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Sissejuhatus 
Hea klient, täname teid, et ostsite Saeco Incanto täisautomaatse
espressomasina! 

Kohv on looduslik toode ning selle omadused võivad erineda sõltuvalt
päritolust, segust ja röstist. Masin on varustatud iseseadistussüsteemiga, mis
võimaldab teil saada parima võimaliku maitse oma lemmikkohviubadest.
See reguleerib ennast pärast 10–20 kohvi valmistamist.

Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamiseks,
kasutamiseks ja hooldamiseks. Selleks, et teil Saeco tootetoest kasu oleks,
registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Tähtis 

Hoiatus 
- Ühendage masin vooluvõrku, mille pinge sobib seadme tehniliste

andmetega.
- Ühendage masin maandatud seinakontakti.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva, ega

kuumade pindadega kokku puutuda.
- Ärge kunagi kastke masinat, toitejuhet ega toitejuhtme pistikut vette

(elektrilöögi oht).
- Ärge kunagi valage vedelikke toitejuhtme ühenduse lähedal.
- Ärge kunagi suunake kuuma veejuga kehaosade poole: põletuste oht.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid ja nuppe.
- Lülitage masin selle tagaküljel asuvast pealülitist välja ja eemaldage pistik

seinakontaktist:
- Kui tekib tõrge.
- Kui masinat ei kasutata pikema aja jooksul.
- Enne masina puhastamist.

- Tõmmake alati pistikust, mitte toitejuhtmest.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage masinat, kui selle pistik, toitejuhe või masin ise on

kahjustatud..
- Ärge tehke muudatusi masinale ega selle toitejuhtmele.
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- Selleks, et vältida ohtu, laske remonditöid teostada vaid Philipsi poolt
volitatud hoolduskeskustel..

- Masin ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, kes on vähem kui 8 aastat
vanad.

- Seda masinat võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste
puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid masina ohutu
kasutamise kohta ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte. 

- Ärge laske lastel seadet puhastada ja hooldada, kui nad ei ole vähemalt
8 aastat vanad ja nad on järelevalveta. 

- Hoidke masinat ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus
kohas.

- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks masinaga.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega muid esemeid kohviveskisse.

Ettevaatust 
- Masin on mõeldud kasutamiseks ainult tavalises kodumajapidamises.

See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide personali köökides, kontorites,
talude puhkeruumides ega teistes töökeskkondades.

- Alati asetage masin tasasele ja kindlale pinnale. Hoidke seda püstises
asendis, ka transpordi ajal..

- Ärge asetage masinat keedualale ega kuuma ahju, küttekeha või sarnase
soojusallika lähedusse.

- Oamahutisse pange vaid röstitud kohviube. Kui panna oamahutisse
eeljahvatatud kohvi, lahustuvat kohvi, tooreid kohviube või muid aineid,
võib see masinat kahjustada.

- Enne osade paigaldamist või eemaldamist laske masinal jahtuda.
Küttepinnad võivad kasutamisjärgselt säilitada jääksoojust.

- Ärge kunagi täitke veepaaki sooja, kuuma või gaseeritud veega, kuna see
võib kahjustada veepaaki ja masinat.

- Äge kunagi kasutage masina puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid
puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiini või atsetooni.
Kasutage lihtsalt veega niisutatud pehmet lappi.

- Puhastage oma masinat regulaarselt katlakivist. Masin annab teada, kui
katlakivi eemaldamine on vajalik. Selle eemaldamata jätmisel võib teie
masin lakata korralikult töötamast. Sellisel juhul remont garantii alla ei
kuulu.

- Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Küttesüsteemi jäänud vesi
võib külmuda ja masinat kahjustada.

- Ärge jätke vett veepaaki, kui masinat ei kasutata pikema aja jooksul. Vesi
võib saastuda. Iga kord kui kasutate masinat, kasutage värsket vett.

Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
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Masina ülevaade
1 Kasutajaliides
2 ESPRESSO nupp
3 ESPRESSO LUNGO nupp
4 Nupp AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus)
5 Ooterežiiminupp
6 Nupp MENU (Menüü)
7 LATTE MACCHIATO nupp
8 CAPPUCCINO nupp
9 Kaitsekate
10 Reguleeritav kohvi väljutamise tila
11 Veepaagi kaas
12 Oamahuti kaas
13 Pealüliti
14 Juhtme pesa
15 Hooldusluuk
16 Tilgakandiku vabastusnupp
17 Piimavahu väljutamise tila
18 Piimakarahvini kaas.
19 Piimakarahvini pealis
20 Piimakarahvin
21 Veepaak
22 Veski reguleerimise nupp
23 Toitejuhe
24 Vee kareduse testriba
25 Õli
26 Puhastusharjake
27 Multifunktsionaalne tööriist (mõõtekühvel, jahvatusastme võti ja

kohvikanali puhastamise tööriist)
28 Kohvi tõmbamise seadmed
29 Puhastusjuhistega hooldusluugi sisekülg
30 Kohvi väljutamise tila
31 Kohvijääkide sahtel
32 Tilgakandiku täituvuse näidik
33 Kohvipaksu sahtel
34 Tilgakandiku kate
35 Tilgakandik
36 Kuuma vee väljutamise tila
37 Kuuma vee väljutamise tila ava

Kasutajaliides
Kasutage neid nuppe menüüdes navigeerimiseks: 

ESPRESSO
ESPRESSO nupp=Nupp „ESC“ (otsing):vajutage seda nuppu, et naasta
peamenüüsse.
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AROMA STRENGTH
Nupp AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus)=Nupp OK:vajutage seda nuppu,
et valida, kinnitada või lõpetada funktsioon.

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO nupp=Nupp UP (Üles):vajutage seda nuppu, et ekraani
menüüs ülespoole sirvida.

MENU
Nupp MENU (Menüü)=Nupp DOWN (Alla):vajutage seda nuppu, et ekraani
menüüs allapoole sirvida.

Esmane paigaldus 
Seda masinat on eelnevalt kohviga testitud. Kuigi masinat on hoolikalt
puhastatud, võivad sinna olla jäänud mõningased kohvijäägid. Vaatamata
sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.Nagu enamike
täisautomaatsete masinate puhul, tuleb enne parimate maitseomaduste
saavutamist valmistada paar tassi kohvi, et masin saaks läbida
iseseadistumise.

1 Eemaldage masina küljest kõik pakkematerjalid.

2 Asetage masin lauale või tööpinnale nii, et see oleks eemal kraanist,
valamust ja kuumaallikatest.

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm
Märkus. Jätke masinast üles, taha ja kummalegi poole vähemalt 15 cm
vaba ruumi.

Märkus. Masinat võib kasutada vaid vastava väljaõppega inimene. Ärge
jätke töötavat masinat järelevalveta. 

MAX
CALC
CLEAN

MAX

3 Täitke veepaak värske veega MAX taseme tähiseni.
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4 Avage oamahuti kaas. Täitke oamahuti kohviubadega ja sulgege kaas.

Märkus: Veski kahjustuste vältimiseks, ärge täitke oamahutit üle.

Ettevaatust! Kasutage ainult espresso kohviube. Ärge kunagi kasutage
jahvatatud kohvi, röstimata või karamelliseeritud kohviube, kuna see
võib kahjustada masinat.

2

1

5 Sisestage toitepistik seinakontakti (1) ja väike pistik pesasse, mis asub
masina tagaküljel (2).

6 Seadistage pealüliti asendisse ON, et masin sisse lülitada.

Ooterežiimi nupp vilgub.

7 Masina sisselülitamiseks vajutage ooterežiimi nuppu. 

8 Sisestage kuuma vee väljutamise tila.
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- Ekraanil kuvatakse ringe puhastamise ikoon, mis viitab, et peate ringet
puhastama. 

9 Asetage anum kuuma vee väljutamise tila alla. Vajutage nuppu OK
(Korras), et alustada veeringluse täitmise tsüklit. Masin tuletab meelde, et
masinasse on vaja sisestada veetila, seejärel vajutage nuppu OK (Korras).
- Masin hakkab kuuma vett väljutama.
- Ekraanil kuvatatakse puhastamise ikoon. Edenemisriba näitab

puhastustsükli kulgemist.

10 Masin kuumeneb ja ekraanil kuvatakse temperatuuri ikoon.

11 Tühjendage anum ja asetage see kohvi väljutamise tila alla.

12 Masin hakkab läbi kohvi väljutamise tila loputusvett väljutama. Ekraanil
kuvatakse loputusikoon ja edenemisriba.

Märkus. Ärge katkestage loputustsüklit.

13 Ekraanil küsitakse: AquaClean filter?

Märkus. Kui soovite AquaClean filtri pärastpoole paigaldada, vajutage
nuppu ESC (Tühista) ja jätkake manuaalse loputustsükliga.
Paigaldamiseks vt jaotist "AquaClean filter".

INSTALL

FILTER

14 Kui soovite AquaClean filtri paigaldada, vajutage nupule OK (Korras).
Aktiveerimiseks kulub 2 minutit.

- Ekraanil tuletatakse meelde, et paigaldaksite filtri.

15 Võtke AquaClean filter pakendist välja. Raputage filtrit umbes 5 sekundit.

16 Kastke AquaClean filter tagurpidi külma veega täidetud kannu ja oodake,
kuni enam õhumulle ei eraldu.

17 Sisestage AquaClean filter vertikaalselt filtri ühenduskohta. Lükake
AquaClean filter madalaima võimalikku punkti. Parima jõudluse
tagamiseks veenduge, et filter on kindlalt paigal ja tihend on õiges
asendis.

18 Täitke veepaak värske veega MAX taseme tähiseni.
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OFF

ON

19 Valige ekraanilt ON (Sees) ja aktiveerimise kinnitamiseks vajutage nuppu
OK (Korras).
- Kui aktiveerimine on teostatud, kuvatakse ekraanil linnuke, mis

tähistab aktiveerimise lõppu.

- Seejärel kuvatakse masina valmisolekuaken koos AquaClean 100%
ikooniga, mis tähistab, et filter on paigaldatud. 

20Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage 2 tassi (0,5 l) kuuma vett. Valage
see vesi ära. Aktiveerimise lõpetamiseks peate läbima kuumaveeringe
loputuse ja kohvimooduli loputamise. 

Pärast AquaClean filtri paigaldamist ei pea te manuaalset loputustsüklit
läbima.

Manuaalne loputustsükkel
Manuaalse loputustsükli ajal voolab värske vesi läbi vee- ja
kohvivalmistamise ringe. See võtab vaid paar minutit.

Kuumaveeringe loputamine
1 Sisestage kuumaveetila (kui see ei ole paigaldatud) ja asetage

kuumaveetila alla anum.

MENU

HOT

WATER

2 Vajutage nuppu MENU (Menüü). Valige funktsioon DRINKS (Joogid) ja
kerige menüüd, et valida funktsioon HOT WATER (Kuum vesi).
Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Ekraan tuletab meelde, et masinasse on vaja sisestada kuumaveetila,

seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- Masin hakkab kuuma vett väljutama.

Märkus. Loputustsükli katkestamiseks vajutage nuppu OK.

3 Kui masin on väljutanud 2 tassi kuuma vett (0,5 l), vajutage kuuma vee
väljutamise lõpetamiseks nuppu OK. Korrake samme 1–3 kaks korda.

Kohviringe loputamine 
1 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.

2 Vajutage nuppu ESPRESSO LUNGO (Espresso Lungo).

3 Valmistage 2-3 tassi kohvi ja valage need ära.

4 Naaske peamenüüsse. Masin on nüüd kasutusvalmis

AquaClean filter 
AquaClean filtri eesmärk on vähendada katlakivi teket teie kohvimasinas ja
filtreerida vett, säilitamaks aroomi ja maitset igas tassis kohvis. Kui kasutate 8
AquaClean filtrit nagu selles kasutusjuhendis välja toodud, ei pea te oma
masinat katlakivist puhastama 2 aasta või 5000 tassi (mille maht on 100 ml)
vältel kordagi.

Märkus. Teie masin peab enne AquaClean filtri kasutama hakkamist olema
täielikult katlakivivaba. Kui te ei aktiveerinud filtrit esmasel kasutamisel ja
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valmistasite üle 50 tassi (iga kogus 100 ml) kohvi, peate enne uue filtri
aktiveerimist masinast katlakivi eemaldama.

Märkus. Vahetage AquaClean filter, kui filtri ikoon hakkab ekraanil vilkuma.
Vahetage AquaClean filtrit vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, isegi kui
masin veel filtri vahetust ei nõua.

AquaClean filtri ettevalmistamine ja paigaldamine
1 Võtke AquaClean filter pakendist välja. Raputage filtrit umbes 5 sekundit.

2 Kastke AquaClean filter tagurpidi külma veega täidetud kannu ja oodake,
kuni enam õhumulle ei eraldu.

3 Sisestage AquaClean filter vertikaalselt filtri ühenduskohta. Lükake
AquaClean filter madalaima võimalikku punkti. Parima jõudluse
tagamiseks veenduge, et filter on kindlalt paigal ja tihend on õiges
asendis.

AquaClean filtri aktiveerimine 
Võite paigaldada ja seadistada AquaClean filtri esmase
paigaldusprotseduuri osana. Kui jätsite AquaClean filtri paigaldamise
esmakordsel kasutamisel vahele, võite selle paigaldada sisenedes
menüüsse nagu allpool kirjeldatud. 

1 Vajutage nuppu MENU (Menüü), valige MENU (Menüü) ja kinnitamiseks
vajutage nuppu OK (Korras). Kerige, et valida "AquaClean" filter.
Kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Korras).

2 Valige ekraanil ON (Sees) ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK (Korras).

0 / 8

OFF

ON
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- Seejärel kuvatakse masina valmisolekuaken koos AquaClean 100%
ikooniga, mis tähistab, et filter on paigaldatud. 

3 Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage 2 tassi kuuma vett (0,5 l). Valage
see vesi ära.

AquaClean filtri asendamine
Vahetage AquaClean filter, kui filtri ikoon hakkab ekraanil vilkuma. Vahetage
AquaClean filtrit vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, isegi kui masin veel
filtri vahetust ei nõua.

1 Võtke AquaClean filter välja. Järgige samme vastavalt jaotisele
"AquaClean filtri ettevalmistamine ja paigaldamine".

1 / 8

80%

NEW?

2 Vajutage nuppu MENU (Menüü), valige MENU (Menüü) ja kinnitamiseks
vajutage nuppu OK. Kerige, et valida "AquaClean" filter. Kinnitamiseks
vajutage nuppu OK.

