitke veepaak värske joogiveega.
Ärge ületage veepaagile märgitud
maksimaalset (MAX) veetaset.
Pange veepaak tagasi masinasse.

Pange voolujuhe pistikupessa
masina tagaküljel ja juhtme teine
ots sobivate voolunäitajatega
seinapistikusse.

Vajutage voolu nupp asendisse “1“,
et masin sisse lülitada.

Ekraanil on punane vilkuv tuluke.
Vajutage ooteoleku nuppu masina
käivitamiseks.

Kui masin saavutab vajaliku
temperatuuri, loputab masin
sisemise ringluse. Masin laseb
välja natuke vett. Oodake tsükli
lõppemist.

Ekraanile ilmub soovitud joogi
väljutamise pilt; vaadake
lehekülge 7.

Masina esimesel käivitamisel, kuvatakse leheküljel 9 näidatud pilt (1). Seejärel saab antud menüüst keele valida (vaadake
lehekülge 29).

MASINA HOIATUSED
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Kuvatud abisõnum Kuidas sõnumit eemaldada

Sulgege või paigaldage korrektselt kohviubade lehtri sisekaas, et valmistada jooki.

Täitke kohviubade lehter kohviubadega.

Pange kohvi valmistamise seadmed tagasi.

Sisestage kohvipaksu sahtel ja pritsmete alus.

Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.

Märkus: Kohvipaksu sahtlit peab puhastama vaid siis, kui masin seda nõuab,
seejuures peab masin sisse lülitatud olema. Kui tühjendate kohvipaksu sahtli
välja lülitatud masinal, ei arvesta masin tühjendamist.

Sulgege hooldusuks, et masin tööle hakkaks.

Võtke veepaak välja ja täitke see värske joogiveega või kasutage teist anumat selle
täitmiseks.

Avage hooldusuks ja tühjendage kohvi valmistamise seadmete all asuv pritsmete
alus.

Hoiatus: Kui tühjendate selle sisse lülitatud masinal, registreerib masin
kohvipaksu sahtli tühjendamise ja algseadistab loenduri, seetõttu tuleb
tühjendada ka kohvipaksu sahtel.
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Piimanõu kokku panemine
Olge tähelepanelik võttes osasid lahti. Kui osad ei lähe sujuvalt oma kohale, lugege juhiseid hoolsamalt ja võtke osad uuesti lahti.

Märkus: Hooldusukse siseküljel on kiirjuhis, kuidas piimanõud uuesti kokku panna.

Sisestage sisemine sarrus torusse
ja vajutage kuni see siseneb lõpuni.

Sisestage välimine sarrus
sisemisse sarrusesse. Vaadake
noolt joonisel, et sisestaksite
sarruse õiges suunas.

Sisestage toru välimisse
sarrusesse.

Sisestage just kokku pandud osad
kaanele. Pöörake tähelepanu
viidetele.

Kinnitage välimine ümbris. Keerake käepidet kellaosuti suunas
asendisse.SYM

Asetage kaas piimanõule. Pöörake käepidet vastupäeva
lukustamise asendisse.

Piimanõu on nüüd kasutamiseks

PAIGALDAMINE
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Keele valimine
See seadistus võimaldab teil valida masina töökeele. Sellega saate muuta jookide omadused riigis, kus masinat kasutate, kõige
enamlevinuks. Seepärast on mõned keeled veel jaotatud riikide järgi.

Kui ühtegi keelt ei valita, siis palutakse teil see valida järgmisel korral, kui masina käivitate.

Kui soojendamise faas on
lõppenud, siis masin teostab
sisemiste ringluste loputamise
tsükli. Seda saab peatada, vajutades
STOP“ nuppu.“

Masin väljastab natuke vett.
Oodake, kuni tsükkel lõpetatakse
automaatselt.

Masin on nüüd kasutamiseks
valmis.

Valige soovitud keel, vajutades
nooltele või ( ) vai( )

Vajutage salvestamise nuppu. Masin aktiveerib soojendamise
faasi. Oodake, kuni see lõppeb.

Vee kareduse mõõtmine
Testiribaga saab mõõtmist teostada vaid ühe korra.

Pange masinaga kaasas olev vee
kareduse testiriba vette üheks
sekundiks.

Kontrollige vee karedust ja määrake:
0

0

Masina vee kareduse tase (lehekülg 32)

Intenza Aroma süsteem (lehekülg 11)

Intenza Aroma süsteem

Masina vee kareduse seadistused.



10

PAIGALDAMINE

Masina kasutamine esimesel korral või pärast pikaajalist mitte
kasutamist
Toote kvaliteedi parandamiseks viige läbi see toiming masina esmakordsel kasutamisel ja pärast pikka aega masina mitte
kasutamist.
Need lihtsad toimingud muudavad võimalikuks alati kvaliteetse kohvi valmistamise.

Asetage suur anum kohvikraani
alla.

Vajutage nuppu üks või mitu korda,
kuni kuvatakse see ikoon.

Valige jook vajutades näidatud
nuppu.

Vajutage OK, et hakata väljutama
kuuma vett kohvikraanist. ÄRGE
pange kohvi masinasse.

Väljastamise faasi lõpus võtke nõu
ja asetage see kuuma vee kraani
alla. Vajutage SPECIAL (eriline)
nuppu.

Valige HOT WATER (kuum vesi)
vajutades ( ) või ( ) nuppu.
Vajutage OK nuppu ja oodake, kuni
väljutatakse programmeeritud
kogus.

Väljutamise saab peatada, kui
vajutate STOP nuppu.

Lõpus eemaldage nõu ja tühjendage
see.

Korrake protsessi samme 5 kuni 7,
kuni veepaak saab tühjaks.

Täitke veepaak värske joogiveega
nagu eelnevalt kirjeldatud. Teie
masin on nüüd valmis
suurepäraseid jooke valmistama.
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Piimanõu puhastamine
Piimanõu peab eemaldama ja pesema korralikult vähemalt korra nädalas. See garanteerib osade sanitaarsuse.

Märkus: Vaadake hoolsalt, kuidas osad lahti käivad. See väike kavalus võimaldab teil hiljem seadme
lihtsamini kokku panna.

