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Įvadas 
Sveikiname įsigijus visiškai automatinę „Philips“ kavos mašiną! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“
siūloma parama, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/coffee-care.

Prieš naudodami mašiną pirmą kartą atidžiai perskaitykite atskirą saugos bukletą ir išsaugokite jį
ateičiai.

Kad gautumėte iš savo kavos mašinos visa, kas geriausia, „Philips“ siūlo visišką palaikymą 3 skirtingais
būdais:
1 Atskiras greito paleidimo vadovas pirmajai sąrankai ir pirmajam naudojimui.
2 Šis naudotojo vadovas skirtas išsamesnei informacijai pateikti. 
3 Palaikymas internetu ir filmai: nuskenuokite QR kodą viršelyje arba aplankykite

www.philips.com/coffee-care 

Pastaba. Ši mašina buvo išbandyta naudojant kavą. Nors ji buvo kruopščiai išvalyta, joje gali būti šiek
tiek kavos likučių. Tačiau mes garantuojame, kad mašina visiškai nauja.

Pirmasis montavimas
Norėdami paruošti savo kavos mašiną naudojimui, turite atlikti kelis paprastus veiksmus, kaip vandens
kontūro užpildymas ir „AquaClean“ filtro aktyvinimas. Šie veiksmai nurodyti atskirame greito paleidimo
vadove.

Kad kavos skonis būtų geriausias, pirmiausia turite išvirti kavos 5 kartus, kad mašina užbaigtų
susireguliavimą.

Mašina nustatyta, kad gautų geriausią skonį iš jūsų kavos pupelių. Todėl patariame nereguliuoti
malūnėlio nustatymų, kol neišvirėte 100–150 puodelių (tai apie 1 mėnuo naudojimo).

Mašina tiekiama su espreso stovu, dviguba puodelio palaikymo funkcija ir papildomu nuvarvėjimo
padėklu skalavimo vandeniui surinkti.

„AquaClean“ filtras
„AquaClean“ filtras skirtas sumažinti kalkių nuovirų kiekį jūsų kavos virimo mašinoje ir tiekti filtruotą
vandenį, kad būtų išsaugomas kiekvieno puodelio kavos aromatas ir skonis. Jei naudojate seką iš 8
„AquaClean“ filtrų, kaip nurodo mašina ir kaip nurodyta šiame naudotojo vadove, jums nereikia šalinti
nuovirų iš jūsų mašinos, kol išvirsite iki 5000 puodelių. Kiekvieno filtro pakanka išvirti iki 625 puodelių,
priklausomai nuo pasirinktos kavos rūšies bei skalavimo ir valymo dažnumo.

„AquaClean“ filtro paruošimas aktyvinimui
Prieš įdėdami „AquaClean“ filtrą į vandens baką turite paruošti jį naudojimui:
1 Pakratykite filtrą apie 5 sekundes (pav. 2).
2 Įmerkite apverstą filtrą į ąsotį su šaltu vandeniu ir palaukite, kol nustos kilti oro burbuliukai. 
3 Spauskite filtrą ant filtro jungties iki žemiausios galimos padėties (pav. 4).
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„AquaClean“ filtro aktyvinimas
Jūs turite aktyvinti kiekvieną naują „AquaClean“ filtrą, kurį naudojate. Aktyvinus „AquaClean“ filtrą
mašina stebi „AquaClean“ filtro pajėgumą ir panaudotų filtrų skaičių. Yra 3 būdai „AquaClean“ filtrui
aktyvinti.

1. „AquaClean“ filtro aktyvinimas per pirmą montavimą.
Pirmą kartą įjungus mašina jums nurodo pirmojo montavimo veiksmus, kaip vandens bako
užpildymas, vandens kontūro užpildymas ir „AquaClean“ filtro aktyvinimas. Tiesiog vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.

2. „AquaClean“ filtro aktyvinimas paraginus
Pastaba. Pakeiskite „AquaClean“ filtrą, kai tik talpa nukris iki 0 % ir filtro piktograma ims dažnai
mirksėti. Keiskite „AquaClean“ filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad keitimas
reikalingas.