1 / 8

WATER

FILTER

3 Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage 2 tassi kuuma vett (0,5 l). Valage
see vesi ära.

Filtri vahetamine pärast 8 filtri kasutamist
1 Kui filtri ikoon hakkab ekraanil vilkuma, vajutage nuppu MENU (Menüü),

valige MENU (Menüü) ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Kerige, et
valida "AquaClean" filter. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK. 

START

CLEAN

CALC

- Ekraan ütleb, et teil on vaja enne uue filtri aktiveerimist eemaldada
masinast katlakivi.

2 Vajutage OK nuppu, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuri. Vt
jaotist "Katlakivi eemaldamine". 
- Kui te ei soovi katlakivi kohe eemaldada, vajutage ESC nuppu mitu

korda, et väljuda filtri menüüst.

3 Katlakivi eemaldamise protseduuri lõppedes küsib ekraan, kas soovite
paigaldada AquaClean filtri.
- Järgige samme vastavalt juhisele "AquaClean filtri vahetamine".

Vee kareduse mõõtmine
Selleks, et masinat oleks võimalik reguleerida vastavalt teie piirkonna vee
kareduse astmele, palun mõõtke tootega kaasas oleva vee kareduse
ribatesteriga oma vee karedus.
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1 Pistke vee kareduse testriba (masinaga kaasa pandud) 1 sekundiks
kraanivette. 

2 Võtke vee kareduse testriba veest välja ja oodake 1 minut.

1 2

3 4

3 Kontrollige, mitu testriba ruutu värvusid punaseks ja määrake vee
kareduse aste alloleva tabeli järgi.

punaste ruutude arv seadistatav väärtus vee karedus

1 1 väga pehme vesi

2 2 pehme vesi

3 3 kare vesi

4 4 väga kare vesi

 

Vee kareduse seadistamine
1 Vee kareduse seadistamiseks vajutage nuppu MENU (Menüü), valige

menüü ja kerige, et valida WATER HARDNESS (Vee karedus).

2 Vajutage OK nuppu ja valige oma piirkonna vee karedus.

3 Kinnitamiseks vajutage OK nuppu.

4 Vajutage nuppu ESC, et naasta peamenüüsse.

Jookide liigid ja kangused
Joogi nimi Kirjeldus Valimine

Espresso Kohv paksu vahuga serveerituna
väikeses tassis 

Nupp juhtpaneelil

Espresso Lungo Kangem espresso paksu vahuga,
serveeritud keskmises tassis

Nupp juhtpaneelil

Cappuccino 1/3 espressot, 1/3 kuuma piima ja
1/3 piimavahtu serveeritud suures
tassis

Nupp juhtpaneelil
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Latte Macchiato Hulganisti kuuma piima vahuga ja
väike kogus espressot,
serveeritud kõrges klaasis

Nupp juhtpaneelil

Vahustatud piim Kuum piim vahuga Eriliste jookide kaart

Kuum vesi  Eriliste jookide kaart

 
Joogi nimi Standardkangus Kanguse vahemik

Espresso 40 ml 20–230 ml

Espresso Lungo 80 ml 20–230 ml

Kuum vesi 300 ml 50–450 ml

 

Kohvi valmistamine

Kohvi väljutamise tila reguleerimine. 
Masinat saab kasutada erinevat tüüpi kohvi valmistamiseks erineva
suurusega tassidesse või klaasidesse. Kohvi väljutamise tila kõrguse
reguleerimiseks vastavalt tassi või klaasi suurusele, nihutage tila üles või alla.

Kohvi valmistamine kohviubadest

1 tassi kohvi valmistamine
1 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.

2 Vajutage nuppu ESPRESSO või ESPRESSO LUNGO, et valmistada valitud
kohvi. 
- Kohv hakkab kohvi väljastamise tilast voolama.

Märkus. Kui soovite peatada valmistamisprogrammi enne, kui masin on
valmistanud eelseadistatud kohvikoguse, vajutage nuppu OK või
eelnevalt valitud joogi nuppu. 

2 tassi kohvi valmistamine
1 Asetage kaks tassi kohvi väljutamise tila alla.

2 Võite valmistada kaks tassi espressot või espresso lungot samaaegselt.
Vajutage soovitud joogi nuppu kaks korda. Masin teeb automaatselt kaks
jahvatamistsüklit järjest.
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Piimapõhiste jookide valmistamine
Piimakarahvini kasutatakse piima vahustamiseks ja piimapõhiste
kohvijookide valmistamiseks.

 

Piimakarahvini kasutamine
Märkus. Enne esmast kasutust peske piimakarahvin nii nagu seda on
kirjeldatud peatüki "Hooldus ja korrashoid" osas "Piimakarahvini
puhastamine".

Ettevaatust! Valmistamistsükli alguses võib piimavahu väljutamise tilast
eralduda auru ja pritsida kuuma piima.
Ettevaatust! Enne piimapõhise kohvijoogi või piimavahu valimist
veenduge, et piimakarahvin on paigaldatud ja piimavahu väljutamise tila
on avatud.

1

1

2

1 Kui paigaldatud on kuuma vee väljutamise tila, vajutage vabastusnuppe
mõlemal pool kuuma vee väljutamise tila (1) ja eemaldage see (2).

2 Eemaldage piimakarahvini kaas. 

3 Täitke piimakarahvin piimaga MIN ja MAX taseme joonte vahele jääva
kogusega.

Märkus. Kasutage külma piima (temperatuuril umbes 5°C/41°F), mille
valgusisaldus on vähemalt 3%, et tagada optimaalne vahustamise
tulemus. Võite kasutada täispiima või väherasvast piima. Samuti võite
kasutada lõssi- ja sojapiima ning laktoosivaba piima.

4 Kallutage õrnalt piimakarahvini ja sisestage see masina pesasse. Seejärel
vajutage piimakarahvini põhja masina suunas, kuni see lukustub
tilgakandikule.
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5 Tõmmake piimavahu väljutamise tila paremale poole täiesti välja, vahu
väljutamise asendisse.

Märkus. Kui piimavahu väljutamise tila ei ole täielikult välja tõmmatud, siis
piimakarahvin ei vahusta piima korralikult.

 

Piimapõhiste kohvijookide ja piimavahu valmistamine
1 Asetage tass avatud piimavahu väljutamise tila alla.

2 Valige oma piimapõhine jook.
- Vajutage CAPPUCCINO nuppu cappuccino valmistamiseks.
- Vajutage LATTE MACCHIATO nuppu latte macchiato valmistamiseks.
- Vajutage nuppu MENU (Menüü), valige "Drinks" (Joogid) ning kerige,

et leida "milk froth" (piima vahustamine).
- Masin tuletab meelde, et paigaldaksite piimakarahvini ja tõmbaksite

piimavahu väljutamise tila välja.

3 Esmalt laseb masin tassi või klaasi eelseadistatud koguse vahustatud
piima ja seejärel eelseadistatud koguse kohvi.
- Vajutage nuppu OK, et alustada piima või kohvi väljutamist. 

4 Pärast piimapõhiste kohvijookide valmistamist küsib ekraan, kas soovite
teha piimakarahvini tila kiirpuhastuse. Kiirpuhastuse tegemiseks on teil
aega 10 sekundit. Saate kiirpuhastuse läbi viia, jättes piima karahvini.
Eemaldage tass joogiga ja asetage anum piimavahu väljutamise tila alla.
Vajutage nuppu OK kaks korda, kinnitamaks, et soovite kiirpuhastust või
vajutage nuppu ESC, et kiirpuhastus hiljem läbi viia. Soovitav on
kiirpuhastust teha vähemalt kord päevas, vt jaotis "Piimakarahvini
puhastamine".

Erilised joogid

Eriliste jookide valimine
1 Vajutage nuppu MENU (Menüü) ja valige "Drinks" (joogid). 

2 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

3 Kerige menüüd ja valige soovitud jook.

Kuuma vee väljutamine

Kuuma vee väljutamise tila sisestamine ja eemaldamine
Kuuma vee väljutamise tila sisestamine:
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1 Kallutage õrnalt kuuma vee väljutamise tila ja sisestage see masinasse.

2 Vajutage ja keerake kuuma vee väljutamise tila allapoole, et see
masinasse lukustada.

Kuuma vee tila eemaldamine:

1

1

2

1 Kuuma vee väljutamise tila vabastamiseks vajutage selle külgedel
olevatele vabastusnuppudele.

2 Tõstke kuuma vee väljutamise tila kergelt ja tõmmake see masinast välja.

Kuuma vee väljutamine

Ettevaatust! Valmistamistsükli alguses võib kuuma vee väljutamise tilast
eralduda auru ja pritsida kuuma vett. Enne kuuma vee väljutamise tila
eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

1 Vajutage nuppu MENU (Menüü). Valige "Drinks" (Joogid) ja kerige
menüüd, et valida "Hot water" (Kuum vesi).

Ettevaatust! "Hot water" valige menüüst ainult juhul, kui kuuma vee
väljutamise tila on paigaldatud.

2 Kinnitamiseks vajutage OK nuppu.Ekraan tuletab meelde, et masinasse
on vaja sisestada kuumaveetila, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu
OK. Masin hakkab kuuma vett väljutama.
- Vajutage nuppu OK, et kuuma vee väljutamine lõpetada. 

Koguse ja maitse reguleerimine

Saeco Adapting System
Kohv on looduslik toode ja selle omadused võivad erineda sõltuvalt
päritolust, segust ja röstist. Masin on varustatud iseseadistumise süsteemiga,
mis võimaldab teil saada parima võimaliku maitse oma lemmik
kohviubadest. See reguleerib ennast pärast mõne kohvi valmistamist.

Kohvi ja piima kanguse reguleerimine
Te saate valmistatava joogi kogust vastavalt oma maitsele ja tasside
suurusele seadistada. 
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ESPRESSO

1 Reguleerimaks valmistatava espresso kogust, vajutage ja hoidke
ESPRESSO nuppu all seni, kuni ekraanil kuvatakse MEMO ikoon.
- Masin siseneb programmeerimisjärku ja hakkab valmistama valitud

jooki.

2 Vajutage OK nuppu, kui tass sisaldab soovitud kogust espressot.
- Linnuke ekraanil annab teada, et nupp on programmeeritud: iga kord,

kui seda vajutate, valmistab masin määratud koguse espressot.
Määramaks espresso lungo, cappuccino ja latte macchiato kangust,
järgige sama protseduuri: vajutage ja hoidke joogi nuppu all ning
vajutage nuppu OK, kui tass sisaldab soovitud kogust jooki.
Piimapõhiste kohvijookide kanguse reguleerimiseks sisestage
piimakarahvin ja salvestage esmalt piima kogus, seejärel salvestage
kohvi kogus.

Kohvi kanguse reguleerimine
Kohvi kanguse muutmiseks vajutage AROMA STRENGTH nuppu. Iga kord kui
vajutate AROMA STRENGTH nuppu, muutub aroomi kangus ühe taseme
võrra. Ekraanil kuvatakse valitud kangus, mis salvestatakse ainult kohvi
valmistamisel.

1

2

3

4

5

1 Väga lahja
2 Lahja 
3 Regulaarne
4 Kange
5 Väga kange

Märkus. Masin väljutab automaatselt õige koguse kohvi iga kohvi kanguse
kohta.

 Märkus. Kohvi valmistamisel naaseb masin peaekraanile ja salvestab valitud
aroomi kanguse.

Veski seadete reguleerimine
Saate reguleerida veski seadeid multifunktsionaalse tööriista käepidemesse
kombineeritud veski reguleerimise võtmega. Igal valitud seadistusel tagab
keraamiline kohviveski täiuslikult ühtlase jahvatuse igaks valmistatavaks
tassitäieks. See säilitab täielikult kohvi aroomi ja annab täiusliku maitse igale
tassitäiele.

Märkus. Veski seadeid võite reguleerida ainult siis, kui masin jahvatab
kohviube.

1 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.

2 Avage oamahuti kaas.

3 Vajutage ESPRESSO nuppu.
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2

1

4 Kui veski hakkab jahvatama, asetage veski reguleerimise võti veski
reguleerimise nupule (1). Vajutage ja keerake vasakule või paremale (2).

- Veskil on valida 5 eri astme vahel. Mida väiksem on punkt, seda kangem
on kohv.

Ettevaatust! Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake veski
reguleerimise nuppu rohkem kui ühe astme võrra korraga.

 

Hooldus ja korrashoid
Hooldus on oluline pikendamaks teie masina eluiga ja tagamaks kohvi
parima kvaliteedi ning maitse. 

Tilgakandiku ja kohvipaksu sahtli puhastamine 
Teostage järgmised toiminguid kui masin on sisse lülitatud: 
- Kui ekraanile kuvatakse "empty coffee grounds container" ikoon,

tühjendage kohvipaksu sahtel.
- Tilgakandik on täis kui selle täituvuse näidik on tõusnud üles, läbi

tilgakandiku katte. Tühjendage ja puhastage tilgakandikut iga päev. 

1

1

2

1 Vajutage tilgakandiku mõlemal küljel asuvaid vabastusnuppe (1) ja
tõmmake tilgakandik masinast välja (2).

2 Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.

3 Tühjendage tilgakandik ja loputage see kraani all.

4 Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilgakandikusse.

5 Libistage tilgakandik tagasi masinasse, kuni see lukustub klõpsatusega
oma kohale.

Märkus. Veenduge, et masin on tilgakandikut eemaldades sisse lülitatud. Kui
lülitate seadme enne tilgakandiku eemaldamist välja, jääb ikoon "empty
coffe grounds container" ekraanil nähtavaks ka masina uuesti sisse
lülitamisel vaatamata sellele, et tilgakandik on tühi.

Veepaagi puhastamine
1 Eemaldage masinast veepaak ja loputage seda aegajalt värske veega.

2 Täitke veepaak kuni MAX taseme tähiseni värske veega ja asetage tagasi
masinasse.

Kohvilahtrite puhastamine
- Puhastage oamahutit kuiva lapiga kord kuus. 
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Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine
1 Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

2 Eemaldage tilgakandik koos kohvipaksu sahtliga.

3 Tühjendage tilgakandik ja loputage seda kraani all.

4 Tühjendage kohvipaksu sahtel ning loputage seda leige kraaniveega.

5 Avage hooldusuks.

2

1

6 Vajutage PUSH nuppu (1) ja tõmmake kohvi tõmbamise seadmete
haardekohtadest, et need masinast eemaldada (2).

7 Puhastage kohvi väljutamise toru põhjalikult lusikavarre või masinaga
kaasas oleva multifunktsionaalne tööriistaga. Sisestage see nagu joonisel
näidatud.