Piimanõu tuleb masinast välja võtta
ja tühjendada puhastamiseks.

Eemaldage käepide keerates seda
päripäeva.

Vajutage külgedele ja eemaldage
kaas.

Pöörake käepidet vastupäeva
lahtilukustamise asendisse.

Eemaldage masinaga kontaktis olev
ühendus.

Eemaldage imamistoruga käepide.

Eemaldage imamistoru. Eemaldage tõmmates välimine
sarrus.

Eemaldage sisemine sarrus.

Kõiki osi saab põhjalikult pesta sooja veega.

Pärast osade pesemist, pange nad kokku tagasi järgides juhiseid järgmisel leheküljel.
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Kohvi valmistamise seadmete puhastamine
Peske kohvi valmistamise seadmeid vähemalt kord nädalas. Enne kohvi valmistamise seadmete eemaldamist, eemaldage
kohvipaksu sahtel nagu on näidatud leheküljel 40 joonisel 2. Peske kohvi valmistamise seadmeid leige veega.

Määrige kohvi valmistamise seadmeid määrdeainega pärast umbes 500 kohvi valmistamist. Määrdeainet saab soetada
autoriseeritud hoolduskeskusest.

Hoiatus! Ärge peske kohvi valmistamise seadmeid puhastusvahenditega, need võivad häirida selle
korrektset töötamist. Ärge peske seda nõudepesumasinas.

Vajutage“ PUSH“ nuppu ja
eemaldage kohvi valmistamise
seadmed.

Peske ja kuivatage kohvi
valmistamise seadmed, filter ja
sahtel.

Määrige kohvi valmistamise
seadme juhte, kasutades kaasas
olevat määrdeainet.

Määrige juhte ühtlaselt mõlemalt
poolt.

Veenduge, et kohvi keetmise
seadmed on puhkeolekus; kaks
märgistust peavad ühtima.

Veenduge, et komponendid on
õiges asendis. Näidatud haak peab
olema õiges asendis. Selle asendi
kontrollimiseks vajutage tugevalt
“PUSH“ nuppu.

Tagaosa hoob peab olema
kokkupuutes alusega.

Asetage pestud ja kuivatatud kohvi
valmistamise seadmed masinasse.
ÄRGE VAJUTAGE “PUSH“ nuppu.

Sisestage masinasse kohvipaksu
sahtel ja sulgege hooldusuks.
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Intenza veefilter
Kasutatava vee kvaliteedi parandamiseks ja kohvimasina eluea pikendamiseks on soovituslik paigaldada veefilter. Pärast veefiltri
paigaldamist minge veefiltri paigaldamise programmi (vaadake Kohvimasina menüü“ leheküljel 29). Siis teab masin, millal
kasutajat informeerida veefiltri vahetamise vajadusest.

Eemaldage pakend veefiltrilt, kastke veefilter vertikaalselt (avad üleval pool) külma vette ning vajutage
õrnalt selle külgi, et lasta õhumullid välja.

“

Eemaldage väike valge filter paagist
ja hoidke seda kuivas tolmuvabas
kohas.

Seadistage Intenza Aroma süsteem.

A= pehme vesi

B = kare vesi (standard)

C= väga kare vesi

Sisestage filter tühja paaki.
Märgistused peavad kattuma.
Vajutage kindlalt, kuni see on lõpuni
paigas.

Täitke paak värske joogiveega ja
pange see masinasse tagasi.

Asetage anum kuuma vee/auru
kraani alla.

Minge kohvimasina menüüsse
(vaadake lehekülge 29). Valige
“WATER MENU“ (vee menüü) ja
“ACTIVATE FILTER“ (filtri
aktiveerimine), seejärel vajutage
OK.

Vajutage OK nuppu. Vajutage OK nuppu, et kinnitada
uue filtri paigaldamine.

Vajutage OK, et kinnitada. Oodake,
kuni tsükkel lõppeb ja eemaldage
anum.

Märkus: Pärast toimingu lõppu kuvatakse joogi väljutamise ekraan. Kui teil pole Intenza veefiltrit, sisestage veepaaki
väike valge filter, mille eelnevalt eemaldasite (vaadake puntki 1).
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Kohvi kangus (SBS)

SBS - Saeco valmistamise süsteem (Saeco Brewing System)

SBS nupp on hoolikalt kujundatud sellisena, et anda teie kohvile täiuslikkus ja intensiivsus, mida soovite. Lihtsalt keerake nuppu
ja seadke kohvi lahjast kangeks, vastavalt oma maitsele.

Saeco valmistamise süsteem (SBS) reguleerib kohvi kangust. Kohvi kangust saab muuta isegi keetmise ajal. Reguleerimisel on
kohene efekt.

Lahja
kohv

Keskmise
kangusega
kohv

Optimaalne kogus (seadistab jahvatatava kohvi koguse)
See masin võimaldab teil valida sobiva koguse jahvatatud kohvi iga joogi jaoks. Tavalise seadistuse iga joogi jaoks saab kasutaja
määrata Jookide menüüs“ (BEVERAGE MENU, vaadake lehekülge 26).

Võite kohvipulbri kogust muuta ajutiselt. Muudatus kehtib ainult järgmisele valmistatavale kohvile.

Vajutage nuppu juhtpaneelil, et ajutiselt muuta kohvipulbi kogust, või valige juba jahvatatud kohvi funktsioon.

“

' '

Kange
kohv

= väike kogus

= keskmine kogus

= suur kogus

= joogi valmistamisel kasutatakse eelnevalt jahvatatud kohvi.

PUHASTAMINE
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Üldine masina puhastamine
Siinkirjeldatud puhastustsüklit tuleb läbi viia vähemalt kord nädalas.

Märkus: Kui vesi jääb veepaaki mitmeks päevaks, ärge seda enam kasutage.

HOIATUS! Ärge kunagi pange kohvimasinat vette.

Lülitage masin välja ja võtke
voolujuhe välja.

Võtke veepaak välja ja peske see
värske veega.

Võtke välja pritsmete alus.

Eemaldage rest ja peske see
põhjalikult.