Patarimas. Patariame pirkti naują filtrą, kai talpa sumažėja iki 10 % ir filtro piktograma ima retai mirksėti.
Taip būsite užtikrinti, kad galėsite pakeisti filtrą, kai jo talpa sumažės iki 0 %.
1 Paspauskite mygtuką MENU (Meniu), slinkite iki AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN filtras) ir

paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- Ekrane pateikiamas klausimas, ar norite aktyvinti naują filtrą (pav. 5).

2 Norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
- Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų skaičius.

Pastaba. Jei norite pakeisti „AquaClean“, kai panaudoti 8 filtrai, pirmiausiai turite iš mašinos pašalinti
nuoviras. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3. „AquaClean“ filtro aktyvinimas bet kuriuo kitu metu
Galite pradėti naudoti „AquaClean“ bet kuriuo metu, laikydamiesi toliau pateikiamų instrukcijų.
1 Paspauskite mygtuką „MENU“ (Meniu), pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir paspauskite mygtuką „OK“

(Gerai), kad patvirtintumėte. Slinkite iki AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN filtras). Norėdami
patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
- Ekrane rodomas anksčiau sumontuotų „AquaClean“ filtrų skaičius nuo 0 iki 8 filtrų (pav. 6).

2 Ekrane pasirinkite ON (Įjungti) ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte (pav. 7).
- Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų (pav. 8) filtrų skaičius.
- Parodomas mašinos paruošimo ekranas ir„AquaClean 100%“ piktograma, rodanti, kad filtras

sumontuotas (pav. 9). 
3 Išpilkite 2 puodukus (0,5 l) karšto vandens, kad užbaigtumėte aktyvinimą. Pašalinkite šitą vandenį.

Pastaba. Esant kai kurioms situacijoms mašina jums nurodys, kad turite pašalinti nuoviras iš mašinos
prieš sumontuodami ir aktyvindami naują „AquaClean“ filtrą. Taip yra dėl to, kad jūsų mašina turi būti
visiškai išvalyta nuo nuovirų prieš pradedant naudoti „AquaClean“ filtrą. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.

Vandens kietumo matavimas
Norėdami nustatyti vandens kietumą, pasinaudokite tiekiama vandens kietumo tikrinimo juostele.
Paspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir slinkite, kad pasirinktumėte WATER HARDNESS (Vandens
kietumas).
1 1 sekundei įmerkite vandens kietumo matavimo juostelę į vandenį iš vandentiekio čiaupo. Tada

palaukite 1 minutę.
2 Patikrinkite, kiek kvadratų paraudo.

69Lietuviškai



3 Pasirinkite tinkamą vandens kietumo nustatymą ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad
patvirtintumėte.

Raudonų kvadratų skaičius:

Vertė, kurią reikia nustatyti 1 2 3 4

Valdymo skydelio naudojimas 
Toliau rasite mašinos valdymo pulto apžvalgą ir aprašymą. Kai kurie mygtukai turi dvigubą funkciją; jei
taip yra, naršymo piktogramos parodomos ekrane. Naudodamiesi šalia šios piktogramos esančiais
mygtukais pasirinkite arba patvirtinkite savo parinktis. 

Pasinaudokite mygtuku MENU (Meniu), kad pasirinktumėte kitus gėrimus ir pakeistumėte nustatymus,
kaip vandens kietumas ir kavos temperatūra.

Espresso

Aroma strength

Coffee

Menu

Steam

Hot water

2

43 5

1

1. Įjungimo ir išjungimo mygtukas 4. MENU (Meniu) mygtukas

2. Mygtukai gėrimams vienu palietimu 5. Naršymo piktogramos (aukštyn, žemyn, atgal,
gerai)

3. Mygtukas „AROMA STRENGTH“ (Aromato
stiprumas)

Gėrimų virimas
Galite pasirinkti gėrimą paspausdami gėrimo vienu palietimu mygtukus arba pasirinkdami kitą gėrimą
meniu. 
- Jei norite išvirti du puodelius, paspauskite pasirinkto gėrimo ruošimo vienu palietimu mygtuką

dukart (pav. 10) arba pasirinkite kavos gėrimą iš MENIU ir paspauskite dukart. Mašina automatiškai
atliks du malimo ciklus iš eilės pasirinktam gėrimui. Galite kartu išvirti tik du puodelius kavos arba
du puodelius espreso.