8 Eemaldage kohvijääkide sahtel, tühjendage see ja loputage leige
kraaniveega. Laske sellel kuivada ja seejärel sisestage see uuesti.

9 Loputage kohvi tõmbamise seadmed põhjalikult leige veega. Puhastage
ülemist filtrit ettevaatlikult.

Ettevaatust! Ärge peske kohvi tõmbamise seadmeid nõudepesumasinas
ega kasutage nende puhastamiseks pesemisvahendit või muid
puhastusaineid! See võib põhjustada kohvi tõmbamise seadmete rikkeid
ja mõjuda halvasti kohvi maitsele.

10 Laske kohvi tõmbamise seadmetel põhjalikult õhu käes kuivada.

Märkus. Ärge kuivatage kohvi tõmbamise seadmeid lapiga, et vältida
kiudude kogunemist seadmete sisse.

11 Puhastage masina sisemus pehme niiske lapiga.
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12 Enne kohvi tõmbamise seadmete asetamist tagasi masinasse veenduge,
et külgedel asuvad kaks viitemärki oleks kohakuti. Kui need ei ole
kohakuti, toimige järgnevalt:

- Veenduge, et kang on kohvi tõmbamise seadmete alusega kontaktis.

13 Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustuskonks on õiges
asendis. 

- Konksu õigesse asendisse seadmiseks lükake seda ülespoole, kuni
see on kõige ülemises asendis.

- Konks ei ole õigesti, kui see on kõige alumises asendis.

14 Libistage kohvi tõmbamise seadmed nende külgedel asuvaid juhikuid
mööda tagasi masinasse, kuni need lukustuvad klõpsatusega oma
kohale.

Ettevaatust! Ärge vajutage PUSH nuppu.

15 Sulgege hooldusluuk.

 

Kohvi tõmbamise seadmete igakuine õlitamine
Õlitage kohvi tõmbamise seadmeid üks kord kuus või kui masinaga on
valmistatud 500 tassi kohvi.

1 Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

2 Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ja loputage neid leige
kraaniveega nagu kirjeldatud osas "Kohvi tõmbamise seadmete
iganädalane puhastamine".
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3 Kandke natukene õli kohvi tõmbamise seadmete põhjas asuvale võllile.

4 Kandke natukene õli mõlemal pool asuvatele rööbastele (vt joonis).

5 Sisestage kohvi tõmbamise seadmed, nagu kirjeldatud osas "Kohvi
tõmbamise seadmete iganädalane puhastamine".

 

Piimakarahvini puhastamine  
Karahvini kiirpuhastus
Asetage anum piimavahu väljutamise tila alla ja tõmmake piimavahu
väljutamise tila välja.Pärast piimapõhise joogi valmistamist ilmub ekraanile
karahvini puhastamise ikoon.

1 Kui ekraanile ilmub karahvini puhastamise ikoon ja soovite teha
puhastustsükli, vajutage nuppu OK.

Nõuanne. Eemaldage tass joogiga ja asetage anum piimavahu väljutamise
tila alla.

2 Asetage anum piimavahu väljutamise tila alla ja tõmmake piimavahu
väljutamise tila välja.

3 Vajutage OK nuppu, et alustada kuuma vee väljutamist. 

Selleks, et piimakarahvini põhjalikult puhastada, peate järgnevat
tegevust teostama regulaarselt:
1 Võtke piimakarahvini ülaosa lahti..

2 Eemaldage piimakarahvini kaas .
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3 Tõstke piimavahu väljutamise tila karahvini pealt ära.

4 Eemaldage piimavahu väljutamise tila küljest imemistoru.

5 Loputage imemistoru põhjalikult leige kraaniveega.

Piimakarahvini iganädalane puhastamine
Piimavahu väljutamise tila koosneb 5 osast. Võtke kõik osad kord nädalas
lahti, et neid puhastada.

1 2

5

3

4

1 Imemistoru
2 Kummist tugi
3 Piimavahustaja
4 Piimavahustaja ühendus
5 Väljutamise tila kaas

Piimakarahvini lahti võtmine

1
2

1

1 Vajutage piimakarahvini ülaosas mõlemal pool asetsevaid
vabastusnuppe (1) ja tõstke piimakarahvini kate maha (2).

2 Pöörake väljutustila kaas tagurpidi ja hoidke seda kindlalt käes. Tõmmake
imemistoru kummist toe küljest ära.

2

1
3 Vajutage vabastusnuppe piimavahu väljutamise tilal ja eemaldage

piimavahustaja kummist toe küljest.
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4 Tõmmake piimavahustaja ühendus piimavahustaja küljest lahti.

5 Loputage kõiki osi leige kraaniveega.

Nõuanne. Kõiki eemaldatavaid osi, välja arvatud karahvini, võib pesta
nõudepesumasinas.

Piimakarahvini kokkupanemine
1 Piimavahu väljutamise tila kokkupanekuks järgige juhistes "Piimavahu

väljutamise tila lahti võtmine" olevaid samme 2-4 tagurpidi.

2 Asetage piimavahu väljutamise tila tagasi piimakarahvini peale.

3 Asetage piimakarahvini pealmine ose tagasi piimakarahvini peale.
Märkus. Enne piimavahu väljutamise tila asetamist tagasi piimakarahvini
peale, liigutage pealise sees asuv nõel õigesse asendisse. Kui nõel ei ole
õiges asendis, ei saa piimavahu väljutamise tila tagasi piimakarahvini
peale asetada.

Piimakarahvini igakuine puhastamine
Kasutage selleks puhastustsükliks ainult SAECO piimaringe puhastajat
CA6705.

MI
N

MA
X

1 Valage piimaringe puhastaja kotikese sisu piimakarahvini. Seejärel täitke
piimakarahvin veega kuni MAX taseme tähiseni.

2 Sisestage piimakarahvin masinasse ja asetage anum piimavahu
väljutamise tila alla.

3 Vajutage nuppu MENU (Menüü), valige "Drinks" (Joogid) ning kerige, et
leida "milk froth" (piima vahustamine). Vajutage nuppu OK, et alustada
puhastusaine lahuse väljutamist.

4 Korrake sammu 3, kuni piimakarahvin on tühi.

5 Kui karahvin on tühi, eemaldage anum ja piimakarahvin masinast.

6 Loputage piimakarahvin põhjalikult ja täitke see värske veega kuni MAX
taseme tähiseni.

7 Sisestage piimakarahvin masinasse.

8 Asetage anum piimavahu väljutamise tila alla.

9 Vajutage nuppu MENU (Menüü) ja valige "milk froth" (piima vahustamine)
eriliste jookide menüüst, et alustada karahvini loputustsüklit.

10 Korrake sammu 9, kuni piimakarahvin on tühi.

Märkus. Ärge kunagi jooge sellel etapil masinast väljutatud vedelikku.

11 Korrake samme 6–10. 

12 Kui masin vee väljutamise lõpetab, on tsükkel lõppenud.

13 Võtke kõik komponendid lahti ja loputage neid leige kraaniveega.

Masin on nüüd kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamise protseduur
Kui ekraanil kuvatakse teade "start calc clean" (Alusta katlakivi
eemaldamist), peate eemaldama masinast katlakivi. Kui te selle teate
ekraanile ilmumisel katlakivi ei eemalda, võib masin lakata korralikult
töötamast. Sellisel juhul remonditööd garantii alla ei kuulu. 

Katlakivist puhastamiseks kasutage ainult Saeco katlakivi eemaldamise
lahust. Saeco katlakivi eemaldamise lahuse eesmärk on tagada masina
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optimaalseim töökord. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada
ja jätta vette jääke. Saeco katlakivi eemaldamise lahus on müügil veebipoes
aadressil www.shop.philips.com/service. Katlakivi eemaldamise protseduur
kestab 30 minutit ja koosneb katlakivi eemaldamise tsüklist ning
loputustsüklist. Saate katlakivi eemaldamise protseduuri või loputustsükli
ESC nuppu vajutades peatada. Selleks, et jätkata katlakivi eemaldamise
protseduuri või loputustsüklit, vajutage OK nuppu.

Märkus. Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi
eemaldamise protseduuri ajal.Hoiatus. Ärge jooge katlakivi
eemaldamise lahust ega katlakivi eemaldamise protseduuri
käigus masinast väljunud vett.

1 Eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel, tühjendage ning puhastage
ja asetage need tagasi oma kohtadele.

2 Asetage suur anum (1,5 l) kohvi väljutamise tila alla.

START

CLEAN

CALC

3 Kui ekraanile ilmub teade "START CALC CLEAN" (Alusta katlakivi
eemaldamist) vajutage nuppu OK, et alustada katlakivi eemaldamise
protseduuri. Eemaldage kuuma vee väljutamise tila, kui see on olemas.

- Järgmisel ekraanil tuletatakse meelde, et peate karahvini sisestama.

- Järgmisel ekraanil tuletatakse meelde, et peate piima väljutamise tila
avama.

REMOVE

FILTER

- Järgmisel ekraanil tuletatakse meelde, et AquaClean filtri eemaldama.

Märkus. Võite katlakivi eemaldamise vahele jätmiseks vajutada nuppu
ESC. Kui soovite alustada katlakivi eemaldamise protseduuri hiljem,
vajutage nuppu MENU (Menüü), valige "Menu" (Menüü) ja kerige, et
valida "Descaling" (Katlakivi eemaldamine). Kinnitamiseks vajutage
nuppu OK.

27Eesti



MAX
CALC
CLEAN

CALC
CLEAN

1

2

4 Valage katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak värske
veega kuni CALC CLEAN taseme tähiseni. Asetage veepaak tagasi
masinasse. Kinnitamiseks vajutage OK nuppu.
- Algab esimene katlakivi eemaldamise protseduuri tsükkel. Masin

hakkab intervallide kaupa katlakivi eemaldamise lahust väljutama.
- Ekraanil kuvatakse katlakivi eemaldamise protseduuri ikoon, etapi

tähis ja kestus. Esimene etapp kestab 20 minutit. 

5 Laske masinal väljutada katlakivi eemaldamise lahust kuni veepaak on
tühi.

6 Eemaldage veepaak ja loputage see.

7 Täitke veepaak värske veega kuni CALC CLEAN taseme tähiseni. Pange
veepaak tagasi masinasse ja vajutage OK nuppu.

8 Eemaldage ja loputage piimakarahvin. Täitke piimakarahvin veega kuni
MIN taseme tähiseni. Sisestage piimakarahvin masinasse ja avage
piimavahu väljutamise tila.

9 Eemaldage ja tühjendage anum ning pange see tagasi kohvi väljutamise
tila alla. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

10 Algab teine katlakivi eemaldamise protseduuri etapp, mis
on loputustsükkel. See etapp kestab 3 minutit. Ekraanil kuvatakse
loputuse ikoon ja etapi kestus.

Märkus. Kui veepaak ei ole täidetud kuni CALC CLEAN tasemeni, võib
masin vajada teist loputustsüklit. 

11 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Katlakivi eemaldamise
protseduur on lõppenud, kui ekraanile ilmub linnuke.

12 Katlakivi eemaldamise tsüklist väljumiseks vajutage OK nuppu. Masin
hakkab kuumenema ja läbib automaatse loputustsükli.

13 Eemaldage ja tühjendage anum.

14 Piimakarahvini puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist, teostage
protseduur "Piimakarahvini iganädalane puhastamine".

15 Puhastage kohvi tõmbamise seadmed, teostades tsükli "Iganädalane
kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

16 Paigaldage veepaaki uus AquaClean filter.

Nõuanne. AquaClean filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise
vajadust!

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur katkeb
Kui katlakivi eemaldamise protseduur on alanud, tuleb see teostada lõpuni,
masinat välja lülitamata. Kui masinal esineb tsükli ajal tõrge, saate väljuda
katlakivi eemaldamise protseduurist vajutades ooterežiimi nuppu. Sellisel
juhul, või voolukatkestuse või juhtme juhusliku lahti ühendumise korral,
käituge järgnevalt:

1 Tühjendage veepaak ja loputage seda põhjalikult;

2 Täitke veepaak kuni CALC CLEAN taseme tähiseni ja lülitage masin uuesti
sisse. Masin kuumeneb ja läbib automaatse loputustsükli.

3 Enne mis tahes jookide valmistamist, teostage manuaalne loputustsükkel,
vt ptk "Manuaalne loputustsükkel". 

Märkus. Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei viida lõpuni, vajab masin
teist katlakivi eemaldamise protseduuri nii kiiresti kui võimalik.
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Hoiatusikoonid ja veakoodid 
Hoiatusmärgid kuvatakse punaselt. Allpool leiate loetelu ja tähendused
hoiatuste kohta , mis võivad ilmuda ekraanile.
- Täitke veepaak värske veega MAX taseme tähiseni.

- Oamahuti on tühi. Pange oamahutisse uued kohvioad

- Kohvi tõmbamise seadmed ei ole masinas. Sisestage seadmed.

- Sisestage nõrgumiskandik.

- Sulgege hooldusluuk.

- Eemaldage kohvipaksu sahtel ja tühjendage see.

10

xx

- Kui kuvatakse veakood, vaadake peatükki "Veakoodide tähendused", et
näha, mida kood ekraanil tähendab ja mida te teha saate. Kui antud
ikoon on ekraanil, ei saa masinat kasutada.
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Veakoodide tähendused
Veakood Probleem Põhjus Võimalik lahendus

1 Kohviveski on
blokeeritud

Kohv väljutamise toru
on ummistunud

Puhastage kohvi
väljumise toru
põhjalikult
multifunktsionaalse
tööriista käepideme või
lusikavarrega.

3 - 4 Kohvimoodulit ei ole
võimalik eemaldada.

Kohvimoodul ei ole
õiges asendis.

Sulgege hooldusluuk.
Lülitage masin välja ja
uuesti sisse. Oodake,
kuni ekraanile ilmub
ikoon ‘machine ready’
(Masin on valmis) ja
seejärel eemaldage
kohvimoodul.

5 Veeringe probleem Veeringes on õhku. Eemaldage ja pange
veepaak mitu korda
tagasi. Veenduge, et
sisestate selle
masinasse õigesti.
Kontrollige, kas
veepaagi sahtel on
puhas.

Muud veakoodid   Lülitage masin välja ja
30 sekundi pärast
uuesti sisse. Proovige
seda 2 või 3 korda.