Eemaldage restialune toestus.
Peske see hoolsalt ka
kinnituskohtade juurest. Paigaldage
toestus tagasi pärast pritsmete
aluse sisemuse pesemist.

Peske pritsmete alus. Pärast selle
kuivatamist, pange see kokku ja
masinasse tagasi.

Eemaldage kohvikraani ots ja peske
see veega.

Puhastage jahvatatud kohvi lehter
kuiva lapiga.

Puhastage auru pulk ja ekraan kuiva
lapiga.
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Hooldamine toimingute ajal
Tavalise kasutuse ajal võib ilmuda teade “Empty coffee grounds drawer“ (Tühjendage kohvipaksu sahtel) ja/või “Empty drip tray“

(Tühjendage pritsmete alus). Neid toiminguid tuleb teostada, kui masin on sisse lülitatud.

Vajutage nuppu ja avage
hooldusuks.

Eemaldage kohvipaksu sahtel ja
pritsmete alus.

Tühjendage kohvipaksu sahtel ja
peske see värske veega.

Tühjendage pritsmete alus ja peske
see värske veega.

Pange kõik osad korrektselt
masinasse tagasi.

Pange pritsmete alus ja kohvipaksu
sahtel masinasse ja sulgege
hooldusuks.

Kui kohvipaksu sahtel tühjendatakse väljalülitatud masinal, siis setteloendurit ei nullita. Seepärast võib masin kõigest mõne kohvi
keetmise järel paluda taas kohvipaksu sahtli tühjendamist.

SEADISTUSED
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Saeco kohanemise süsteem

Kohviveski kohandused

Kohvi on looduslik toode ja selle omadused võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kust see pärit on, segust ja röstist. Saeco
kohvimasinal on ise kohandav süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki poodides kättesadavaid kohviubade sorte (välja arvatud
maitsestatud ja pruunistatud).

Masin kohandab automaatselt iseennast, et optimeerida kohvi eraldamist, kindlustades parima kohviubade tiheduse, et
valmistada kreemikas espresso kohvi, mis vabastaks kõik aroomid, sõltumata kasutatud kohvi tüübist.

Optimeerimise protsess on õppimine, mille jaoks on vaja teatud arvul kohvisid valmistada, et masin saaks kohandada
jahvatatud kohvi kompaktsust.

Tähelepanu tuleks pöörata erilistele segudele, mille puhul on vaja jahvatajat kohandada, et optimeerida kohvi valmistamist.

Kohvimasinal saab kohviveskit seadistada, et kohandada see kasutatava kohviga.

Muudatusi saab teha, kasutades nuppu kohviubade anumas, ilma liikuvate osade puudutamiseta.

Vajutage ja keerake nuppu (üks samm korraga) vastavalt äärel olevatele märgistustele.

Vajutage ja keerake üks samm korraga, et keeta 2-3 tassi kohvi; see on ainuke võimalus märgata jahvatamise erinevust

H

H

H

Tähtis märkus: Kohviveskit saab reguleerida ainut siis, kui jahvataja on kasutuses. See faas leiab aset kohvi
keetmise esimesel poolel.

Vajutage ja keerake. See seadistus jahvatab oad väga
jämedaks.

See seadistus jahvatab oad väga
peeneks.
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Kohvikraani kõrguse muutmine
Enne joogi valmistamist, seadistage kohvikraani kõrgus vastavalt tassi kõrgusele.

Kõrguse reguleerimiseks, liigutage manuaalselt kohvikraani nagu piltidel näidatud.

Märkus: Mõningatel juhtudel on võimalik kohvikraani ots eemaldada,
et saaksite kasutada väga suurt anumat.
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Selles faasis on piimanõu avad (A)
madalamal kui ühendused (C).
Piimanõu kinnitusnõelad (B) on
samal kõrgusel kui suunajad (D).

Sisestage piimanõu, keerates seda ringikujulise liigutusega aluse
poole (nagu on pildil näidatud), kuni see on kinnitunud ava külge (E),
mis asub pritsmete alusel.

Karahvin läheb ise õigesse
asendisse.

Asetage suur nõu kohvikraani alla.
Keerake piimanõu ülemine osa
täpselt nõu kohale.

Vajutage kinnitamiseks “OK“

nuppu.

Puhastustsükkel on aktiveeritud.
Riba näitab tsükli progressi.

Pesu lõppedes täitke veepaak
värske joogiveega. Seejärel vajutage
“OK“ nuppu.

Eemaldage piimanõu, loputage see
ja täitke värske joogiveega.

Seejärel vajutage kinnitamiseks
“OK“ nuppu.

Asetage suur nõu kohvikraani alla.
Keerake piimanõu ülemine osa
täpselt nõu kohale.

Loputustsükkel on aktiveeritud.
Riba näitab tsükli progressi.

Tsükli lõpus naaseb masin jookide
valmistamise menüüsse.

Pärast puhastustsükli lõppu
soovitame loputada kõik osad
värske joogiveega.
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Piimaringluse hooldamine
Piimaringlust on võimalik puhastada lihtsa ja kiire tsükliga, mis teostab põhjaliku puhastamise. Selle protsessi lõpetab piimanõu
hooldamine. Soovitame seda tsüklit teostada iga kuu, kasutades Saeco katlakivi eemaldamise lahust, mida saate soetada Saeco
klienditeenindusest või autoriseeritud edasimüüjalt.

PESUTSÜKLIT EI SAA PEATADA.

ÄRGE JÄTKE MASINAT TOIMINGU AJAL JÄRELVALVETA.

Valige menüü valik.

Vajutage “OK“ nuppu.

Vajutage kinnitamiseks “OK“

nuppu.
Täitke veepaak värske joogiveega.
Seejärel vajutage kinnitamiseks
“OK“ nuppu.

Piimanõu tuleb masina küljest
eemaldada ja selle sisu on vaja
tühjendada.

Eemaldage käepide, keerates seda
päripäeva.

Vajutage külgedele ja eemaldage
kaas.

Täitke piimanõu värske joogiveega
kuni MAX tasemeni.

Lisage piimanõusse
puhastusvahend.

