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1. Toote kirjeldus ja kasud

... Ettevalmistamine ning veefiltri vahetamine

BRITA INTENZA veefiltrid pakuvad puhtamat ning paremini maitsevat vett:

d) Kirjutage kaasasolevale kleepsule üles veefiltri vahetamise kuupäev (+ 2
kuud) ning kleepige kleeps veereservuaari külge.

Usaldusväärne kohvimasina kaitse
Innovatiivne INTENZA tehnoloogia vähendab katlakivi moodustumist
kohvimasinas, mis tähendab:
H

H

Pikemat kohvimasina eluiga.
Teie Saeco kohvimasina optimaalsemalt toimimist (parem kohvi ja
optimaalne temperatuur).

Intensiivne maitse ja aroom
Retsept parima kohvi valmistamiseks on: kvaliteetsed kohvioad, võimas Saeco
kohvimasin ning õige vesi. Selle unikaalse INTENZA aroomisüsteemiga
(INTENZA Aroma System) saate kohandada vee kvaliteeti, et kohvil oleks
intensiivsem maitse ja aroom.

2. Ettevalmistamine ning veefiltri vahetamine

e) Iga uut BRITA INTENZA veefiltrit peab esimesel kasutuskorral pesema poole
liitri veega. Veefiltri pesemiseks väljutage kohvimasina aurutilast umbes pool
liitrit vett ning visake see vesi ära. Veefilter ja kohvimasin on nüüd
kasutamiseks valmis.

2.3 Veefiltri vahetamine
Parima maitsega kohvi saamiseks ning teie kohvimasina kaitsmiseks on oluline,
et vahetaksite regulaarselt veefiltrit. Vahetage veefiltrit iga kahe kuu tagant.

3. Ohutusalane informatsioon
H

2.1 Aroomisüsteemi kohandamine
Selle unikaalse INTENZA aroomisüsteemiga saate muuta oma kraanivee
kvaliteeti, et saada parim kohv.
Et häälestada filtreerimisprotsess vastavalt vee kvaliteedile, kohandage veefiltri
all asuvat INTENZA aroomisüsteemi. Pöörake rõngas vastavale positsioonile (A,
B või C).

A: pehme veega piirkonnas.

H

Filtreerige vaid külma kraanivett.

H

Säilitage veefiltrit jahedas ning kuivas kohas, kinnises originaalpakendis.

H

Puhastage veereservuaari regulaarselt.

H

B: keskmiselt kareda veega piirkonnas (tehaseseadistus)
C: kareda veega piirkonnas

Et olla kindel, et olete aroomisüsteemi õigesti seadistanud, võite oma Saeco
kohvimasinaga kaasas oleva testribaga kontrollida kohaliku vee kvaliteeti või
kontakteeruda kohaliku vee pakkujaga.

H

H

2.2 Veefiltri ettevalmistamine

H

H

a) Kastke veefilter tagurpidi külma vette ning vajutage õrnalt selle külgedele, et
õhumullid eemaldada.
b) Eemaldage kohvimasinast veereservuaar ning sisestage veefilter vertikaalselt
veefiltri pessa. Aroomisüsteem peab olema allapoole suunatud. Parima
kvaliteedi saavutamiseks veenduge, et veefilter kinnitub tugevalt ning kate
on õiges asendis. Filtri peaks ideaalis paigaldama niisketes tingimustes.
c) Täitke veereservuaar külma joogiveega ning asetage see tagasi
kohvimasinasse.
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BRITA INTENZA veefilter on mõeldud kasutamiseks vaid kohaliku
omavalitsuse poolt pakutava kraaniveega (märkus: st sellise veega, mida
pidevalt kontrollitakse ning mida on vastavalt kohalikele regulatsioonidele
ohutu juua) või isiklikest allikatest saadud veega, mida on ohutu juua. Kui
kohalik omavalitsus on öelnud, et vett peab enne tarvitamist keetma, siis
peab ka filtreeritud vett keetma. Kui öeldakse, et vett enam keetma ei pea,
siis peate kogu masina puhastama ning sisestama uue veefiltri.

H

H

Mõnede inimeste (nt nõrga immuunsüsteemiga inimesed, beebid) jaoks on
soovitatav kraanivett keeta. See rakendub ka filtreeritud veele.
Hügieenilistel eesmärkidel on veefiltrit töödeldud hõbedaga. Väike kogus
hõbedat võib sattuda ka vette, aga see on tervisele täiesti ohutu. See on
vastavuses Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustega
joogiveele.
Märkus haigete neerudega inimestele või dialüüsipatsientidele:
filtreerimisprotsessi ajal võib suureneda vee kaaliumisisaldus. Kui teil on
neeruhaigus ja / või jälgite kaaliumidieeti, soovitame enne veefiltri
kasutamist konsulteerida oma arstiga. Ühe liitri filtreeritud veega vabanev
kaaliumi kogus on madalam kui õunas või banaanis sisalduv kaaliumi
kogus.
Kuna vesi on toiduaine, veereservuaaris olev vesi tuleb ära kasutada 1-2
päeva jooksul.
Kui te ei kasuta oma kohvimasinat pikema aja (nt puhkus) jooksul, siis
soovitame visata ära veereservuaaris ja veefiltris olev vesi. Enne kui taas
kohvimasinat kasutate, võtke veefilter välja, puhastage veereservuaar ning
asetage veefilter tagasi nagu kirjeldatud ülaltoodud juhistes (a-e).
Kui teie kohvimasinast on vaja katlakivi eemaldada, siis eemaldage veefilter
alati veereservuaarist. Seejärel puhastage kogu veereservuaar ning vahetage
veefilter.
Saeco ja BRITA ei vastuta, kui ei järgita eelpool nimetatud soovitusi BRITA
INTENZA veefiltri kasutamisel.
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