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Sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et Philipsi
poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode
aadressil www.philips.com/welcome.

Sihipärane kasutamine
See Cappuccinatore on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ning järgmiste
kohvimasinatega: Intelia Focus, kõik Syntia mudelid (välja arvatud Syntia
Cappuccino), kõik XSmall mudelid. Ärge tehke tehnilisi muudatusi ega kasutage
seadet lubamatutel eesmärkidel, sest sellega kaasnevad suured riskid! Seadet ei tohi
kasutada inimesed (kaasa arvatud lapsed), kellel on füüsilised, vaimsed ja
sensoorsete võimete piirangud või vähesed kogemused ja/või kompetentsus, välja
arvatud juhul, kui neil on järelvaataja, kes nende ohutuse eest vastutab, või neid
juhendab, kuidas masinat õigesti kasutada.

Hooldus ja puhastamine
Cappuccinatoret tohib kasutada vaid piima või joogiveega. Kõikide teiste vedelike
kasutamine on keelatud.
Täielikuks puhastamiseks võtke Cappuccinatore osadeks ning pange kõik osad
nõudepesumasinasse (mite professionaalsesse).
Nõudepesumasin võib põhjustada Cappuccinatore osade tuhmumist, eriti kui
kasutate tugevaid puhastusvahendeid.
See on normaalne ning ei mõjuta Cappuccinatore korrektset toimimist.

Põletuste saamise oht
Ärge suunake auru/kuuma vee juga kehaosadele: Põletuste saamise oht! Kasutage
alati käepidemeid või nuppe.

Üldine kirjeldus (joonis 1)
1. Auk paigaldamiseks aurutorus
2. Imitoru ühendus
3. Vee/piima imitoru
4. Cappuccinatore keha
5. Cappuccinatore tila

Esmakordne kasutamine
Pesemine
Enne esmakordset kasutamist ning pärast igapäevast kasutamist peske
Cappuccinatore põhjalikult, et eemaldada mustus ning piimajäätmed.
Peske ja puhastage põhjalikult ka aurutoru, mille külge Cappuccinatore paigaldatakse.
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Esmakordne kasutamine
Paigaldamine
Hoiatus! Enne paigaldamist veenduge, et kohvimasin on välja lülitatud ning aurutoru on
maha jahtunud.
2 Sisestage Cappuccinatore aurutorusse, kuni see paika lukustub. Nii ei libise see masina
töötamise ajal küljest ära.
Pärast Cappuccinatore paigaldamist lülitage kohvimasin sisse.
3 Sisestage piima/vee imitoru poole liitri joogiveega täidetud anumasse.
4 Asetage sobiv anum Cappuccinatore alla ning laske aurufunktsioonil kogu vesi
väljutada. Seejärel on masin kasutamiseks valmis.

Cappuccinatore kasutamine
Märkus: Cappuccinatore kasutamine nõuab aurufunktsiooni kasutamist. Selleks tuleb
masin seadistada vastavalt kohvimasina kasutusjuhendis toodud juhistele.
Mõnedel kohvimasinatel on kuuma vee toru auru väljutamiseks. Korrektseks
kasutamiseks lugege kohvimasina kasutusjuhendit.

Piima vahustamine
Põletada saamise oht! Valmis joogile võivad järgneda väikesed kuuma vee pursatused.
Kuuma vee toru võib väga kuumaks minna. Ärge katsuge seda kunagi paljaste kätega.

Valmistage masin ette auru väljutamiseks.
5 6 Asetage anum Cappuccinatore alla ning väljutage auru umbes 10 sekundit. See
protsess eemaldab ringlusest kondensatsiooni. Kui aurujuga väljub ühtlaselt, siis
lõpetage auru väljutamine.
7 Asetage piimakonteiner masina kõrvale.
Enne Cappuccinatore kasutamist veenduge, et ka piima/vee imitoru väline osa on
korrektselt puhastatud.
Pange imitoru piimakonteinerisse.
8 9 Alustage auru väljutamist. Vahustatud piim väljutatakse otse tassi.
Kui soovitud kogus vahustatud piima on valmis, siis lõpetage auru väljutamine.
Pärast Cappuccinatore kasutamist puhastage see kohe (vt ka peatükki “Hooldus ja
puhastamine“).

Kuuma vee väljutamine
Hoiatus: Kuum vesi võib välja tulla lühikeste pursatustena ja eksisteerib põletada saamise
oht. Kuuma vee toru võib väga kuumaks minna: ärge katsuge seda paljaste kätega.
Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis.
10 Eemaldage Cappuccinatorest nõel koos imitoruga.
11 12 Asetage anum Cappuccinatore alla.
Täitke tass kuuma veega soovitud tasemeni.
Kui soovitud kogus kuuma vett on valmis, siis lõpetage väljutamine.
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Hooldus ja puhastamine
Cappuccinatore puhastamine (pärast igakordset
kasutamist)
Puhastage Cappuccinatore pärast igakordset kasutamist, et piimajäätmed ei mõjutaks
järgnevate jookide maitset.
Puhastage see veega nagu kirjeldatud peatükis “Paigaldamine”.

Cappuccinatore - igakuine puhastamine (põhjalik
puhastamine)
Puhastage Cappuccintoret põhjalikult vähemalt kord kuus. Puhastamiseks vajaliku
Saeco puhastusvahendi saate osta kohaliku edasimüüja käest, autoriseeritud
teeninduskeskustest või Philipsi e-poest aadressil http://shop.philips.com.
13 Täitke anum umbes 500 ml ulatuses leige veega.
Valage puhastusvahend just valatud vette ning oodake, kuni see täielikult lahustub.
Valmistage masin ette auru väljutamiseks nagu selle kasutusjuhendis kirjeldatud.
Pange imitoru puhastusvahendiga täidetud anumasse.
14 Asetage tühi anum Cappuccinatore alla.
Laske kogu puhastusvahendil läbi masina imbuda.
Puhastusvahendi joomine on rangelt keelatud. Kogu väljutatud puhastusvahend tuleb
ära visata.
15 Kui puhastusvahend on otsas, siis peske anum põhjalikult ning täitke see värske
joogiveega. Seda kasutatakse loputamiseks.
Pange imitoru veega täidetud anumasse.
16 Asetage tühi anum Cappuccinatore alla.
Laske kogu veel läbi masina imbuda.
Kui loputusvesi on otsas, lülitage kohvimasin välja.
17 Kui kohvimasin on maha jahtunud, siis eemaldage imitoru.
18 Eemaldage masinast Cappuccinatore.
19 Eemaldage kõik joonisel näidatud osad.
20 Peske kõiki osasid leiges vees või nõudepesumasinas.
21 Rikete vältimiseks ei tohi Cappuccinatore ühendusele piimajäätmeid jääda.
Puhastage niiske riidega.
Puhastage põhjalikult ning pange osad taas kokku. Seejärel pange Cappuccinatore
taas masina külge.

Philips jätab endale õiguse teha toote seadistustes muudatusi, ilma sellest eelnevalt
ette teatamata.
Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome.
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Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