Kui eeltoodud lahendustest ei ole abi ekraanilt veakoodi eemaldamiseks ja
masina normaalsesse töökorda seadmiseks, kontakteeruge Philips Saeco
abiliiniga. Kontaktandmed leiate garantiilehelt või veebilehelt
www.saeco.com/support.

Veaotsing
Probleem Põhjus Lahendus

Masin ei lülitu sisse Masin on lahti ühendatud või
pealüliti on asendis OFF (Väljas).

Kontrollige, kas toitejuhe on
korralikult sisestatud

  Veenduge, et pealüliti on seatud
asendisse ON (Sees).

Masin on DEMO režiimis. Ooterežiimi nuppu on kauem kui 8
sekundit all hoitud.

Lülitage masin selle tagaküljel
asuvast pealülitist välja ja seejärel
uuesti sisse.

Tilgakandik täitub kiiresti. See on normaalne. Masin kasutab
vett sisemise veeringe ja
kohvimooduli loputamiseks. Osa
veest voolab läbi sisemise
mehhanismi otse tilgakandikule.

Tühjendage tilgakandik, kui näidik
"drip tray full" (tilgakandik on täis)
on läbi tilgakandiku katte täielikult
üles tõusnud.

  Asetage tass loputusvee
kogumiseks väljutustila alla.
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Kohvipaksu sahtli
täitumise ikoon jääb
ekraanile kuvatuks. 

Kohvipaksu sahtlit tühjendati, kui
masin oli välja lülitatud.

Tühjendage kohvipaksu sahtlit
ainult siis, kui masin on sisse
lülitatud. Kui kohvipaksu sahtli
tühjendamise ajal on masin välja
lülitatud, kohvi tsükliloendurit ei
nullita. Sellisel juhul jääb sõnum
"empty coffee grounds container"
(Tühjenda kohvipaksu
sahtel) ekraanile kuvatuks, kuigi
sahtel ei ole enam täis.

 Kohvipaksu sahtel asetati liiga kiiresti
tagasi.

Ärge asetage kohvipaksu sahtlit
tagasi enne, kui ekraanil kuvatakse
teade selle tagasi asetamiseks.

Kohvimoodulit ei ole
võimalik eemaldada.

Kohvimoodul ei ole õiges asendis. Sulgege hooldusluuk. Lülitage
masin välja ja uuesti sisse. Oodake,
kuni ekraanile ilmub masina
valmisoleku aken ja eemaldage
kohvimoodul

  Kohvipaksu sahtel ei ole
eemaldatud.

Eemaldage enne kohvimooduli
eemaldamist kohvipaksu sahtel

Kohvimoodulit ei ole
võimalik sisestada.

Kohvimoodul ei ole õiges asendis. Kohvi moodul ei olnud enne tagasi
asetamist pandud puhkeoleku
asendisse. Veenduge, et hoob
oleks kohvimooduliga kontaktis ja
et kohvimoodul konks oleks õiges
asendis.

  Lähtestage masin, lülitades selle
sisse ja uuesti välja. Asetage
tilgakandik ja kohvipaksu sahtel
tagasi. Jätke kohvimoodul välja.
Sulgege hooldusluuk ning lülitage
masin sisse ja uuesti välja. Seejärel
proovige uuesti kohvi moodulit
sisestada.

 Masin teeb endiselt katlakivi
eemaldamise protseduuri.

Kohvimoodulit ei ole katlakivi
eemaldamise protseduuri ajal
võimalik eemaldada. Esmalt viige
lõpuni katlakivi eemaldamise
protseduur ja seejärel eemaldage
kohvimoodul.

Kohvil on liiga vähe vahtu
või see on vesine.

Veski on seadistatud jämedale
astmele.

Reguleerige veski peenemale
astmele.

 Kohvisort ei ole õige. Vahetage kohvisorti.

 Masin teeb iseseadistust. Valmistage mõned tassid kohvi.

 Kohvimoodul on määrdunud. Puhastage kohvimoodul.

Kohv lekib kohvi
väljastamise tila kaudu

Kohvi väljutamise tila on
ummistunud.

Puhastage kohvi väljutamise tila ja
selle avad, kasutades
torupuhastajat.

Kohv ei ole piisavalt kuum. Tassid, mida kasutate, on külmad. Eelkuumutage tasse, loputades
neid sooja voolava veega.
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 Temperatuur on seatud liiga
madalaks. Kontrollige menüü
seadeid.

Seadistage temperatuur menüüs
kõrgeks.

 Lisasite piima. Pole oluline, kas lisate piima
soojalt või külmalt, see vähendab
alati mingil määral kohvi
temperatuuri.

Masin jahvatab kohvioad
ära, kuid kohv ei välju.

 

Jahvatamine on seadistatud liiga
peeneks.

Reguleerige veski jämedamale
astmele.

 Kohvimoodul on määrdunud. Puhastage kohvimoodul.

 Kohvi väljutamise tila on määrdunud. Puhastage kohvi väljutamise tila ja
selle avad torupuhastajaga.

 Kohvi väljumise toru on ummistunud. Puhastage kohvi väljumise toru
põhjalikult multifunktsionaalse
tööriista käepideme või
lusikavarrega.

Kohv väljub aeglaselt. Veski jahvatab liiga peenelt. Vahetage kohvisorti või reguleerige
veskit.

 Kohvimoodul on määrdunud. Puhastage kohvimoodul.

 Kohvi väljumise toru on ummistunud. Puhastage kohvi väljumise toru
põhjalikult multifunktsionaalse
tööriista käepideme või
lusikavarrega.

 Masina ringe on katlakivi poolt
blokeeritud.

Eemaldage masinast katlakivi.

Vahustatud piim on liiga
külm.

Tassid on külmad. Soojendage tasse sooja veega.

Piim ei vahustu. Piimakarahvin on määrdunud või
valesti paigaldatud.

Puhastage karahvin ja veenduge,
et paigaldate ja sisestate selle
õiges asendis. 

 Piimavahu väljutamise tila ei ole
täielikult avatud.

Kontrollige, et piimavahu
väljutamise tila oleks seatud
õigesse asendisse.

 Piimakarahvin on valesti kokku
pandud.

Veenduge, et kõik komponendid
oleks õigesti kokku pandud.

 Kasutatava piima liik ei sobi
vahustamiseks.

Erinevatest piima liikidest saab
erineva kvaliteedi ja kogusega
vahu. Oleme testinud järgmisi
piima liike, mis on tõestanud häid
vahustamise tulemusi.
Väherasvane või täislehmapiim,
sojapiim ja laktoosivaba piim. Teisi
piima liike ei ole testitud ning need
võivad anda väiksema koguse
piimavahtu.
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AquaClean filtrit ei saa
aktiveerida, kuna ekraanile
ei ilmu linnukest.

Filter aktiveeriti äsja. Peate valmistama vähemalt 10
tassi (igas tassis 100 ml kohvi),
enne kui saate aktiveerida uue
filtri. Olge uue filtri aktiveerimisel
ettevaatlik, number filtri loenduril
suureneb automaatselt.

Filtrit ei saa aktiveerida ja
masin küsib katlakivi
eemaldamist.

Olete asendanud juba 8 AquaClean
filtrit. Pärast 8 filtri asendamist peate
masinast katlakivi eemaldama.

Eemaldage masinast esmalt
katlakivi, seejärel paigaldage filter.

 Filtrit ei ole peale AquaClean filtri
signaali vilkuma hakkamist
õigeaegselt asendatud.

 

Eemaldage masinast esmalt
katlakivi, seejärel paigaldage filter.

 Filter ei ole paigaldatud esmase
paigaldamise käigus, vaid pärast u
50 kohvi (100 ml tassis) valmistamist.
Masin peab enne AquaClean filtri
paigaldamist olema täielikult
katlakivivaba.

Esmalt eemaldage masinast
katlakivi ja seejärel paigaldage uus
AquaClean filter. Pärast katlakivi
eemaldamise protseduuri
nullitakse filter 0/8-le. Kinnitage
alati filtri aktiveerimine masina
menüüs, seda ka pärast filtri
asendamist

 AquaClean filtrit ei aktiveeritud
esmase paigaldamise käigus õigesti.

Järgige ekraanil toodud juhiseid,
kuni saate kinnituse, et filter on
aktiveeritud.

AquaClean filter on
paigaldatud, kuid
kuvatakse katlakivi
eemaldamise protseduuri
sõnum.

Pärast 8 filtri asendamist peate
masinast katlakivi eemaldama.

Esmalt eemaldage masinast
katlakivi ja seejärel paigaldage uus
AquaClean filter. See nullib filtri
loenduri 0/8-le. Kinnitage alati filtri
aktiveerimine masina menüüs,
seda ka pärast filtri asendamist.

Katlakivi eemaldamise
sõnum ilmub enne 8 filtri
vahetamist.

 

Te ei aktiveerinud AquaClean filtrit
esmase paigaldamise käigus õigesti.

Esmalt eemaldage masinast
katlakivi ja seejärel paigaldage uus
AquaClean filter. Alati aktiveerige
filter masina menüüs.

 Paigaldasite AquaClean filtri pärast
masina mõneaegset kasutamist.

 

 Te ei aktiveerinud masina menüüs
asendusfiltrit.

 

 Te ei vahetanud filtrit, kui filtri ikoon
hakkas vilkuma.

 

Filter ei sobi. Te peate filtrist õhu välja laskma. Laske õhumullidel filtrist väljuda.

 Veepaagis on jätkuvalt vett. Tühjendage veepaak enne filtri
paigaldamist.

 Te üritate paigaldada muud filtrit
AquaClean filtri asemel.

Sobib ainult AquaClean filter.
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Masina all on vesi. Tilgakandik on täis ja ajab üle. Tühjendage tilgakandik kui selle
täituvuse näidik on läbi
tilgakandiku katte üles tõusnud.
Enne katlakivi eemaldamist
tühjendage alati tilgakandik.

 Masin ei ole paigaldatud
horisontaalsele pinnale.

Selleks, et tilgakandiku indikaator
korralikult töötaks, paigaldage
masin horisontaalsele pinnale.

Märkus. Kui te ei saa probleemi lahendatud antud tabelis oleva teabe abil,
võtke ühendust Saeco klienditeeninduskeskusega. 

 

Demorežiimi funktsioon 
Masin on varustatud demorežiimi funktsiooniga.

1 Demorežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke STANDBY nuppu vähemalt
8 sekundit all.

2 Demorežiimist väljumiseks lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse,
kasutades pealülitit masina tagaküljel.

Saeco tarvikute tellimine
Masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks kasutage ainult Saeco
hooldustooteid. Neid tooteid saab osta Philipsi e-poest (kui see on teie riigis
saadaval) aadressil www.shop.philips.com/service, teie kohalikult
edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskustest.

Hooldusvahendite tellimine:

Tüübinumber Toode

CA6700 Katlakivi eemaldamise lahus

CA6903 AquaClean filter

HD5061 Kohvimooduli õli

CA6704 Rasvaärastustabletid 

CA6705 Piimaringe puhastaja

 

Tehnilised andmed
Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid. Kõik
eelseadistatud kogused on ligikaudsed.

Kirjeldus Väärtus

Kere materjal Termoplastne

Suurus (l x k x s) 221 x 340 x 430 mm
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Kaal 7,5 kg

Toitejuhtme pikkus 800–1200 mm

Juhtpaneel Eestvaade

Tassi suurus kuni 152 mm

Veepaak 1,8 liitrit, eemaldatav

Kohvioamahuti mahtuvus 250 g

Kohvipaksu sahtli mahtuvus 15 tsüklit

Piimakarahvini mahtuvus 500 ml

Pumba surve 15 baari

Boiler roostevabast terasest boiler

Ohutusseadmed termokaitse

Energiasäästurežiim <1 Wh

Nimipinge - Võimsus - Toide Vaadake andmeid hooldusluugi siseküljelt

 

Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste

olmejäätmete hulka (2012/19/EL).
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumist

reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Garantii ja tootetugi 
Kui vajate teavet või tootetuge, palun külastage Philipsi veebilehte
www.saeco.com/support või lugege läbi eraldiolev garantiileht.

Kui vajate teavet või tootetuge, pöörduge Philips Saeco abitelefoni poole
teie riigis. Kontakid leiate eraldiolevalt garantiilehelt, kuid võite külastada ka
veebilehte www.saeco.com/support.
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Bevezetés 
Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy Saeco Incanto márkájú, teljesen
automatikus eszpresszógépet vásárolt! 

A kávé egy természetes termék, és a tulajdonságai különbözhetnek a
termőhelytől, a keveréktől és a pörköléstől függően. A készülék önbeállítási
funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb ízt hozza ki az
Ön kedvenc kávébabjaiból. 10-20 kávé lefőzése után automatikusan
beállítódik.

Ebben a használati útmutatóban minden szükséges információt megtalál a
készülék üzembe helyezéséhez, használatához és karbantartásához. A
Saeco által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome internetes oldalon.

Fontos! 

Vigyázat! 
- Csatlakoztassa a készüléket a műszaki jellemzői között megadott

feszültségű fali konnektorhoz.
- Csatlakoztassa a készüléket földelt fali konnektorhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a

munkalapról, illetve ne érjen forró felülethez.
- Ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozódugót és a hálózati

vezetéket vízbe (ez áramütés veszélyével jár).
- Ne öntsön folyadékot a hálózati kábel csatlakozójára.
- A forró víz sugarát soha ne irányítsa emberek testrészei felé; ez égés

veszélyével jár.
- Ne érintse meg a forró felületeket. A készülék kezeléséhez használja a

fogantyúkat és a gombokat.
- Kapcsolja ki a készüléket a hátulján található főkapcsolóval, és húzza ki a

hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból:
- Ha rendellenes működés történik.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogják használni.
- A készülék tisztítása előtt.

- A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a dugónál fogva húzza ki.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati csatlakozódugót.
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- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a tápkábel vagy
maga a készülék sérült..

- Ne végezzen módosítást a készüléken vagy a tápkábelén.
- A veszélyek elkerülése érdekében csak a Philips által jóváhagyott

szakszervizben végeztessen javítást..
- A készüléket nem használhatják 8 évesnél fiatalabb gyermekek.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési

vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. 

- A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne
végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet
mellett végezheti el ezeket. 

- A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Soha ne helyezze az ujjait vagy más tárgyakat a kávédarálóba.