- Paslinkite išpylimo snapelį aukštyn ar žemyn, kad sureguliuotumėte jo aukštį pagal naudojamo
puodelio ar stiklinės dydį.

- Kai pasirenkate AMERICANO (Amerikietišką kavą), mašina pirmiausia pila kavą, paskui vandenį.
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Kavos gėrimų virimas
Kavos virimas iš kavos pupelių
1 Užpildykite vandens baką vandentiekio vandeniu ir pripildykite bunkerį pupelių.
2 Norėdami išvirti kavos, paspauskite vieną iš gėrimų vienu palietimu mygtukų. Norėdami pasirinkti

AMERICANO (Amerikietišką kavą), paspauskite mygtuką MENU (Meniu), pasirinkite DRINKS
(Gėrimai) ir paspauskite mygtuką OK (Gerai).

3 Kad sustabdytumėte kavos išpylimą, paspauskite mygtuką OK (Gerai).

Pieno putų plakimas
Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, visada naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo.

Pastaba. Patariame prieš naudojant išskalauti vandens kontūrą. Kelias sekundes palaikykite nuspaudę
mygtuką „STEAM“ (Garai), kad būtų išleidžiami garai.

1 Įpilkite 1/3 ąsočio šalto pieno.
2 Įmerkite klasikinį pieno putų plakiklį į pieną. Paspauskite mygtuką (pav. 13) STEAM (Garai).
3 Plakite pieną, švelniai sukiodami ąsotį ir judindami jį aukštyn ir žemyn (pav. 14).
4 Norėdami sustabdyti putų plakimą, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Kavos virimas iš maltos kavos
1 Atidarykite dangtelį ir įpilkite vieną lygmalą matavimo kaušelį iš anksto sumaltos kavos į skyrių.

Tada uždarykite dangtelį (pav. 12).
2 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu. Mažesniems puodeliams galite naudoti espreso

stovą.
3 Paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) ir pasirinkite sumaltos kavos

virimo funkciją.Paspauskite mygtuką „ESPRESSO“ (Espresas).

Pastaba. Naudodami iš anksto sumaltą kavą, vienu metu galite išvirti vieną kavos gėrimą.

Karšto vandens išpylimas
Karštas vanduo 
1 Padėkite ąsotį po klasikiniu pieno putų plakikliu.
2 Paspauskite mygtuką „HOT WATER“ (Karštas vanduo). Mašina pradeda pilti karštą vandenį.
3 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad sustabdytumėte karšto vandens išpylimą.

Gėrimų suasmeninimas

Kavos tūrio reguliavimas
Galite reguliuoti išvirtos kavos tūrį pagal savo skonį ir puodelių dydį. Patariame naudoti stiklinius
puodelius arba puodelius su keramika padengtu kraštu.
1 Norėdami sureguliuoti espreso tūrį, paspauskite ir laikykite mygtuką ESPRESSO (Espresas), kol

ekrane bus parodyta piktograma MEMO (pav. 15).
- Mašina pereina į programavimo etapą ir pradeda virti pasirinktą gėrimą.

2 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas espreso kiekis.
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- Varnelė ekrane rodo, kad mygtukas užprogramuotas. kaskart jį paspaudus, mašina išverda
nustatytą tūrį espreso.

Pastaba. Norėdami nustatyti kavos tūrį, atlikite tokią pat procedūrą: paspauskite ir laikykite gėrimo
mygtuką ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas kiekis. Norėdami
reguliuoti kitų gėrimų tūrį: pasirinkite savo gėrimą, paspauskite ir laikykite mygtuką „OK“ (Gerai), kol
ekrane bus parodyta piktograma „MEMO“, ir vėl paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad įrašytumėte
pageidaujamą tūrį.

Kavos stiprumo reguliavimas
- Norėdami pakeisti kavos stiprumą, paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato

stiprumas). 
- Kaskart jums paspaudus mygtuką AROMA STRENGTH (Aromato stiprumas), mašina parenka

didesnį aromato stiprumo nustatymą. Yra 5 stiprumo laipsniai, 1 yra labai švelnus ir 5 yra labai
stiprus. Po 5 nustatymo vėl (pav. 16) eina 1 nustatymas. 