Pange kaas tagasi peale ja
veenduge, et see on korralikult
kinni.

Liigutage käepide tagasi
keskmisesse asendisse, et see
püsiks korralikult kinni.

Pange piimanõu ette poole
kallutades tagasi masinasse.

Piimanõu põhi peaks olema aval
(E), mis asub pritsmete alusel.

15

SEADISTUSED

Ooteolek
Masin on disainitud energiat säästma. Masin lülitub automaatselt välja, kui seda pole 60
minuti jooksul kasutatud, keeduseadet ei kuumutata enam ja kõik seadmed lülituvad välja.

Voolutarbimine vähendatakse miinimumini. Vajutage ükskõik millist nuppu, et lülitada
masin sisse tagasi.

Masinat saab lülitada ka manuaalselt ooteolekusse hoides 3 sekundit ooteoleku nuppu all.

Masina saab uuesti sisse lülitada, kui teha ühte neist:

1. Vajutades juhtpaneeli ükskõik millisele nupule.

2. Hooldusava avamisel (hooldusava sulgemisel läheb masin uuesti ooteolekusse).

Märkus:

1. Ooteolekut ei saa aktiveerida, kui hooldusuks on lahti jäetud.

2. Ooteoleku aktiveerimisaega saab muuta masina menüüs (MACHINE MENU,
vaadake lehekülge 30).

3. Ooteoleku aktiveerimisel teostab masin sisemise ringluse loputuse. Seda on
võimalik katkestada vajutades STOP nuppu.

Punane tuluke vilgub, kui masin on
ooteolekus.
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Eemaldage piimanõu kaitsev kate ja
hoidke seda puhtas kohas.
Soovitatud on see paigaldada
veeanumale.

Keerake käepidet päripäeva, et
avada lukk.

Vajutage avamise nuppe, et saaks
katte eemaldada.

Täitke piimanõu külma piimaga.
Täitke nõu piimaga vähemalt üle
“MIN“ joone, kuid ärge ületage
“MAX“ joont.

Paigutage kaas tagasi peale ja
veenduge, et see oleks korralikult
kinnitatud. Keerake käepide tagasi
keskmisesse asendisse, et see
ideaalselt kinnituks.

Pange piimanõu, ülemine osa
eespool, tagasi masinasse.
Piimanõu põhi peaks olema aval
(E), mis asub kogumisalusel.

A= Karahvini augud

B = karahvini kinnitusnõelad

C= Masina ühendused

D= Karahvini kinnitusnõelte
suunajad

Masin on varustatud piimanõuga piima vahustamiseks, et valmistada cappucinot,
lattet machhiatot ja teisi piima-põhiseid jooke.

Nõu soodustab piima kerget ja praktilist aurustamist ja vahustamist. Nõu saab
kergelt masinast eemaldada pärast igat masina kasutuskorda ja selle saab tagasi
panna külmutuskappi.

Keetmisringlust pestakse automaatselt peale igat kasutamist. See automaatne
puhastustsükkel töötab ainult siis, kui see on aktiviseeritud (vaadake lehekülge 33)
ja seda saab ka manuaalselt alustada, vajutades nupule CLEAN“ (puhasta, vaadake
lehekülge 21).

Piimanõu tuleb eemaldada vähemalt kord nädalas, et võimaldada masina osade
korralikku puhastamist ja hoida kõik osad puhtana (korraliku puhastamise jaoks
vaadake peatükki Piimanõu puhastamine“ leheküljel 43).

Märkus: Enne piimanõu kasutamist veenduge, et see on täiesti puhas
ja sanitaarne. Kui olete piima jätnud nõusse, siis veenduge enne
piimanõu kasutamist, et piim on kasutuskõlbulik.

“

“
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Kõik komponendid tuleks seejärel loputada.

Pärast loputamist kuivatage need ettevaatlikult ja pange oma kohtadele tagasi.

Keerake SBS nupp soovitud asendisse (vaadake lehekülge 12).

Teise sammu lõpus on masin
kasutamiseks valmis.

Asetage üks nõu kohvikraani alla ja
teine nõu kuuma vee pulga alla.

Seejärel vajutage “OK“ nuppu.

Katlakivi eemaldamise tsükkel on
aktiveeritud.

Riba näitab tsükli progressi.

Kui nõud on vaja tühjendada,
vajutage “PAUSE“ nuppu.

Kui nõu on tühjendatud ja tagasi
pandud, vajutage “START“ nuppu.
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Loputamise jaoks on vaja tavaline kogus vett. See võimaldab teostada ideaalse loputustsükli, et tagada jookide parim
kvaliteet. Sõnum, et veepaaki on vaja loputada, on täiesti tavaline, kuna see on protseduuri üks osa.

Tühjendage pritsmete alus, mis
asub kohvikraani all (lehekülg  40 -
joonis 2) ja paigutage see tagasi
masinasse.

Seejärel vajutage “OK“ nuppu.

Täitke pool piimanõud värske veega
(lehekülg 38 - joonis 7).

Pange piimanõu tagasi ja seadke
see keetmispositsiooni. Seejärel
vajutage “OK“ nuppu.

Asetage üks nõu väljastustila alla ja
teine nõu kuumaveetila alla.

Seejärel vajutage “OK“ nuppu.

Katlakivi eemaldamise tsükkel on
aktiveeritud.

Riba näitab tsükli progressi.

Kui nõud on vaja tühjendada,
vajutage “PAUSE“ nuppu. Vajutage
“START“ nuppu, kui nõu on
tühjendatud, ja pange tagasi.

Esimese sammu lõpus, kui katlakivi
eemaldamise lahus on ära
kasutatud, vajab masina veepaak
loputust.

Loputage veepaak ja täitke see
puhta veega.

Seejärel vajutage “OK“ nuppu.

Tühjendage pritsmete alus, mis
asub kohvikraani all (lehekülg 36 -
joonis 2) ja paigutage see tagasi
masinasse.

Seejärel vajutage “OK“ nuppu.

Tühjendage täielikult piimanõu
(lehekülg 40 - joonis 7) ja täitke see
värske veega. Pange piimanõu
tagasi ja seadke see
keetmispositsiooni. Seejärel
vajutage “OK“ nuppu.