Figyelem! 
- A készülék általános otthoni használatra készült. Nem ajánlott üzletek,

irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába.
- A készüléket mindig sima, stabil felületre helyezze. Tartsa mindig állítva,

szállítás közben is..
- Ne tegye a készüléket melegítőlapra vagy forró sütő, fűtőtest, illetve

hasonló hőforrás közvetlen közelébe.
- A szemeskávé-tartályba csak pörkölt kávészemeket helyezzen.

Károsíthatja a készüléket, ha őrölt kávét, instant kávét, pörköletlen
kávészemeket vagy bármilyen más anyagot helyeznek a szemeskávé-
tartályba.

- Alkatrész behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja a készüléket lehűlni.
A melegítőegység felülete a használatot követően is forró maradhat.

- Soha ne töltse fel a víztartályt meleg, forró vagy szénsavas ásványvízzel,
mert az károsíthatja a víztartályt és a készüléket.

- A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy
maró hatású tisztítószert (pl. benzint vagy acetont). Egyszerűen csak
nedves törlőruhát használjon e célra.

- Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket. A készülék jelzi, ha
vízkőmentesítésre van szükség. Ha ezt nem végzi el, előfordulhat, hogy a
készülék nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben a készülék
javítását nem fedezi a jótállás.

- Ne tartsa a készüléket 0 °C alatti hőmérsékleten. A fűtőrendszerben
hagyott víz megfagyhat, ami károsíthatja a készüléket.

- Ne hagyjon vizet a víztartályban, ha a készüléket hosszabb ideig nem
fogják használni. Ilyenkor előfordulhat a víz szennyeződése. A készülék
minden használata alkalmával friss vizet használjon.
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Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

A készülék bemutatása
1 Felhasználói felület
2 ESPRESSO gomb
3 ESPRESSO LUNGO gomb
4 AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb
5 Készenlét gomb
6 MENU (MENÜ) gomb
7 LATTE MACCHIATO gomb
8 CAPPUCCINO gomb
9 Védőburkolat
10 A kávéadagoló állítható kifolyója
11 Víztartály fedele
12 Szemeskávé-tartály fedele
13 Főkapcsoló
14 Vezetékcsatlakozó
15 Szervizajtó
16 Cseppfelfogó tálca kioldógombja
17 A tejhabadagoló kifolyója
18 Tejeskancsó fedele
19 Tejeskancsó teteje
20 Tejeskancsó
21 Víztartály
22 Kávédaráló beállító gombja
23 Kábel
24 Vízkeménységmérő
25 Zsír
26 Tisztítókefe
27 Többfunkciós eszköz (mérőkanál, kávédaráló-beállító eszköz és

kávécsőtisztító szerszám)
28 Főzőegység
29 A karbantartó ajtó belsejében, a tisztítási utasításoknál
30 Kávékieresztő cső
31 Kávémaradványok fiókja
32 „Cseppfelfogó tálca megtelt” kijelző
33 Kávéőrlemény-tartó
34 Cseppfelfogó tálca fedele
35 Cseppfelfogó tálca
36 Forróvíz-adagoló kifolyója
37 Nyílás a forróvíz-adagoló kifolyójához

A felhasználói felület
A következő gombokkal navigáljon a menükben: 
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ESPRESSO
ESPRESSO gomb=ESC gomb:E gomb megnyomásával térhet vissza a
főmenübe.

AROMA STRENGTH
AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb=OK gomb:E gomb
megnyomásával végezhető el egy funkció kiválasztása, jóváhagyása vagy
leállítása.

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO gomb=FEL gomb:Nyomja meg ezt a gombot a kijelző
menüjében való felfelé lépéshez.

MENU
MENU (MENÜ) gomb=LE gomb:Nyomja meg ezt a gombot a kijelző
menüjében való lefelé lépéshez.

Az első üzembe helyezés 
Ezt a készüléket kipróbálták kávéval. Gondosan ki van tisztítva, de
lehetséges, hogy maradtak benne kávémaradékok. Garantáljuk azonban,
hogy a készülék teljesen új.A legtöbb teljesen automatikus készülékhez
hasonlóan először le kell főznie néhány kávét, mire a készülék önbeállítási
funkciója befejeződik, és a legjobb ízt hozza ki a kávéból.

1 Távolítson el a készülékről minden csomagolóanyagot.

2 Helyezze a készüléket asztalra vagy munkalapra a csaptól, mosogatótól
és meleg felületektől távol.

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm
Megjegyzés: Hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a készülék felett,
mögött és mellette mindkét oldalon.

Megjegyzés: A készüléket csak a használatát jól ismerő személy
működtetheti. Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a
készüléket. 
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MAX
CALC
CLEAN

MAX

3 Töltse meg friss vízzel a víztartályt a MAX szintjelzésig.

4 Nyissa fel a szemeskávé-tartály fedelét. Töltse meg a szemeskávé-
tartályt kávészemekkel, és csukja be a fedelét.

Megjegyzés: Ne töltse túl a szemeskávé-tartályt, nehogy a daráló
megsérüljön.

Figyelem! Csak presszókávéhoz való szemes kávét használjon. Ne
használjon őrölt kávét vagy pörköletlen kávészemeket, sem
karamellizált szemes kávét, mert azok károsíthatják a készüléket.

2

1

5 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba (1), és
helyezze be a kisméretű csatlakozódugaszt a készülék hátulján található
aljzatba (2).

6 A készülék bekapcsolásához állítsa a főkapcsolót az ON (bekapcsolt)
állásba.

A készenlét gomb villog.

7 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a készenlét gombot. 
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8 Helyezze be a forróvíz-adagoló kifolyóját.

- A kijelzőn a csőöblítési ikon látható, amely azt jelzi, hogy el kell
végeznie a csövek feltöltését. 

9 Helyezzen egy edényt a forróvíz-adagoló kifolyója alá. A vizet tartalmazó
részek feltöltéséhez nyomja meg az OK gombot. A készüléken
megjelenik egy emlékeztető, hogy helyezze be a víz kifolyóját. Ekkor
nyomja meg az OK gombot.
- A készülék elkezd forró vizet adagolni.
- A kijelző megjeleníti a feltöltési ikont. A folyamatjelző sáv a feltöltési

szakasz előrehaladását mutatja.

10 A készülék felmelegszik, és a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet ikon.

11 Ürítse ki az edényt, és helyezze a kávéadagoló kifolyója alá.

12 A készülék elkezdi forró vízzel átöblíteni a kávéadagoló kifolyóját. A
kijelzőn megjelenik az öblítés ikon és egy állapotjelző sáv.

Megjegyzés: Ne szakítsa meg az öblítési ciklust.

13 A kijelzőn kérdés jelenik meg: AquaClean filter? (AquaClean szűrő?)

Megjegyzés: Ha később kívánja beszerelni az AquaClean szűrőt, nyomja
meg az ESC gombot, és folytassa a kézi öblítési ciklussal. A
beszereléshez lásd az „AquaClean szűrő” fejezetet.

INSTALL

FILTER

14 Ha be kívánja szerelni az AquaClean szűrőt, nyomja meg az OK gombot.
Az aktiválás 2 percig tart.

- A kijelzőn megjelenik egy emlékeztető a szűrő beszerelésére.

15 Vegye ki az AquaClean szűrőt a csomagolásából. Rázza a szűrőt
körülbelül 5 másodpercig.

16 Merítse az AquaClean szűrőt fejjel lefelé egy hideg vizet tartalmazó
edénybe, és várja meg azt, hogy már nem távoznak belőle
levegőbuborékok.
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17 Helyezze az AquaClean szűrőt függőlegesen a szűrőcsatlakozóra.
Nyomja le az AquaClean szűrőt ütközésig. A legjobb eredmény elérése
érdekében győződjön meg arról, hogy a szűrő szorosan illeszkedik, és a
tömítés megfelelő helyzetben áll.

18 Töltse meg friss vízzel a víztartályt a MAX szintjelzésig.

0 / 8

OFF

ON

19 A kijelzőn válassza az ON (BE) lehetőséget, majd az OK gomb
megnyomásával hagyja jóvá az aktiválást.
- Amikor befejeződött az aktiválás, a kijelzőn megjelenik egy pipa jel az

aktiválás megerősítésére.

- Ezután megjelenik a készülék készen állását mutató képernyő
az AquaClean 100% ikonnal, jelezve, hogy a szűrő beszerelése
megtörtént. 

20Az aktiválás befejezéséhez engedjen távozni 2 csésze (0,5 l) forró vizet.
Öntse ki a vizet. Az aktiválás befejezéséhez egyaránt végre kell hajtani a
forróvízkör öblítését és a kávéfőzőkör öblítését is. 

Az AquaClean szűrő telepítését követően nem kell végrehajtania a kézi
öblítési ciklust.

Kézi öblítési ciklus
A kézi öblítési ciklus során tiszta víz áramlik a vízkörben és a kávéfőző
körben. Ez a szakasz néhány percig tart.

A forróvíz-kör öblítése
1 Helyezze be a forróvíz-adagoló kifolyóját (ha az még nincs behelyezve),

és helyezzen egy edényt a forróvíz-adagoló kifolyója alá.

MENU

HOT

WATER

2 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Válassza ki a DRINKS (ITALOK)
funkciót, hagyja jóvá választását, majd görgetéssel válassza ki a HOT
WATER (FORRÓ VÍZ) lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
- A kijelzőn megjelenik egy emlékeztető, hogy ne feledje el felszerelni a

forróvíz-adagoló kifolyóját. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
- A készülék elkezd forró vizet adagolni.

Megjegyzés: Az öblítési ciklus megszakításához nyomja meg az OK
gombot.

3 Miután a készülék kieresztett 2 csésze (0,5 l) forró vizet, a forró víz
adagolásának leállításához nyomja meg az OK gombot. Ismételje meg
kétszer az 1–3. lépést.

A kávéfőző kör öblítése 
1 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.

2 Nyomja meg az ESPRESSO LUNGO gombot.

3 Főzzön le 2-3 csésze kávét, de ezeket ne fogyassza el.
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4 Térjen vissza a főmenühöz. A kávéfőző gép használatra kész.

AquaClean szűrő 
Az AquaClean szűrő célja a készülék belsejében történő vízkőlerakódás
csökkentése és szűrt víz biztosítása minden csésze kávé aromájának és
ízének megtartásához. Ha az ebben a használati útmutatóban leírtaknak
megfelelően egymás után 8 Aquaclean szűrőt használ, nem szükséges a
készülék vízkőmentesítése 5000 csésze (egyenként 100 ml) kávé
készítéséig.

Megjegyzés: A készüléknek teljesen vízkőmentesnek kell lennie az
AquaClean szűrő használata előtt. Ha az első használatkor nem aktiválta a
szűrőt, és már több mint 50 csészényit főzött (egyenként 100 ml), akkor a
szűrő aktiválása előtt vízkőmentesítenie kell a készüléket.

Megjegyzés: Cserélje ki az AquaClean szűrőt, ha a kijelzőn látható szűrő ikon
villogni kezd. Cerélje ki az AquaClean szűrőt legalább 3 havonta, még akkor
is, ha a készülék nem jelezte, hogy csere szükséges.

Az AquaClean szűrő előkészítése és felszerelése
1 Vegye ki az AquaClean szűrőt a csomagolásából. Rázza a szűrőt

körülbelül 5 másodpercig.

2 Merítse az AquaClean szűrőt fejjel lefelé egy hideg vizet tartalmazó
edénybe, és várja meg azt, hogy már nem távoznak belőle
levegőbuborékok.

3 Helyezze az AquaClean szűrőt függőlegesen a szűrőcsatlakozóra.
Nyomja le az AquaClean szűrőt ütközésig. A legjobb eredmény elérése
érdekében győződjön meg arról, hogy a szűrő szorosan illeszkedik, és a
tömítés megfelelő helyzetben áll.

Az AquaClean szűrő aktiválása 
Az AquaClean szűrőt beszerelheti az első üzembe helyezéskor az üzembe
helyezési művelet részeként. Ha az AquaClean szűrő beszerelését nem
végezte el az első használat előtt, beszerelheti később a menübe belépve,
az alább leírt módon. 
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1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a MENU (MENÜ)
lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
Görgessen az „AquaClean” lehetőségig. A jóváhagyáshoz nyomja meg az
OK gombot.

2 A kijelzőn válassza az ON (BE) lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot.

0 / 8

OFF

ON

- Ezután megjelenik a készülék készenlétét mutató képernyő az
AquaClean 100% ikonnal, jelezve, hogy a szűrő telepítése megtörtént. 

3 Az aktiválás befejezéséhez engedjen távozni 2 csésze (0,5 l) forró vizet.
Öntse ki a vizet.

Az AquaClean szűrő cseréje
Cserélje ki az AquaClean szűrőt, ha a kijelzőn látható szűrő ikon villogni
kezd. Cserélje ki az AquaClean szűrőt legalább 3 havonta, még akkor is, ha a
készülék nem jelezte, hogy csere szükséges.

1 Vegye ki AquaClean szűrőt. Kövesse „Az AquaClean szűrő előkészítése és
felszerelése” részben leírt lépéseket.

1 / 8

80%

NEW?

2 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a MENU (MENÜ)
lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
Görgessen az „AquaClean” lehetőségig. A jóváhagyáshoz nyomja meg az
OK gombot.

1 / 8

WATER

FILTER

3 Az aktiválás befejezéséhez engedjen távozni 2 csésze (0,5 l) forró vizet.
Öntse ki a vizet.

A szűrő cseréje 8 szűrő elhasználása után
1 Ha a szűrő ikonja elkezd villogni a kijelzőn, nyomja meg a MENU (MENÜ)

gombot, válassza a MENU (MENÜ) lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot. Görgessen az „AquaClean” lehetőségig. A
jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. 
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START

CLEAN

CALC

- A kijelzőn megjelenő üzenet tájékoztatja Önt, hogy az új szűrő
aktiválása elő vízkőmentesíteni kell a készüléket.

2 A vízkőmentesítő eljárás indításához nyomja meg az OK gombot. Lásd a
„Vízkőmentesítés” című részt. 
- Ha éppen akkor nem kíván vízkőmentesítést végezni, az ESC gomb

többszöri megnyomásával lépjen ki a szűrőmenüből.

3 A vízkőmentesítési eljárás befejeztével a kijelzőn kérdés jelenik meg,
hogy kívánja-e beszerelni az AquaClean szűrőt.
- Kövesse „Az AquaClean szűrő cseréje” részben leírt lépéseket.

