RI9125/24
Eestikeelne kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
Palju õnne kõrgekvaliteedilise kohvimasina
puhastusaine ostmise puhul.
Selle puhastusaine abil saate eemaldada igasuguse
mustuse või ummistuse, mida on põhjustanud
keetmisgrupi filtrite või portafiltrite määrimiseks
kasutatud õlid.
Samuti saate seda puhastusainet kasutada oma
termoste või kohvikannude sisemuse
puhastamiseks. Et tagada teie seadme töökindlus,
puhastage seda iga kahe nädala tagant või pärast
igat 250 tassi kohvi.
Hoiatus: see puhastusaine ei eemalda katlakivi.
Katlakivi eemaldamiseks soovitame kasutada Saeco
katlakivi eemaldajat (Saeco Decalcifier).

Kasutamine kohvimasinatega, millel on
puhastusprogramm:
Lugege tootjapoolset kasutusjuhendit.

Kasutamine kohvimasinatega, millel on
jahvatatud kohvi laegas:
Asetage tass kohvitila alla, pange tablett
jahvatatud kohvi sahtlisse ning vajutage klahvile
mis paneb kohvimasina jahvatatud kohvi
valmistama. Algab kohvi valmistamise tsükkel.
Kui pool tassi vett on väljutatud, lülitage
kohvimasin umbes 15 minutiks välja, lastes
puhastusainel mõjuda. Lülitage seade uuesti
sisse, et lõpetada tsükkel. Seejärel eemaldage
keetmisgrupp ning loputage seda hoolikalt,
kasutades puhast vett. Enne seadme kasutamist,
valmistage 2 tassi jahvatatud kohvi, kuid ärge
kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse lisage. Visake
ära väljutatud vesi. Tilkumisaluse puhastamiseks
pange tablett alusele ning täitke see kuni 2/3
ulatuses sooja veega. Laske puhastusainel umbes
30 minutit mõjuda, seejärel loputage tilkumisalus
põhjalikult.
Nüüd ei tohiks keetmisgrupis enam kohvipaksu
olla.

RI9125/24
Eestikeelne kasutusjuhend

Kasutamine seadmetega, millel pole
jahvatatud kohvi laegast:
Pange tablett tassi ning täitke see sooja veega.
Oodake, kuni tablett on
täielikult sulanud. Eemaldage keetmisgrupp ning
puhastage filtrid ja väljutuskanalid valmistatud
puhastusaine lahusega. Vajadusel kasutage käsna
või väikest harja. Laske lahusel vähemalt 15
minutit mõjuda. Loputage keetmisgrupp puhta
veega ning asetage omale kohale tagasi.
Tilkumisaluse puhastamiseks pange tablett
alusele ning täitke see kuni 2/3 ulatuses sooja
veega. Laske puhastusainel umbes 30 minutit
mõjuda, seejärel loputage tilkumisalus põhjalikult.
Nüüd ei tohiks keetmisgrupis enam kohvipaksu
olla.

Kasutamine seadmetega, millel on
portafilter:
Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske
sellel jahtuda, et vältida võimalikke põletusi.
Eemaldage portafilter oma seadme keetmisgrupi
küljest ning pange see anumasse, eemaldades
filtri. Lisage tablett ja täitke anum kuuma veega.
Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda ja
loputage seejärel rohke puhta veega.
Nüüd ei tohiks portafiltris enam kohvipaksu olla.
Paigaldage filter, mille varem portafiltri küljest
eemaldasite. Enne seadme kasutamist, valmistage
tass kohvi, kuid ärge kohvi lisage. Visake ära
väljutatud vesi.

Kasutamine termoste või kohvikannude
sisemuste puhastamiseks:
Pange tablett termosesse või kohvikannu, täitke
see kuni 2/3 ulatuses kuuma veega ning laske
lahusel umbes 30 minutit mõjuda. Loputage
hoolikalt.
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