PIIMANÕU KASUTAMINE
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Selles staadiumis on piimanõu avad
(A) madalamal kui ühendused (C).
Piimanõu kinnitusnõelad (B)
asetsevad samal kõrgel kui
suunajad (D).

Sisestage piimanõu masinasse,
keerates seda ringikujulise
liigutusega aluse poole (nagu on
näidatud pildil), kuni see on
kinnitunud avale (E), mis asub
pritsmete alusel.

Piimanõu läheb ise õigesse
asendisse.

PIIMANÕU EI TOHI OLLA KALDU.

Tõmmake piimanõud üles poole, kuni see tuleb pritsmete alusel asuvast august
välja (E). Seejärel tõmmake, kuni see tuleb välja.

Piimanõu eemaldamine
Järgnevad juhised näitavad, kuidas eemaldada piimanõud masinast.

PIIMANÕU EI TOHI OLLA KALDU.

Pärast kasutamist eemaldage nõu masinast ja paigutage see külmkappi, et see säiliks. Me soovitame teil MITTE jätta nõud
toatemperatuurile väga kauaks. Maksimaalselt 10 minutiks. Säilitage piima vastavalt tootja juhistele ja ÄRGE kasutage piima,
mille parim-enne kuupäev on möödas. Peske nõud, nagu on kirjeldatud selle kasutusjuhendi peatükis “Piimanõu
puhastamine“ (vaadake lehekülge 43).
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KOHVI VALMISTAMINE

Espresso/kohv/suur kohv
Näidises kirjeldame, kuidas valmistada espressot. Teise kohvi valmistamiseks vajutage vastavat nuppu. Kasutage õige suuusega
kohvitasse, et kohvi üle ääre ei läheks.

Kahe tassi valmistamiseks vajutage nuppu kaks korda, masin valmistab pool soovitud kogusest ja seejärel peatab natukeseks
ajaks väljutamise, et jahvatada teise kohvitassi kogust. Seejärel jätkub kohvi valmistamine ja see viiakse lõpuni.

Masin valmistab automaatselt kohvikogused, mis on tehase poolt seadistatud. Koguste
muutmiseks vaadake lehekülge 26.

Asetage 1 või 2 tassi masinale, et
valmistada üks või kaks tassi
espressot.

Asetage 1 või 2 tassi masinale, et
valmistada üks või kaks tassi
espressot või suurt kohvi.

Valige jook vajutades vastavale
nupule: üks kord ühe tassi ja kaks
korda kahe tassi kohvi
valmistamiseks.

Masin hakkab jahvatama valitud
kohvikogust.

Masin hakkab valmistama valitud
jooki.

Kohvi valmistamist saab lõpetada
igal ajahetkel vajutades STOP
nuppu.

HOOLDUS
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Valige menüüst valik ja vajutage
“OK“ nuppu kinnitamiseks.

Hoiatus: Kui olete selle valiku
teinud, siis kogu tsükkel tuleb
lõpuni läbi viia. Vajutage “OK“

nuppu, et kinnitada, või “ESC“

nuppu, et väljuda.

Täitke veepaak uuesti katlakivi
eemaldamise lahusega ja vajutage
“OK“ nuppu.

Märkus: Katlakivi eemaldamise tsükli käigus, võivad ilmuda mõned sõnumid, et võimaldada masina korrektset
hooldamist. Pärast sõnumi kinnitamist vajutage alati “START“ nuppu, et katlakivi eemaldamise tsükkel saaks jätkuda.

Soojendaja katlakivi eemaldamise tsükli menüü
Katlakivi eemaldust tuleks teostada iga 1-2 kuu tagant või kui masin kuvab vastava teate. Masin peab selle teostamiseks olema
sisse lülitatud. Kohvimasin kontrollib automaatselt katlakivi eemaldamise lahuse jaotust.

Kasutage ainult Saeco katlakivi eemaldamise lahust, mis on spetsiaalselt loodud selle masina jaoks masina riskivabaks
kasutamiseks ning et kindlustada, et masina töötamine aja jooksul ei halveneks. Katlakivi eemaldamise lahust tuleb kasutada
vastavalt tootja juhistele ja/või riigis käibel olevatele seadustele.

Märkus: Enne katlakivi eemaldamise tsüklit veenduge, et:

Õige katlakivi eemaldamise lahuse valmistamiseks, valage kogu Saeco katlakivi eemaldamise kontsentraat veepaaki ja täitke
veepaak värske joogiveega kuni  MAX tasemeni.

Vasturääkivuste korral peab lähtuma sellest, mis on kirjutatud siia kasutusjuhendisse, mitte eraldi müüdud
lisaseadmete ja materjalide juhenditesse.

ÄRGE JÄTKE MASINAT SELLE TOIMINGU AJAL KUNAGI JÄRELVALVETA.

HOIATUS! ÄRGE KUNAGI KASUTAGE ÄÄDIKAT KATLAKIVI EEMALDAMISE VAHENDINA.

KATLAKIVI EEMALDAMISE JA/VÕI LOPUTAMISE TSÜKLIT EI SAA PEATADA; KÕIK FAASID TULEB LÕPUNI LÄBI
VIIA. KUI MASIN LÜLITUB VOOLUTÕRGETE PÄRAST VÄLJA, SIIS TULEB TSÜKLIT ALUSTADA OTSAST PEALE.

SIISKI VÕIB TSÜKLIT AJUTISELT PEATADA, VAJUTADES PAUSE“ NUPPU; SEE VÕIMALDAB JÄTKATA
TSÜKLIT ÜKSKÕIK MILLISEL AJAL, VAJUTADES START“ NUPPU.

KEERAKE ENNE TSÜKLI ALUSTAMIST SBS NUPP TÄIELIKULT VASAKULE, VASTUPÄEVA (VAADAKE
LEHEKÜLGE 12).