A vízkeménység mérése
Ahhoz, hogy a készülék beállításait a helyi víz keménységéhez tudja
igazítani, mérje meg a vízkeménységet a mellékelt vízkeménységi
tesztcsíkkal.

1 Mártsa csapvízbe 1 másodpercig a (készülékhez mellékelt) vízkeménységi
tesztcsíkot. 

2 Vegye ki a vízből a vízkeménységi tesztcsíkot, és várjon kb. 1 percig.

1 2

3 4

3 Ellenőrizze, hány négyzet színe változott pirosra, és vesse össze az
alábbi vízkeménység-táblázattal.

piros négyzetek száma beállítandó érték vízkeménység

1 1 nagyon lágy víz

2 2 lágy víz

3 3 kemény víz

4 4 nagyon kemény víz

 

A vízkeménység beállítása
1 A víz keménységének beállításához nyomja meg a MENU (MENÜ)

gombot, majd görgetéssel válassza ki a WATER HARDNESS
(VÍZKEMÉNYSÉG) lehetőséget.
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2 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki az Ön környékén mérhető
vízkeménységet.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

4 A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg az ESC gombot.

Az italfajták és a hosszúságuk
Ital neve Leírás Kiválasztás módja

Espresso Kávé vastag crema réteggel, kis
csészében 

Gomb a kezelőpanelen

Espresso Lungo Hosszabb espresso vastag crema
réteggel, közepes méretű
csészében

Gomb a kezelőpanelen

Cappuccino 1/3 espresso, 1/3 forró tej és 1/3
tejhab nagy csészében

Gomb a kezelőpanelen

Latte Macchiato Nagy mennyiségű habos, forró tej
egy kis adag espressóval
megszínezve, magas pohárban

Gomb a kezelőpanelen

Habosított tej Forró tej habbal Special Drinks (Speciális italok)
menü

Forró víz  Special Drinks (Speciális italok)
menü

 
Ital neve Standard hosszúság Beállítható

hosszúságtartomány

Espresso 40 ml 20–230 ml

Espresso Lungo 80 ml 20–230 ml

Forró víz 300 ml 50–450 ml
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Kávéfőzés

A kávéadagoló kifolyójának beállítása 
A készülék használható különböző típusú kávék adagolására különböző
méretű csészékbe és bögrékbe. A kávéadagoló kifolyója magasságának a
csésze vagy bögre méretéhez való beállításához csúsztassa a kávéadagoló
kifolyóját felfelé vagy lefelé.

Kávéfőzés szemes kávéból

1 csésze kávé főzése
1 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.

2 A kiválasztott kávé lefőzéséhez nyomja meg az ESPRESSO vagy az
ESPRESSO LUNGO gombot. 
- A kávé kezd kicsorogni a kávéadagoló kifolyójából.

Megjegyzés: Ha le akarja állítani a kávéfőzési műveletet, mielőtt a
készülék végzett volna az előre beállított kávémennyiség kiadagolásával,
nyomja meg az OK gombot. 

2 csésze kávé főzése
1 Tegyen két csészét a kávéadagoló kifolyója alá.

2 Egyszerre két csésze espresso vagy espresso lungo főzhető. Nyomja meg
kétszer a megfelelő ital gombját. A készülék automatikusan egymás után
két őrlési ciklust végez.

Tejes italok főzése
A készülék a tejeskancsóban lévő tejet használja tejhab és tejes kávéitalok
készítésére.

 

A tejeskancsó használata
Megjegyzés: Az első használata előtt öblítse el a tejeskancsót a
„Karbantartás és kezelés” fejezetben, „A tejeskancsó tisztítása” szakaszban
leírtaknak megfelelően.

Figyelem! A főzési ciklus elején gőz és forró tej fröccsenhet ki a
tejhabadagoló csőből.
Figyelem! Mielőtt tejet vagy tejhabot tartalmazó italt választ, győződjön
meg arról, hogy a tejeskancsó be van helyezve, és a tejhabadagoló cső
nyitva van.
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1

1

2

1 Ha be van helyezve a forróvíz-adagoló cső, nyomja meg a forróvíz-
adagoló cső két oldalán található kioldógombokat (1), és távolítsa el a
forróvíz-adagoló csövet (2).

2 Távolítsa el a kancsó fedelét. 

3 Töltse fel a kancsót tejjel a MIN és a MAX szintjelzés közöttig.

Megjegyzés: Az optimális habosítás érdekében legalább 3%
fehérjetartalmú, hideg (körülbelül 5 °C hőmérsékletű) tejet használjon.
Használhat teljes tejet vagy félzsíros tejet. Használható zsírszegény tej,
szójatej vagy laktózmentes tej is.

4 Enyhén döntse meg a tejeskancsót, és illessze be a készülék
vezetőrészeibe. Ezután nyomja a kancsó gombját a készülék felé, amíg
nem rögzül a cseppfelfogó tálcában.

5 Húzza ki a tejhabadagoló csövet egészen a jobb oldalra a tejhabadagoló
pozícióba.

Megjegyzés: Ha a tejhabadagoló cső nincsen teljesen kihúzva, a
tejeskancsóban nem keletkezik megfelelő tejhab.

 

Tejes kávéitalok és tejhab készítése
1 Helyezzen egy csészét a kinyitott tejhabadagoló cső alá.

2 Válassza ki a kívánt tejes italt.
- Egy cappuccino főzéséhez nyomja meg a CAPPUCCINO gombot.
- Egy latte macchiato főzéséhez nyomja meg a LATTE MACCHIATO

gombot.
- Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a „Drinks” (Italok)

lehetőséget, majd görgessen a „Milk froth” (Tejhab) lehetőségig.
- A készülék emlékezteti, hogy be kell helyeznie a tejeskancsót, és ki

kell húznia a tejhabadagoló kifolyóját.
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3 A készülék először egy előre beállított mennyiségű habos tejet adagol a
csészébe vagy bögrébe, majd egy előre beállított mennyiségű kávét.
- A tej vagy a kávé adagolásának leállításához nyomja meg az OK

gombot. 

4 A tejet tartalmazó kávéital főzése után a kijelzőn megjelenik egy kérés,
hogy kívánja-e elvégezni a tejeskancsó kifolyócsövének gyors tisztítását.
A gyors tisztításra 10 másodperc áll rendelkezésére. A gyors tisztítás
elvégezhető úgy, hogy közben tej van a tejeskancsóban. Vegye el az italt
tartalmazó csészét, és helyezzen egy edényt a tejhabadagoló cső alá. Az
OK gomb kétszeri megnyomásával erősítse meg, hogy kíván gyors
tisztítást végezni, vagy az ESC gomb megnyomásával jelezze, hogy
később akarja elvégezni a gyors tisztítást. Javasolt naponta egyszer
elvégezni a gyors tisztítást, lásd „A tejeskancsó tisztítása” fejezetet.

Speciális italok

A speciális italok kiválasztása
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, és válassza ki a „Drinks” (Italok)

lehetőséget. 

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

3 Görgesse a menüt, és válassza ki a kívánt italt.

Forró víz adagolása

A forróvíz-adagoló cső behelyezése és eltávolítása
A forróvíz-adagoló cső behelyezése:

1 Enyhén döntse meg a forróvíz-adagoló csövet, és illessze be a
készülékbe.

2 A készülékbe való rögzítéshez nyomja meg, és fordítsa lefelé a forróvíz-
adagoló csövet.

A forróvíz-adagoló cső eltávolítása:

1

1

2

1 A forróvíz-adagoló cső kioldásához nyomja meg a két oldalán található
kioldógombokat.

2 Enyhén emelje meg a forróvíz-adagoló csövet, és húzza ki a készülékből.
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Forró víz adagolása

Figyelem! A főzés elején gőz és forró víz fröccsenhet ki a forróvíz-adagoló
csőből. A forróvíz-adagoló cső eltávolításához várja meg, amíg a ciklus
befejeződött.

1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Válassza ki a „Drinks” (Italok)
elemet, hagyja jóvá választását, majd a menüben görgessen a „Hot
water” (Forró víz) kiválasztásához.

Figyelem! Csak abban az esetben válassza a menüből a „Hot water”
(Forró víz) lehetőséget, ha a forróvíz-adagoló cső fel van szerelve.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.A kijelzőn megjelenik egy
emlékeztető, hogy ne feledje el felszerelni a forróvíz-adagoló kifolyóját.
A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezd forró vizet
adagolni.
- A forró víz adagolásának leállításához nyomja meg az OK gombot. 

A mennyiség és az íz beállítása

Saeco adaptálórendszer
A kávé egy természetes termék, és a tulajdonságai különbözhetnek a
termőhelytől, a keveréktől és a pörköléstől függően. A készülék önbeállítási
funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb ízt hozza ki az
Ön kedvenc kávébabjaiból. Néhány kávé lefőzése után automatikusan
beállítódik.

A kávé és a tej hosszúságának beállítása
Az ital mennyiségét beállíthatja a saját ízlése és a csészék mérete szerint. 

ESPRESSO

1 Az espresso hosszúságának beállításához nyomja meg és tartsa
lenyomva az ESPRESSO gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
MEMO (MEMÓRIA) ikon.
- A készülék a programozási fázisba lép, és elkezdi főzni a kiválasztott

italt.

2 Nyomja meg az OK gombot, ha a csésze a kívánt mennyiségű espressót
tartalmazza.
- A kijelzőn látható pipa jel mutatja, hogy a gomb be van programozva:

megnyomásakor a készülék mindig a beállított mennyiségű espressót
főz. Az espresso lungo, a cappuccino és a latte macchiato hosszának
beállításához ugyanezt az eljárást alkalmazza: Nyomja meg, és tartsa
nyomva az ital gombját, majd nyomja meg az OK gombot, ha a csésze
a kívánt mennyiséget tartalmazza. A tejet tartalmazó kávéitalok
hosszúságának beállításához helyezze be a tejeskancsót, és először
mentse el a tej, majd utána a kávé mennyiségét.
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A kávé erősségének a beállítása
A kávé erősségének változtatásához nyomja meg az AROMA STRENGTH
(AROMA ERŐSSÉGE) gombot. Az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE)
gomb minden megnyomása után az aroma erőssége egy fokozatnyit
változik. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott erősség, amelyet a készülék
csak akkor ment el, ha ezután lefőz egy kávét.

1

2

3

4

5

1 Nagyon gyenge
2 Gyenge 
3 Szokásos
4 Erős
5 Nagyon erős

Megjegyzés: A készülék minden kávéerősséghez automatikusan a megfelelő
mennyiségű kávét adagolja.

 Megjegyzés: A készülék visszatér a főmenübe, és elmenti a kiválasztott
aromaerősséget, ha lefőz egy kávét.

A kávédaráló beállítása
A kávédaráló beállítása megváltoztatható a multifunkciós eszköz nyelébe
beépített kávédaráló-beállító eszköz használatával. A kerámia kávédaráló
minden kiválasztott beállítás esetén tökéletesen egyenletes darálást végez
minden lefőzött csésze kávéhoz. A daráló használatával a kávé teljes
aromája megmarad, és tökéletes ízű lesz minden csésze kávé.

Megjegyzés: Csak akkor lehet beállítani a kávédaráló beállításait, ha a
készülék kávébab őrlését végzi.

1 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.

2 Nyissa fel a szemeskávé-tartály fedelét.

3 Nyomja meg az ESPRESSO gombot.

2

1

4 Ha a daráló elkezdi a darálást, helyezze a darálóbeállító eszközt a
darálóbeállítási gombra (1). Forgassa el a gombot jobbra vagy balra (2).

- Összesen 5-féle kávédaráló-beállítás közül lehet választani. Minél kisebb
a pont, annál erősebb lesz a kávé.

Figyelem! A daráló károsodásának megelőzése érdekében ne forgassa el
egyszerre egynél több fokkal a darálóbeállítási gombot.

 

Karbantartás és kezelés
A karbantartás fontos a készülék élettartamának meghosszabbításához és a
kávé optimális minőségének és ízének biztosításához. 

A cseppfelfogó tálca és a kávézacctartó tisztítása 
Végezze el a következő műveleteket, miközben a készülék be van
kapcsolva: 
- Ha a kijelzőn az „empty coffee grounds container” (ürítse ki a

kávézacctartót) ikon látható, ürítse ki a kávézacctartót.
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- Ha a cseppfelfogó tálcán keresztül felemelkedik a cseppfelfogó tálca
megtelt jelző, a cseppfelfogó tálca megtelt. Naponta ürítse ki, és tisztítsa
meg a cseppfelfogó tálcát. 

1

1

2

1 A cseppfelfogó tálca leszereléséhez nyomja meg a két oldalán található
a kioldógombokat(1), majd húzza ki a cseppfelfogó tálcát a készülékből
(2).

2 Vegye ki, és ürítse ki a kávézacctartót.

3 Ürítse ki a cseppfelfogó tálcát, majd öblítse le a csap alatt.

4 Helyezze vissza a kávézacctartót a cseppfelfogó tálcába.

5 Csúsztassa a cseppfelfogó tálcát a készülékbe, amíg a helyére nem
kattan.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készülék még be legyen
kapcsolva, amikor kiveszi a cseppfelfogó tálcát. Ha kikapcsolja a készüléket,
mielőtt eltávolítaná a cseppfelfogó tálcát, a visszakapcsolása után az
„empty coffee grounds container” (ürítse ki a kávézacctartót) ikon látható a
kijelzőn akkor is, ha a cseppfelfogó tálca üres.

A víztartály tisztítása
1 Rendszeresen vegye ki a készülékből a víztartályt, és öblítse ki tiszta

vízzel.

2 Töltse fel friss vízzel a víztartályt egészen a MAX szintjelzéséig, majd
helyezze vissza a készülékbe.

A kávétartályok tisztítása
- Havonta tisztítsa ki a szemeskávé-tartályt száraz ruhával. 

A főzőegység tisztítása
A főzőegység heti tisztítása
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

2 Vegye ki a cseppfelfogó tálcát a kávézacctartóval együtt.

3 Ürítse ki a cseppfelfogó tálcát, majd öblítse le a csap alatt.

4 Ürítse ki a kávézacctartót, majd öblítse el langyos vízzel.

5 Nyissa ki a szervizajtót.
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2

1

6 Nyomja meg a PUSH (NYOMÁS) gombot (1), majd húzza meg a
főzőegység fogantyúját, és vegye ki a készülékből (2).

7 Egy kanál nyelével vagy a készülékhez mellékelt multifunkciós eszközzel
alaposan tisztítsa ki a kávékieresztő csövet. Helyezze be az ábrán látható
módon.