- Pastaba. Taip pat galite naudoti mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas), norėdami virti
kavą iš sumaltų kavos pupelių.

- Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas. Sureguliavus kavos stiprumą ekrane vėl rodomas
pagrindinis meniu ir įrašomas pasirinktas aromato stiprumas, kai verdate kavą. 

Malūnėlio nustatymų reguliavimas
Galite reguliuoti malūnėlio nustatymus, naudodami malimo nustatymo ratuką pupelių talpykloje. Yra 5
skirtingi malimo nustatymai, iš kurių galite pasirinkti. Kuo mažesnis nustatymas, tuo stipresnė kava.

Pastaba. Galite reguliuoti malimo nustatymus tik mašinai malant kavos pupeles. Jums reikės išvirti nuo
2 iki 3 gėrimų, kad pajustumėte visą skirtumą.

Atsargiai! Nesukite malimo nustatymo ratuko daugiau kaip per vieną įrantą iš karto, kad nebūtų
apgadintas malūnėlis. 
1 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu.
2 Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį.
3 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO“ (Espresas).
4 Kai malūnėlis pradės malti, nuspauskite malimo nustatymo ratuką ir pasukite jį į kairę arba į dešinę

(pav. 17).

 

Virimo grupės tvarkymas
Išsamių instrukcijų apie tai, kaip išimti, įstatyti ir valyti virimo grupę vaizdo įrašas pateikiamas
www.philips.com/coffee-care.

Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos
1 Išjunkite mašiną, paspausdami pagrindinį jungiklį, esantį galinėje mašinos dalyje.
2 Išimkite nuvarvėjimo padėklą su kavos tirščių talpykla.
3 Atidarykite priežiūros dureles (pav. 18).
4 Paspauskite mygtuką (pav. 19) PUSH (Stumti) ir patraukite už virimo grupės rankenėlės, kad

nuimtumėte ją nuo mašinos (pav. 20).
5 Išimkite kavos liekanų stalčių (pav. 21).
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Virimo grupės įstatymas
Prieš įstumdami virimo grupę atgal į mašiną įsitikinkite, kad jos padėtis tinkama.
1 Patikrinkite, ar rodyklė ant geltono cilindro virimo grupės šone sutapdinta su juoda rodykle ir N. 
- Jei jos nesutapdintos, spauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo grupės (pav. 23) pagrindu.

2 Įsitikinkite, kad kitoje virimo grupės pusėje esančio geltono fiksavimo kablio padėtis tinkama.
- Norėdami nustatyti tinkamą kablio padėtį, stumkite jį aukštyn, kol jis atsidurs viršutinėje

padėtyje (pav. 25).
3 Įdėkite atgal kavos liekanų stalčių. 
4 Stumkite virimo grupę atgal į mašiną išilgai nukreipimo bėgių šonuose, kol ji užsifiksuos savo vietoje

ir pasigirs spragtelėjimas.Nespauskite mygtuko „PUSH“ (Stumti).
5 Įdėkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą atgal.

Valymas ir priežiūra
Reguliariai valant ir prižiūrint palaikoma geriausia jūsų mašinos būklė ir užtikrinama, kad kava ilgai
išliks skani, kavos srautas bus pastovus ir pieno puta puiki. 

Kada ir kaip valyti visas atjungiamas mašinos dalis žr. lentelėje. Išsamesnę informaciją ir vaizdo įrašų
su instrukcijomis rasite www.philips.com/coffee-care.

Valymo lentelė
Dalies
aprašymas

Kada valyti Kaip valyti

Virimo grupė Kas savaitę Išimkite virimo grupę ir išskalaukite po
vandentiekio čiaupu.

Kas mėnesį Valykite virimo grupę, naudodami „Philips“ kavos
aliejaus šalinimo tabletę. Eikite į
www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas
vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis.

Virimo grupės
tepimas

Priklausomai nuo naudojimo
tipo. Žr. tepimo lentelę. 

Tepkite virimo grupę „Philips“ tepalu. Eikite į
www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas
vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis.