1. INTENZA VEEFILTER ON EEMALDATUD.

2. Piisavas suurusega või paar nõud on käeulatuses, et asetada neid nõutud kohtadele.

“

“
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Kohvi valmistamise seadmete puhastamine
Kohvi valmistamise seadmete loputamiseks puhastage see lihtsalt veega nagu on näidatud leheküljel 42. See pesutsükkel viib
lõpule kohvi valmistamise seadmete täieliku hoolduse. Soovitame pesutsüklit teostada iga kuu või pärast 500 tassi kohvi
valmistamist, kasutades Saeco kohvi valmistamise seadmete puhastustablette, mida saate osta Saeco klienditeenindusest või
autoriseeritud edasimüüjalt.

Keerake enne pesutsükli alustamist SBS nupp täiesti vasakule, vastupäeva, (vaadake lehekülge 15).

PESUTSÜKLIT EI SAA KATKESTADA.

ÄRGE JÄTKE MASINAT SELLE TOIMINGU AJAL JÄRELVALVETA.

Tehke menüüvalik ja vajutage “OK“

nuppu kinnitamiseks.
Vajutage “OK“ nuppu
kinnitamiseks.

Täitke veepaak värske joogiveega ja
vajutage “OK“ nuppu.

Sisestage puhastustabletid
jahvatatud kohvi lehtrisse.

Pärast tableti sisestamist vajutage
“OK“ nuppu.

Asetage nõu kohvikraani alla.

Pärast nõu asetamist vajutage “OK“

nuppu.
Keetmisgrupi pesutsükkel viiakse
läbi automaatselt.

Tsükli lõpus eemaldage nõu ja
tühjendage see õigesti.

Pärast tsüklit võite SBS nupu keerata tagasi soovitud asendisse (vaadake lehekülge 12).

KOHVI VALMISTAMINE
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Asetage üks tass kohvikraani alla. Vajutage üks või enam korda
optimaalset dosaatorit, kuni
kuvatakse see ikoon ekraanile.

Valige soovitud jook, vajutades
vastavale nupule.

Teade tuletab kasutajale meelde, et
jahvatatud kohvi tuleb valada

Tõstke kaas ja avage see.

Valage jahvatatud kohv õigesse
lehtrisse kasutades kaasas olevat
mõõdulusikat.

Vajutage OK, et alustada joogi
valmistamist.

Jahvatatud kohvist joogi valmistamine
Masin võimaldab teil kasutada jahvatatud ja kofeiinivaba kohvi.

Jahvatatud kohv tuleb valada masina ülaosas asuvasse jahvatatud kohvi lehtrisse. Kasutage vaid espresso masinatele mõeldud
jahvatatud kohvi ning ärge kunagi kasutage kohviube ja lahustuvat kohvi (vaadake jookide programmeerimist leheküljel 26).

Märkus:

Kui keetmine ei alga 30 sekundi jooksul alates punktis 4 näidatud pildist, siis masin läheb tagasi peamenüüsse ja
väljastab masinasse pandud kohvi kohvipaksu sahtlisse.

Kui eeljahvatatud kohvi avasse ei panda kohvi, siis väljastab masin ainult vett.

Kui eeljahvatatud kohvi avasse pannakse liiga palju kohvi, siis masin kasutab ainult vajaliku hulga ära ning ülejäänud
väljastab kohvipaksu sahtlisse.

H

H

H

HOIATUS: PANGE AINULT JAHVATATUD KOHVI JAHVATATUD KOHVI LEHTRISSE, KUI
SOOVITE SEDA TÜÜPI JOOKI VALMISTADA.

PANGE VAID ÜKS MÕÕDULUSIKATÄIS JAHVATATUD KOHVI MASINASSE. KAHTE
KOHVI EI SAA KORRAGA VALMISTADA, KUI KASUTATE SEDA FUNKTSIOONI.
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CAPPUCCINO

Masinal kulub pisut aega, sest aktiveeritud ökoreþiim (ECOMODE) säästab energiat.

Cappuccino ja teiste piimajookide valmistamine on kiirem, kui ökoreþiim on välja lülitatud, kuid see ei oleks enam
energiasäästlik.

Seda funktsiooni saab välja lülitada vaid kohvimasina menüüs (vaadake lehekülge 30).

Joogi valmistamine

Väljutamise faasis võib masin pursatada pisut piima ja auru: põletuste saamise oht!
Oodake alati tsükli lõppu enne anuma eemaldamist. Vaadake peatükki Piimanõu
kasutamine“ (lehekülg 16).

“

Piimatooteid valmistades väljutab masin esmalt piima ja seejärel valmistab kohvi. Sellistel
juhtudel pole võimalik korraga kahte tassi valmistada.

Asetage tass või anum sinna, kuhu
piimatoode valmistatakse.

Pöörake käepideme ülaosa tassi
kohale. Vältimaks piima üle ääre
voolamist, kasutage alati sobiva
suurusega tasse.

Valige soovitud piimatoode
vajutades vastavat nuppu: saate
valida vaid ühe piimatoote korraga.

Masin alustab joogi valmistamist:
see jahvatab kohvi ja soojendab
väljutatava piima koguse. Sellisel
juhul on ökoreþiim (ECOMODE)
sisse (ON) lülitatud (vaadake
lehekülge 30).

Algab piima väljutamine. Toimingu
saab lõpetada vajutades STOP.

Kui piim on väljutatud, hakkab
masin kohvi valmistama. Toimingut
saab lõpetada vajutades STOP.

KOHVIMASINA MENÜÜ
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Hooldus

Tehase seadistused

(hooldus) See menüü võimaldab muuta masina hooldusega seotud
funktsioone.

(arvestid) See funktsioon näitab, kui palju igat tüüpi jooke
on valmistatud alates viimasest algseadistusest.

(kohvi valmistamise seadmed) See funktsioon lülitab sisse
kohvi valmistamise seadmete pesemise tsükli (vaadake
lehekülge 34).

(piimanõu puhastamine) See funktsioon lülitab sisse
piimanõu pesemise tsükli. (vaadake lehekülge 38).

Märkus: See funktsioon on hädavajalik
kohvimasina korralikuks hooldamiseks.

(katlakivi eemaldamine) See funktsioon lülitab sisse katlakivi
eemaldamise tsükli (masin näitab, mitu liitrit vett saab
väljutada, enne katlakivi eemaldamise vajalikkust) (vaadake
lehekülge 35).

