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Espresso-/kohvimasinad, millel on
puhastusprogramm

Espresso-/kohvimasinad, millel on
jahvatatud kohvi sahtel

Espresso-/kohvimasinad, millel ei ole
jahvatatud kohvi sahtlit

Filtrihoidjaga kohvimasinad
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Järgige puhastusprogrammi instruktsioone masina
kasutusjuhendist.

Asetage tass kohvikraani alla. Veenduge, et veepaak on
täidetud värske veega.

Asetage tablett jahvatatud kohvi sahtlisse ning vajutage
jahvatatud kohvi nuppu.

Kohvi valmistamiseks vajutage kohvi valmistamise
nuppu. Kui pool tassi vett on väljastatud, siis vajutage
masina sisse-/välja lülitamise nuppu, et masin välja
lülitada.

Oodake umbes 15 minutit, et lasta lahusel mõjuda.

Tühjendage tass. Lülitage masin taas sisse ning
lõpetage tsükkel. Tühjendage taas tass.

Eemaldage keetmisgrupp ning loputage see põhjalikult
kraanivee all.

Asetage keetmisgrupp masinasse tagasi ning asetage
tass kohvikraani alla.

Vajutage kaks korda jahvatatud kohvi nupule, et lasta
masinal teha kaks jahvatatud kohvi tsüklit, aga ilma
jahvatatud kohvita. Tühjendage tass pärast igat tsüklit.

Tilkumisaluse puhastamiseks asetage puhastustablett
tilkumisalusele ning täitke see umbes 2/3 ulatuses
kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda.
Seejärel loputage tilkumisalus põhjalikult kraanivee all.

Nüüd on teie masin puhas ning taas kasutamiseks
valmis.

Asetage tablett tassi ning täitke see kuuma veega.
Oodake, kuni tablett on täielikult lahustunud.

Eemaldage keetmisgrupp ning puhastage
puhastusvahendit kasutades filtrid ja jaotuskanal. Kui
tarvis, kasutage svammi või väikest harja.

Laske lahusel umbes 15 minutit mõjuda.

Loputage keetmisgrupp põhjalikult kraanivee all ning
asetage see masinasse tagasi.

Tilkumisaluse puhastamiseks asetage puhastustablett
tilkumisalusele ning täitke see umbes 2/3 ulatuses
kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda.
Seejärel loputage tilkumisalus põhjalikult kraanivee all.

Nüüd on teie masin puhas ning taas kasutamiseks
valmis.

Lülitage masin välja ning laske sellel jahtuda.

Eemaldage filtrihoidja oma masina küljest. Eemaldage
filtrihoidjast filter. Asetage filtrihoidja nõusse. Asetage
tablett nõusse ning täitke nõu kuuma veega. Laske
lahusel umbes 30 minutit mõjuda.

Võtke filtrihoidja lahusest välja ning loputage seda
põhjalikult kraanivee all, kuni see on puhas.

Asetage filter filtrihoidjasse ning pange filtrihoidja
masina külge tagasi.

Asetage tass kohvikraani alla ning valmistage üks tass
kohvi, nii et te kohvi ei lisa. Tühjendage tass.

Nüüd on teie masin puhas ning taas kasutamiseks
valmis.

Kasutusjuhend

Hea klient,

Palju õnne, et ostsite meie kõrgekvaliteedilise kohvijääkide puhastaja. Selle puhastajaga saate eemdalda
kohvijäänuseid keetmisgrupi filtritelt ja portafiltritelt. Et tagada oma kohvimasina korrektne toimimine, siis
soovitame teil kohvijäänuseid puhastada vähemalt kord kuus või pärast igat 500 tassi kohvi.

Hoiatus: Kohvijääkide puhastaja ei eemalda katlakivi. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Philips Saeco
katlakivi eemaldajat.