8 Vegye ki a kávézacctartót, ürítse ki, majd öblítse el langyos vízzel. Szárítsa
meg, és helyezze vissza.

9 Alaposan öblítse ki a főzőegységet langyos vízzel. Gondosan tisztítsa
meg a felső szűrőt.

Figyelem! Ne tegye a főzőegységet mosogatógépbe, és ne tisztítsa
mosogatószerrel vagy tisztítószerrel. Ez a főzőegység meghibásodását
okozhatja, és ronthatja a kávé ízét.

10 Hagyja a főzőegységet teljesen megszáradni a levegőn.

Megjegyzés: Ne tisztítsa a főzőegységet ruhával, mert a belsejében
összegyűlhetnek a ruhából származó szálak.

11 A készülék belsejét puha, nedves ruhával tisztítsa.

12 Mielőtt a főzőegységet visszacsúsztatná a készülékbe, ügyeljen arra,
hogy az oldalán lévő két referenciajelzés egybeessen. Ha nem esnek
egybe, végezze el a következő lépést:
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- Ügyeljen arra, hogy a kar érintkezzen a főzőegység talpával.

13 Ügyeljen arra, hogy a főzőegység rögzítőhorogja a megfelelő helyzetben
legyen. 

- Ahhoz, hogy a horog megfelelően helyezkedjen el, tolja felfelé a felső
helyzetbe.

- Ha a horog még mindig a legalsó helyzetben van, akkor nem
megfelelően helyezte el.

14 Az oldalsó vezetősínek mentén csúsztassa vissza a főzőegységet a
készülékbe, amíg a helyére nem rögzül egy kattanással.

Figyelem! Ne nyomja meg a PUSH nyomógombot.

15 Zárja be a szervizajtót.

 

A főzőegység havi kenése
A főzőegységet kenni kell 500 csésze kávé lefőzése után vagy havonta.

1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

2 Vegye ki a főzőegységet, és öblítse le langyos folyó vízzel „A főzőegység
heti tisztítása” részben leírtaknak megfelelően.

3 Kenje be zsírral a főzőegység alján a tengely környékét.
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4 Kenjen zsírt mindkét oldalon a sínekre (lásd az ábrát).

5 Helyezze be a főzőegységet „A főzőegység heti tisztítása” részben leírtak
szerint.

 

A tejeskancsó tisztítása  
Kancsó gyors tisztítása
Helyezzen egy edényt a tejhabadagoló cső alá, és húzza ki a tejhabadagoló
csövet.Egy tejes ital elkészítése után a kijelzőn megjelenik a kancsótisztítási
ikon.

1 Ha a kijelzőn megjelenik a kancsótisztítási ikon, nyomja meg az OK
gombot, ha tisztítási ciklust kíván végezni.

Tipp: Vegye el az italt tartalmazó csészét, és helyezzen egy edényt a
tejhabadagoló cső alá.

2 Helyezzen egy edényt a tejhabadagoló cső alá, és húzza ki a
tejhabadagoló csövet.

3 A forró víz adagolásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot. 

A tejeskancsó alapos tisztításához a következőket kell
rendszeresen elvégezni:
1 Szerelje szét a tejeskancsó felső részét. .

2 Távolítsa el a tejeskancsó fedelét.

3 Emelje ki a tejhabadagoló csövet a kancsó tetejéből.

4 Vegye le a szívócsövet a tejhabadagoló csőből.

5 Alaposan öblítse ki a szívócsövet langyos csapvízzel.

A tejeskancsó heti tisztítása
A tejhabadagoló cső 5 alkatrészből áll. Hetente egyszer szerelje szét ezeket,
hogy meg tudja tisztítani.
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1 2

5

3

4

1 Szívócső
2 Gumi tartó
3 Tejhabosító
4 Tejhabosító csatlakozója
5 Adagolócső pereme

A tejeskancsó szétszerelése

1
2

1

1 Nyomja meg tejeskancsó tetejének két oldalán található kioldógombokat
(1), majd emelje le a tejeskancsó tetejét (2).

2 Fordítsa az adagolócső peremét a tetejével lefelé, és erősen tartsa meg a
kezével. Húzza ki a szívócsövet a gumi tartóból.

2

1
3 Nyomja meg tejhabadagoló cső tetejének két oldalán található

kioldógombokat, majd emelje le a tejhabosítót a gumi tartóról.

4 Húzza ki a tejhabosító csatlakozóját a tejhabosítóból.

5 Minden alkatrészt öblítsen el csap alatt, langyos vízben.

Tipp: A kancsón kívül az összes leszerelhető alkatrész mosogatógépben
is tisztítható.

A tejeskancsó visszaszerelése
1 A tejhabadagoló cső visszaszereléséhez végezze el fordított sorrendben

„A tejhabadagoló cső szétszerelése” művelet 2–4. lépését.

2 Helyezze vissza a tejhabadagoló csövet a tejeskancsó tetejébe.

3 Helyezze vissza a tejeskancsó tetejét a tejeskancsóra.
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Megjegyzés: Mielőtt visszahelyezi a tejhabadagoló csövet a
tejeskancsóba, a tetejében lévő csapot állítsa megfelelő helyzetbe. Ha a
tetejében lévő csap nincs megfelelő helyzetben, nem lehet
visszahelyezni a tejhabadagoló csövet a tejeskancsó tetejébe.

A tejeskancsó havi tisztítása
Erre a tisztítási ciklusra csak a SAECO CA6705 tejkörtisztító anyag
használható.

MI
N

MA
X

1 Öntse a tejkörtisztító anyagot a tasakból a tejeskancsóba. Ezután töltsön
vizet a tejeskancsóba a MAX (MAXIMUM) szintjelzésig.

2 Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe, és helyezzen egy edényt a
tejhabadagoló cső alá.

3 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a „Drinks” (Italok)
lehetőséget, majd görgessen a „Milk froth” (Tejhab) lehetőségig. A
tisztítóoldat adagolásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.

4 Ismételje meg a 3. lépést addig, amíg a tejeskancsó ki nem ürül.

5 Ha a kancsó kiürült, vegye el az edényt, és vegye ki a tejeskancsót a
gépből.

6 Alaposan öblítse el a tejeskancsót, utána pedig töltsön bele friss vizet a
MAX (MAXIMUM) szintjelzésig.

7 Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe.

8 Helyezze az edényt a tejhabadagoló cső alá.

9 A kancsóöblítési ciklus indításához nyomja meg a MENU (MENÜ)
gombot, és a „Special Drinks” (Speciális italok) menüből válassza a „Milk
froth” (Tejhab) lehetőséget.

10 Ismételje meg a 9. lépést addig, amíg a tejeskancsó ki nem ürül.

Megjegyzés: Az ebben a lépésben kiadagolt oldatot tilos meginni.

11 Ismételje meg a 6–10. lépést. 

12 Ha a készülék befejezi a víz adagolását, a ciklus véget ért.

13 Szereljen szét minden alkatrészt, és mindegyiket öblítse el csap alatt,
langyos vízben.

A kávéfőző gép használatra kész.

Vízkőmentesítés
Ha a kijelzőn megjelenik a „Start calc clean” (Indítson vízkőmentesítést)
üzenet, a készüléket vízkőmentesíteni kell. Ha nem végzi el a
vízkőmentesítést, amikor az üzenet megjelenik a kijelzőn, előfordulhat, hogy
a készülék nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben a készülék javítását
nem fedezi a jótállás. 

A készülék vízkőmentesítéséhez csak Saeco vízkőmentesítő oldatot
használjon. A Saeco vízkőmentesítő oldat a készülék optimális
működésének biztosítására készült. Más vízkőmentesítő termékek
károsíthatják a készüléket, és a maradványuk a vízben maradhat. A Saeco
vízkőmentesítő oldat megvásárolható a Philips online boltjában:
www.shop.philips.com/service. A vízkőmentesítési eljárás 30 percet vesz
igénybe, és egy vízkőmentesítési ciklusból és egy öblítési ciklusból áll. Az
ESC gombot megnyomva szüneteltetheti a vízkőmentesítési ciklust. A
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vízkőmentesítési vagy öblítési ciklus folytatásához nyomja meg az OK
gombot.

Megjegyzés: Vízkőmentesítés közben ne távolítsa el a
főzőegységet.Figyelmeztetés: Ne igyon a vízkőmentesítési
oldatból és a vízkőmentesítés során kieresztett vízből.

1 Távolítsa el a cseppfelfogó tálcát és a kávézacctartót, ürítse és tisztítsa ki,
majd illessze vissza ezeket a helyükre.

2 Tegyen egy nagy edényt (1,5 l) a kávéadagoló kifolyója alá.

START

CLEAN

CALC

3 Ha a kijelzőn megjelenik a „START CALC CLEAN” (INDÍTSON
VÍZKŐMENTESÍTÉST) üzenet, a vízkőmentesítő eljárás indításához
nyomja meg az OK gombot. Ha fel van szerelve, távolítsa el a forróvíz-
adagolót.

- Ez a kijelzőn megjelenő ábra arra emlékezteti, hogy be kell helyeznie
a kancsót.

- Ez a kijelzőn megjelenő ábra arra emlékezteti, hogy ki kell nyitnia a
tejadagoló kifolyóját.

REMOVE

FILTER

- Ez a kijelzőn megjelenő ábra arra emlékezteti, hogy el kell távolítania
az AquaClean szűrőt.

Megjegyzés: A vízkőmentesítés elhalasztható az ESC gomb
megnyomásával. Ha később el akarja indítani a vízkőmentesítési eljárást,
nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a „Menu” (Menü)
lehetőséget, és görgetéssel válassza ki a „Descaling” (Vízkőmentesítés)
lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
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MAX
CALC
CLEAN

CALC
CLEAN

1

2

4 Öntse a vízkőmentesítési oldatot a víztartályba. Töltse meg friss vízzel a
víztartályt a CALC CLEAN (VÍZKŐMENTESÍTÉS) szintjelzésig. Helyezze
vissza a víztartályt a készülékbe. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
- Elkezdődik a vízkőmentesítési ciklus első fázisa. A készülék

időközönként vízkőmentesítési oldatot adagol.
- A kijelzőn megjelenik a vízkőmentesítés ikon, a fázis neve és az

időtartam. Ez az első szakasz 20 percet vesz igénybe. 

5 Várja meg, amíg a készülék kiadagolja a vízkőmentesítési oldatot a
víztartály kiürüléséig.

6 Távolítsa el a víztartályt, és öblítse ki.

7 Töltse meg friss vízzel a víztartályt a CALC CLEAN (VÍZKŐMENTESÍTÉS)
szintjelzésig. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe, és nyomja meg
az OK gombot.

8 Távolítsa el a tejeskancsót, és öblítse ki. Töltsön vizet a tejeskancsóba a
MIN (MINIMUM) szintjelzésig. Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe,
és nyissa ki a tejhabadagoló csövet.

9 Vegye ki és ürítse ki az edényt, majd helyezze vissza a kávéadagoló
kifolyója alá. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

10 Elkezdődik a vízkőmentesítési ciklus második fázisa, egy öblítési ciklus. Ez
a szakasz 3 percet vesz igénybe. A kijelzőn megjelenik az öblítés ikon és a
fázis időtartama.

Megjegyzés: Ha a víztartály nincs feltöltve a CALC CLEAN
(VÍZKŐMENTESÍTÉS) szintjelzésig, lehetséges, hogy a készüléknek még
egy öblítési ciklust kell végeznie. 

11 Várja meg, amíg a készülék abbahagyja a víz adagolását. A
vízkőmentesítési ciklus véget ért, ha a kijelzőn megjelenik a pipa jel.

12 A vízkőmentesítő programból való kilépéshez nyomja meg az OK
gombot. A készülék elkezd felmelegedni, és automatikus öblítési ciklust
hajt végre.

13 Vegye ki és ürítse ki a tartályt.

14 A vízkőmentesítés után végezze el a „Weekly cleaning of the milk carafe”
(A tejeskancsó heti tisztítása) műveletet.

15 A főzőegység tisztításához végezze el a „Weekly brew group cleaning” (A
főzőegység heti tisztítása) ciklust.

16 Szereljen be új AquaClean szűrőt víztartályba.

Tipp: Az AquaClean szűrő használata csökkenti a vízkőmentesítés
szükségességét.

Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkőmentesítési
eljárást?

A vízkőmentesíti műveletet annak elindítása után le kell futtatni egészen a
végéig, anélkül hogy közben a készüléket kikapcsolnák. Ha a készülék
„beragad” a ciklus folyamán, megszakíthatja a vízkőmentesítési eljárást a
készenlét gomb megnyomásával. Ilyen esetben, illetve áramszünet vagy a
tápkábel véletlen kihúzódása esetén végezze el a következőket:

1 Ürítse ki és öblítse ki alaposan a víztartályt.
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2 Töltse fel friss vízzel a víztartályt egészen a CALC CLEAN szintjelzéséig,
majd kapcsolja vissza a készüléket. A készülék felmelegszik, és
automatikus öblítési ciklust hajt végre.

3 Mielőtt italok főzésére használná a készüléket, végezzen kézi öblítési
ciklust, lásd a „Kézi öblítési ciklus” fejezetet. 

Megjegyzés: Ha a vízkőmentesítési eljárás nem fejeződött be, a lehető
leghamarabb újra el kell végezni a vízkőmentesítést.

 

Figyelmeztető ikonok és hibakódok 
A figyelmeztető jelzések piros színben jelennek meg. Alább található egy
lista a kijelzőn esetleg megjelenő figyelmeztetésekkel és a jelentésükkel.
- Töltse meg friss vízzel a víztartályt a MAX szintjelzésig.

- Kiürült a szemeskávé-tartály. Töltsön szemes kávét a szemeskávé-
tartályba.

- A főzőegység nincs a készülékben. Helyezze be az egységet.

- Helyezze be a cseppfelfogó tálcát.

- Zárja be a szervizajtót.

- Vegye ki a kávézacctartót, és ürítse ki.
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10

xx

- Ha hibakód jelenik meg, a „Meaning of error codes” (A hibakódok
jelentése) részben nézze meg, hogy mit jelent a kód, és mit kell tennie. A
készülék nem használható, ha ez a kód látható a kijelzőn.

A hibakódok jelentése
Hibakód Probléma Ok Lehetséges

megoldás

1 A kávédaráló elakadt A kávékieresztő cső
eldugult

Egy kanál nyelével vagy
a multifunkciós
eszközzel alaposan
tisztítsa ki a
kávékieresztő csövet.