(piimanõu puhastus) See funktsioon võimaldab piimanõu
automaatset puhastamist pärast igat piimaväljutust.

(väljas) Isepuhastuse funktsioon on väljas.

(sees) Isepuhastuse funktsioon on sees.

See funktsioon võimaldab taastada kõik tehaseseadistused.

Märkus: Taastades tehase seadistused, kustutatakse kõik
kasutaja tehtud muudatused.
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Vee menüü

(vee menüü) See menüü võimaldab määrata korrektselt vee parameetreid
kohvi valmistamiseks.

(karedus) Masina vee kareduse seadistuse muutmiseks.

Kareduse funktsioon võimaldab muuta kasutatava vee
kareduse taset masinal. See võimaldab masinal paluda
katlakivi eemaldamist õigel ajal.

Mõõtke vee karedust nagu näidatud leheküljel 9.

(filtri sisse lülitamine) Veefiltri hoiatussignaali sisse/välja
lülitamine. Aktiveerides selle funktsiooni teavitab masin
kasutajat, millal veefilter tuleb välja vahetada.

OFF (väljas): hoiatus pole aktiveeritud.

ON (sees): hoiatus on aktiveeritud (see väärtus määratakse
automaatselt, kui aktiveerite filtri).

(filtri aktiveerimine) Filtri aktiveerimine pärast selle
paigaldamist või välja vahetamist. Vaadake vastavat
peatükki leheküljel 11, et õigesti paigaldada ja/või vahetada
veefilter.

CAPPUCCINO
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Lõpus võtke tass cappuccinoga ära
ja keerake käepide jälle algsesse
asendisse.

Puhastamistsükli lõppedes
eemaldage piimanõu ja pange see
külmkappi.

Asetage anum nagu kirjeldatud
leheküljel 16 ja 17. Puhastustsükkel
hõlmab vaid piimaringlust ja see ei
sõltu sellest, kas piimanõus on
piima või ei.

Vajutage puhastustsükli nuppu.
Masin teeb lisapuhastustsükli.

Tsükli lõpus saab ära võtta
piimanõu, mis on nüüd
kasutusvalmis.

Oodake mõned sekundid. Masin
alustab automaatse
puhastamisega (kui välja
lülitatud, vaadake lehekülge 33).

Latte macchiato, piima ja kohvi ning kuuma piima valmistamine on sarnased (palun vaadake
eriliste jookide peatükki leheküljel 22).

Masinal saab igal ajal läbi viia kiirpuhastuse tsüklit. Puhastustsüklit saab läbi viia enne ja/või pärast joogi valmistamist.

See valik võimaldab teil puhastada anumaid nagu ise soovite. Puhastusprotsessi võib kasutada ka vedelikuringete
sanitariseerimiseks pärast pikka aega seadme mitte kasutamist.

Ärge kunagi võtke kinni piimanõu käepidemest
puhastustsükli ajal: põletada saamise oht!

Puhastustsükkel

Piimanõu õigeks kinnitamiseks/eemaldamiseks vaadake juhiseid lehekülgedel 16 ja 17.
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ERILISED JOOGID

Erilised joogid
Masinaga saab valmistada ka jooke, mida ei kuvata peamenüüs.

Märkus: kui ühtegi jooki ei valita, läheb masin tagasi peamenüüsse.

Hoiatus: väljutamisele võivad eelneda väikesed kuuma vee pursatused ning seetõttu on
põletuste saamise oht. Auru/kuuma vee pulk võib minna väga kuumaks: ärge katsuge seda
paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid käepidemeid.

Latte macchiato või kuuma piima valmistamiseks vaadake cappuccino valmistamise järjekorra ja masina puhastamise
informatsiooni (lehekülgedel 20 ja 21).

Vajutage, et siseneda menüüsse. Ekraanil kuvatakse eriliste jookide
(SPECIAL BEVERAGES) leht.

Valige soovitud jook vajutades ( )
või ( ).

Kui soovitud jook on valitud,
vajutage OK, et alustada
valmistamist.

Vaadake järgmisest peatükist,
kuidas valmistada erilisi
jooke.

Märkus: Masin läheb tagasi
peamenüüsse 10 sekundiga.

KOHVIMASINA MENÜÜ
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Menüü ekraan

(menüü ekraan) See menüü võimaldab teil muuta menüü keelt ja ekraani
eredust.

(keel) Sellel funktsioonil on oluline roll masina omaduste
muutmisel vastavalt riigile, kus masinat kasutatakse.

(inglise keel) Kuvatakse hetkel kasutuses
olev keel.

(eredus) Muutke ekraani eredus vastavalt ruumi
valgustatusele.
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Üldine menüü

(üldine menüü) Muutmaks kohvimasina toimingute seadistusi.

(toon) See funktsioon lülitab sisse/välja akustilised
alarmid.

(väljas) Lülitab akustilise alarmi välja.

(sees) Lülitab akustilise alarmi sisse.

(ökoreþiim) See funktsioon võimaldab valida, kuidas
soojendajad ja masin on aktiveeritud, et säästa energiat.

(väljas) See funktsioon aktiveerib kõik
soojendajad iga kord, kui lülitate masina
sisse, et saaksite koheselt väljutada ükskõik
millist jooki. Sedasi kulub rohkem elektrit.

(sees) See funktsioon aktiveerib vaid kohvi
soojendaja masina sisse lülitamisel.
Kohvimasin säästab sedasi energiat, kuid
piimapõhiste jookide valmistamine võtab
kauem aega.

(ooteolek) Määrake ajaperiood pärast mida läheb masin
ooteolekusse, kui temaga pole enam kohvi  valmistatud.
Vaikimisi väärtus on üks tund.

Vajutage ükskõik millist nuppu, et masin
uuesti sisse lülitada.

Pärast funktsiooni diagnostika läbi viimist ja
soojendusfaasi, on masin jälle
kasutamisvalmis.

ERILISED JOOGID
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Latte macchiato
See konkreetne programm võimaldab valmistada latte macchiato.

Asetage tass kohvikraani alla.
Pöörake käepideme ülaosa tassi
kohale.

Pärast LATTE MACCHIATO valimist
vajutage OK.

Pärast valmistamise lõppu võtke
tass latte macchiatoga.

Asetage tass kohvikraani alla.
Pöörake käepideme ülaosa tassi
kohale.

Pärast HOT MILK (kuum piim)
valimist vajutage OK.

Pärast valmistamise lõppu võtke
tass kuuma piimaga.

Kuum piim
See konkreetne programm võimaldab valmistada kuuma piima.
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Kuuma vee väljutamine

Hoiatus: väljutamisele võivad eelneda väikesed kuuma vee pursatused ning seetõttu on
põletuste saamise oht. Auru/kuuma vee pulk võib minna väga kuumaks: ärge katsuge seda
paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid käepidemeid.

Parema tulemuse saamiseks soovitame teha aeglaseid ringseid liigutusi.

Asetage anum kuuma vee/auru
pulga alla.

Pärast HOT WATER (kuum vesi)
valimist vajutage OK ja oodake
programmeeritud koguse
väljutamist. Toimingu saab lõpetada
vajutades STOP.

Kui kuuma vee väljutamine on
lõppenud võtke anum soovitud
kuuma vee kogusega.

Korrake protseduuri, et väljutada uus kogus kuuma vett.

Pärast väljutamist jääb alati pisut vett torudesse ja seetõttu võib esineda lekkimist. See on masina normaalne omadus.

Auru väljutamine
Auru saab kasutada piima, vee ja teiste jookide soojendamiseks.

Asetage anum kuuma vee/auru
pulga alla.

Pärast STEAM (aur) valimist
vajutage OK ja oodake, kuni
programmeeritud kogus auru
väljutatakse.

Auru väljutamise saab igal hetkel
katkestada vajutades STOP.

Kui auru väljutamine on lõppenud,
võtke anum kuuma joogiga ära.

KOHVIMASINA MENÜÜ
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Saate muuta kohvimasina toimingute seadistusi.

Vajutage MENU (menüü) nuppu, et
siseneda kohvimasina peamenüüsse.

Valige menüü vajutades ( ) nuppu.
Vajutage OK nuppu, et minna
MACHINE MENU (kohvimasina
menüüsse).

Kerimise/valikute nupp Kerimise/valimise nupp

Valikute/kinnitamise nupp Väljumise nupp
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(Piima kogus) See võimaldab teil programmeerida piima kogust, mida kasutatakse
iga joogi valmistamisel. Triip võimaldab teil täpselt määrata piima koguse
väljutamiseks.

(Vee kogus) See võimaldab teil programmeerida vee koguse, mida väljutatakse,
kui vajutate kuuma vee nuppu. Triip võimaldab teil täpselt määrata väljutatava vee
koguse.

JOOKIDE SUURUSE KIIRPROGRAMMEERIMINE
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Asetage tass või anum siia, kuhu
väljutatakse cappuccino või latte
macchiato.

Pöörake käepideme ülaosa tassi
kohale. Kasutage tassi, mida
kasutate iga päev.

Hoidke nuppu 3 sekundit all, et
alustada programmeerimist.

See peatükk kirjeldab programmeerimist cappuccino jaoks. See on mõeldud näitena, et kirjeldada teile jookide kiiret ja lihtsat
programmeerimist.

Pärast joogi kiirprogrammeerimist võib taha detailsemaid seadistusi BEVERAGE MENU (jookide menüüs leheküljel 26).

Masin alustab valmistamist: kohv
jahvatatakse ja piim soojendatakse
selles etapis.

Algab piima väljutamine. Kui
soovitud kogus on tassis, vajutage
STOP.

Kui piim on väljutatud, alustab
masin kohvi valmistamist. Kui
tassis on soovitud kogus kohvi,
vajutage STOP.

Joogi kogus on programmeeritud. Nüüdsest valmistatakse alati selline kogus seda jooki. Teiste jookide
programmeerimiseks: hoidke all joogi nuppu, mida programmeerida soovite, ja järgige samu toiminguid.
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Vajutage MENU (menüü) nuppu, et
minna masina menüüsse.

Vajutage OK nuppu, et minna
BEVERAGE MENU (jookide
menüüsse).

Kõiki jookide seadistusi saab muuta.

Kerimise/valikute nupp

Valikute/kinnitamise nupp Väljumise nupp

Kerimise/valimise nupp

Iga joogi puhul on võimalik taastada tehase seadistused. Pärast selle funktsiooni
valimist, kustutatakse kasutaja muudatused.

JOOKIDE MENÜÜ
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Näitame, kuidas teha personaalseid muudatusi cappuccinole.

Piima haldamise valikuid ei näidata, kui programmeeritakse kohvi (espresso või suur kohv) valmistamist.

(Kohvi kogus) See osa võimaldab teil programmeerida valmistatava joogi
kohviubade jahvatamise kogust: see seadistus mõjutab kohvi aroomi.

GROUND COFFEE (jahvatatud kohv) = see jook valmistatakse jahvatatud kohvist

MILD (lahja) = lahja kohvi kogus

MEDIUM (keskmine) = keskmise kohvi kogus

STRONG (kange) = kange kohvi kogus

(Eelvalmistamine) Eelvalmistamine: kohv niisutatakse pisut enne valmistamist, see
toob esile kohvi täidlase aroomi, mis annab suurepärase maitse.

OFF (väljas): eelvalmistamist ei tehta.

LOW (vähe): eelvalmistamine on aktiivne.

HIGH (palju): eelvalmistamine on pikaajalisem, et tuua esile kohvi maitset.

(Kohvi temperatuur) See funktsioon võimaldab teil muuta valmistatava kohvi
temperatuuri.

LOW (madal): madal temperatuur.

NORMAL (normaalne): keskmine temperatuur.

HIGH (kõrge): kuum temperatuur.

(Kohvi kogus) See funktsioon võimaldab programmeerida vee kogust, mida
kasutatakse iga joogi valmistamisel. Triip võimaldab teil täpselt määrata vee
koguse kohvi valmistamiseks.