3 - 4 A főzőegységet nem
lehet eltávolítani.

A főzőegység nincs
megfelelően
elhelyezve.

Csukja be a karbantartó
ajtót. Kapcsolja ki, majd
ismét be a készüléket.
Várjon, amíg a „machine
ready” (készülék készen
áll) ikon megjelenik a
kijelzőn, majd vegye ki a
főzőegységet.

5 A vízkör problémája Levegő van a vízkörben. Vegye ki és helyezze
vissza a víztartályt
néhány alkalommal.
Bizonyosodjon meg
arról, hogy megfelelően
helyezi azt vissza a
készülékbe. Ellenőrizze,
hogy tiszta-e a
víztartály rekesze.

Egyéb hibakódok   Kapcsolja ki a
készüléket, majd 30
másodperc múlva
kapcsolja vissza.
Próbálja meg ezt 2–3
alkalommal.

Ha a fentiekben leírt megoldások hatására nem tűnik el a kijelzőről a
hibakód ikonja, és nem áll helyre a készülék normális működése, hívja a
Philips Saeco forródrótot. Elérhetőségeink megtalálhatók a
garanciafüzetben, illetve a www.saeco.com/support weboldalon.

Hibaelhárítás
Probléma Ok Megoldás

A készülék nem
kapcsolódik be.

A készülék hálózati csatlakozókábele
nincs csatlakoztatva, vagy a
főkapcsoló az OFF (kikapcsolt)
állásban van.

Ellenőrizze, hogy a hálózati
csatlakozókábel megfelelően be
van-e dugva.
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  Gondoskodjon arról, hogy a
főkapcsoló az ON (BE) helyzetbe
legyen állítva.

A készülék BEMUTATÓ
módban van. 

A készenlét gombot 8 másodpercnél
hosszabban nyomva tartották.

Kapcsolja a készüléket a hátulján
található főkapcsolóval az OFF
(KI), majd az ON (BE) állásba.

A cseppfelfogó tálca
gyorsan megtelik.

Ez normális jelenség. A készülék
vízzel tisztítja a belső kört és a
főzőegységet is. Valamennyi víz a
belső körből egyenesen a
cseppfelfogó tálcába folyik.

Ha a cseppfelfogó tálca fedelén
keresztül felemelkedik a
„Cseppfelfogó tálca megtelt” jelző,
ürítse ki a cseppfelfogó tálcát.

  A kifolyó víz összegyűjtésére
helyezzen egy csészét az
adagolócső alá.

A kávézacctartó tele ikon
továbbra is világít. 

A kávézacctartót olyankor ürítették
ki, amikor a készülék ki volt
kapcsolva.

A kávézacctartót mindig olyankor
kell kiüríteni, amikor a készülék
főkapcsolója ON (BE) állásba van
kapcsolva. Ha a kávézacctartót
olyankor ürítették ki, amikor a
készülék ki volt kapcsolva, a
kávéfőzési ciklusok számlálója
nem nullázódik. Ebben az esetben
az „empty coffee grounds
container” (ürítse ki a
kávézacctartót) üzenet látható lesz
akkor is, ha a kávézacctartó üres.

 A kávézacctartót túl gyorsan
helyezték vissza.

A kávézacctartót csak akkor
helyezze vissza, ha a képernyőn
megjelenő üzenet felszólítja erre.

A főzőegységet nem lehet
eltávolítani.

A főzőegység nincs megfelelően
elhelyezve.

Csukja be a karbantartó ajtót.
Kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket. Várja meg a készülék
készenlétét mutató képernyőt,
majd vegye ki a főzőegységet.

  A kávézacctartó eltávolítása nem
történt meg.

Vegye ki a kávézacctartót a
főzőegység kivétele előtt.

A főzőegységet nem lehet
behelyezni.

A főzőegység nincs megfelelően
elhelyezve.

A főzőegységet a visszahelyezés
előtt nem állították nyugalmi
pozícióba. Győződjön meg arról,
hogy a kar érintkezik a főzőegység
talpával, és a főzőegység horogja
megfelelő helyzetben van.

  A készülék visszaállításához
kapcsolja ki, majd ismét be.
Helyezze vissza a cseppfelfogó
tálcát és a kávézacctartót. Hagyja
kint a főzőegységet. Zárja be a
karbantartó ajtót, és kapcsolja a
készüléket be, majd ismét ki.
Ezután próbálja meg újra
behelyezni a főzőegységet.
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 A készülék még a vízkőmentesítési
eljárást végzi.

Nem lehet eltávolítani a
főzőegységet, ha a
vízkőmentesítés folyamatban van.
Először be kell fejezni a
vízkőmentesítést, és utána lehet
eltávolítani a főzőegységet.

A kávén kevés krém van,
vagy vízízű.

A daráló durva darálási fokozatra van
állítva.

Állítsa a kávédarálót finomabb
szemcseméretre.

 A kávékeverék nem megfelelő. Cserélje ki a kávékeveréket.

 A készülék önbeállítást végez. Főzzön néhány csésze kávét.

 A főzőegység szennyezett. Tisztítsa meg a főzőegységet.

A kávé szivárog a
kávéadagoló kifolyójából.

A kávéadagoló kifolyója eltömődött. Tisztítsa meg a kávéadagoló
kifolyóját és a nyílásait egy
pipatisztítóval.

A kávé nem elég forró. Az Ön által használt csészék túl
hidegek.

A csészék előmelegítéséhez
ezeket öblítse át forró vízzel.

 Túl alacsony hőmérséklet van
beállítva. Ellenőrizze a menü
beállításait.

A menüben állítsa magasabbra a
hőmérsékletet.

 Tejet adott az italhoz. A tej, akár meleg, akár hideg,
minden esetben valamennyivel
csökkenti a kávé hőmérsékletét.

A készülék megőrli a
kávészemeket, de nem
folyik ki kávé.

 

A daráló túl finom szemcseméretre
van állítva.

Állítsa a kávédarálót nagyobb
szemcseméretre.

 A főzőegység szennyezett. Tisztítsa meg a főzőegységet.

 A kávéadagoló kifolyója szennyezett. Tisztítsa meg a kávéadagoló
kifolyóját és a nyílásait
pipatisztítóval.

 A kávékieresztő cső el van dugulva. Egy kanál nyelével vagy a
multifunkciós eszközzel tisztítsa ki
a kávékieresztő csövet.

A kávé túl lassan jön ki. A készülék darálója a kávét túl apróra
őrli.

Cserélje ki a kávékeveréket vagy
módosítsa a daráló beállítását.

 A főzőegység szennyezett. Tisztítsa meg a főzőegységet.

 A kávékieresztő cső el van dugulva. Egy kanál nyelével vagy a
multifunkciós eszközzel tisztítsa ki
a kávékieresztő csövet.

 A készülék vezetékét vízkő tömíti el. Vízkőmentesítse a készüléket.

A meggőzölt tej
túlságosan hideg.

A csészék túlságosan hidegek. Melegítse fel a csészéket forró
vízzel.
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A tej nem habosodik. A tejtartó kancsó szennyezett, vagy
nincs megfelelően behelyezve.

Tisztítsa meg a kancsót, és
ügyeljen arra, hogy megfelelően
helyezze be. 

 A tejhabadagoló cső nincsen
teljesen kinyitva.

Ellenőrizze, hogy a tejhabadagoló
cső a megfelelő helyzetbe van-e
állítva.

 A tejeskancsó nincsen teljesen
összeszerelve.

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész
megfelelően van-e összeszerelve.

 Olyan típusú tejet használ, amely
nem alkalmas a habosításra.

A különböző tejtípusokból
különböző mennyiségű és
minőségű hab termelődik. A
következő tejfajtákat próbáltuk ki,
és igazoltuk, hogy jó tejhabot
adnak: félig zsírszegény vagy teljes
zsírtartalmú tehéntej, szójatej és
laktózmentes tej. Másféle tejeket
nem próbáltunk ki, és lehetséges,
hogy ezekből kevés hab
keletkezik.

Az AquaClean szűrőt nem
lehet aktiválni, a pipa jel
nem jelenik meg a
kijelzőn.

Nemrégiben történt egy szűrő
aktiválása.

Egy új szűrő aktiválása előtt
adagolnia kell legalább 10
csészényit (mindegyiknél 100-ból
100 ml-t). Az új szűrők
aktiválásával legyen óvatos, mert
ilyenkor automatikusan növekszik
a szűrők számlálója.

A szűrő nem aktiválható,
és a készülék
vízkőmentesítést kér.

Már megtörtént 8 AquaClean szűrő
cseréje. 8 szűrőcsere után a
készüléket vízkőmentesíteni kell.

Először végezzen
vízkőmentesítést, és utána szerelje
be a szűrőt.

 Nem történt meg a szűrő cseréje
időben azután, hogy az AquaClean
vízszűrő jelzés villogni kezdett.

 

Először végezzen
vízkőmentesítést, és utána szerelje
be a szűrőt.

 A szűrőt nem szerelték be az első
üzembe helyezéskor, hanem csak
több mint 50 kávé lefőzése után
(csészénként 100 ml-rel számolva). A
készüléknek teljesen
vízkőmentesnek kell lennie az
AquaClean szűrő beszerelése előtt.

Először végezzen
vízkőmentesítést, és utána szerelje
be az új AquaClean szűrőt. A
vízkőmentesítés után a szűrők
számlálója visszaáll 8-ról 0-ra.
Mindig erősítse meg a szűrő
aktiválását a készülék menüjében,
a szűrő cseréje után is.

 Az első üzembe helyezéskor az
AquaClean szűrőt nem aktiválták
megfelelően.

Kövesse a kijelzőn megjelenő
útmutatásokat, amíg nem kap
megerősítést arról, hogy a szűrő
aktiválása megtörtént.

Az új AquaClean szűrő be
van szerelve, de a
vízkőmentesítési üzenet
megmarad.

8 szűrőcsere után a készüléket
vízkőmentesíteni kell.

Először végezzen
vízkőmentesítést, és utána szerelje
be az új AquaClean szűrőt. A
vízkőmentesítés után a szűrők
számlálója visszaáll 8-ról 0-ra.
Mindig erősítse meg a szűrő
aktiválását a készülék menüjében,
a szűrő cseréje után is.

65Magyar



A vízkőmentesítési üzenet
megjelenik 8 szűrőcsere
előtt.

 

Az első üzembe helyezéskor az
AquaClean szűrőt nem aktiválták
megfelelően.

Először végezzen
vízkőmentesítést, és utána szerelje
be az új AquaClean szűrőt. A
szűrőt mindig aktiválni kell a
készülék menüjében.

 AquaClean szűrőt helyezett be,
miután már egy ideje használta a
készüléket.

 

 Nem aktiválta a szűrő cseréjét a
készülék menüjében.

 

 Nem cserélte ki a szűrőt, amikor a
szűrő ikon villogni kezdett.

 

Nem illik a szűrő a
készülékbe.

El kell távolítania a levegőt a
szűrőből.

Várja meg, hogy levegőbuborékok
lépjenek ki a szűrőből.

 Van még víz a tartályban. A szűrő beszerelése előtt ürítse ki a
víztartályt.

 Nem AquaClean típusú szűrőt próbál
beszerelni.

Csak az AquaClean szűrő illik a
készülékbe.

A készülék alatt víz jelenik
meg.

A cseppfelfogó tálca teljesen
megtelt, és túlcsordult.

Ürítse ki a cseppfelfogó tálcát, ha a
cseppfelfogó tálcán keresztül
felemelkedik a cseppfelfogó tálca
megtelt jelző. A készülék
vízkőmentesítése előtt mindig
ürítse ki a cseppfelfogó tálcát.

 A készülék nem vízszintes felületre
van helyezve.

Helyezze a készüléket vízszintes
felületre, hogy a cseppfelfogó
tálca megtelt jelző megfelelően
működjön.

Megjegyzés: Ha a hibát nem tudja elhárítani az ebben a táblázatban
található információk segítségével, hívja a Saeco vevőszolgálatát. 

 

Bemutató mód funkció 
A készülék rendelkezik egy bemutató mód funkcióval.

1 A bemutató módba lépéshez tartsa lenyomva a STANDBY (KÉSZENLÉT)
gombot több mint 8 másodpercig.

2 A bemutató módból való kilépéshez kapcsolja a készüléket a hátulján
található főkapcsolóval az OFF (KI), majd az ON (BE) állásba.

Saeco tartozékok rendelése
A készülék tisztításához és vízkőmentesítéséhez csak Saeco karbantartási
termékeket használjon. Ezek a termékek megvásárolhatók a Philips online
boltjában (ha elérhető az Ön országában) a www.shop.philips.com/service
internetes oldalon, a helyi forgalmazójától vagy a jóváhagyott szakszerviztől.

Karbantartási termékek rendelése:
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Típusszám Termék

CA6700 Vízkőmentesítő oldat

CA6903 AquaClean szűrő

HD5061 Főzőegység-zsír

CA6704 Zsírtalanító tabletták

CA6705 Tejkörtisztító anyag

 

Műszaki jellemzők
A gyártó fenntartja a jogot a termék műszaki jellemzőinek javítására. Az
alapbeállítás szerinti mennyiségek hozzávetőleges értékek.

Leírás Érték

Tokozás anyaga Hőre lágyuló

Méret (sz x ma x mé) 221 x 340 x 430 mm

Tömeg 7,5 kg

Tápkábel hossza 800–1200 mm

Kezelőpanel Első oldal

Csésze mérete maximum 152 mm

Víztartály 1,8 liter, kivehető

Szemeskávé-tartály kapacitása 250 g

Kávézacctartó kapacitása 15 adag

Tejeskancsó kapacitása 500 ml

Szivattyú nyomása 15 bar

Főző rozsdamentes acél főző

Biztonsági berendezések hőkioldó biztosíték

Energiatakarékossági mód <1 Wh

Névleges feszültség – névleges teljesítmény –
tápellátás

Lásd a karbantartó ajtó belsejében található
adatokat.

 

Újrahasznosítás
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál

háztartási hulladékként (2012/19/EU).
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- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek külön történő
hulladékgyűjtésére vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő
hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Garancia és terméktámogatás 
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.saeco.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló
garancialevelet.

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, hívja az országából
hívható Philips Saeco forródrótot. Elérhetőségeink megtalálhatók a külön
mellékelt garanciafüzetben, illetve a www.saeco.com/support weboldalon.
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