Klasikinis pieno
putų plakiklis

Po kiekvieno naudojimo Išskalaukite šviežiu vandeniu (žr. „Kasdienis
klasikinio pieno putų plakiklio valymas“).

Kas savaitę Išrinkite klasikinį pieno putų plakiklį ir išvalykite
visas dalis po vandentiekio čiaupu (žr.
„Kassavaitinis klasikinio pieno putų plakiklio ir
garų vamzdelio valymas“).

Nuvarvėjimo
padėklas

Ištuštinkite nuvarvėjimo
padėklą, kai tik raudonas
pilno nuvarvėjimo padėklo
indikatorius iškyla per
nuvarvėjimo padėklą.
Valykite nuvarvėjimo
padėklą, kai jums patogu.

Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir skalaukite po
vandentiekio čiaupu, įpildami šiek tiek skysto
ploviklio.
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Dalies
aprašymas

Kada valyti Kaip valyti

Kavos tirščių
talpykla

Ištuštinkite kavos tirščių
talpyklą mašinai paraginus.
Valykite ją, kai jums patogu.

Išimkite kavos tirščių talpyklą, kai mašina įjungta,
ir skalaukite ją po vandentiekio čiaupu, įpylę šiek
tiek skysto ploviklio.

Vandens bakas Kai jums patogu. Išskalaukite vandens baką po vandentiekio
čiaupu. 

Kavos piltuvas Tikrinkite kavos piltuvą kas
savaitę, ar jis neužkimštas.

Atjunkite mašiną ir nuimkite virimo grupę.
Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus
dangtelį ir įkiškite šaukšto kotą į kavos piltuvą.
Judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užkimšusi
malta kava iškris (pav. 26). Eikite į
www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas
vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis.

Espreso stovas Kasdien Ištuštinkite espreso stovą ir plaukite jį po
vandentiekio čiaupu arba indaplovėje.

Patarimas. Šio naudotojo vadovo paskutiniame puslapyje yra valymo kalendorius. Užsirašykite datas,
kada atlikote valymo veiksmus.

Virimo grupės valymas
Reguliariai valant virimo grupę užkertamas kelias kavos liekanoms užkimšti vidinius kontūrus.
Aplankykite www.philips.com/coffee-care, čia pateikiama palaikymo vaizdo įrašų apie tai, kaip išimti,
įdėti ir valyti virimo grupę.

Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu
1 Išimkite virimo grupę ir kavos liekanų stalčių.
2 Kruopščiai vandeniu išskalaukite kavos liekanų stalčių ir virimo grupę. Kruopščiai išvalykite viršutinį

virimo grupės filtrą (pav. 24).
3 Leiskite virimo grupei išdžiūti ore prieš įdėdami ją atgal. Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad

pluošto nesusikauptų virimo grupės viduje.

Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti
Naudokite tik „Phillips Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletes. Vykdykite instrukcijas, pateikiamas
naudotojo vadove, kuris pristatomas su kavos aliejaus šalinimo tabletėmis.

Virimo grupės tepimas
Reguliariai sutepkite virimo grupę, kad judančios dalys ir toliau sklandžiai judėtų. Tepimo dažnumą žr.
toliau pateiktoje lentelėje. Vaizdo įrašą su išsamiomis instrukcijomis žr. www.philips.com/coffee-care.

Naudojimo
dažnumas

Kasdien išverdamų gėrimų kiekis Tepimo dažnumas

Retai 1-5 Kas 4 mėnesius

Normaliai 6-10 Kas 2 mėnesius

Intensyviai >10 Kas mėnesį
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Klasikinio pieno putų plakiklio valymas

Kasdienis klasikinio pieno putų plakiklio valymas
Nuimkite išorinę klasikinio pieno putų plakiklio dalį ir išskalaukite ją šviežiu vandeniu.

Kassavaitinis klasikinio pieno putų plakiklio ir garų vamzdelio
valymas 
1 Nuimkite išorinę klasikinio pieno putų plakiklio dalį ir išskalaukite ją šviežiu vandeniu (pav. 27).
2 Nuimkite viršutinę klasikinio pieno putų plakiklio dalį nuo garų vamzdelio ir išskalaukite ją šviežiu

vandeniu (pav. 28).
3 Valykite garų vamzdelį drėgnu audeklu.
4 Vėl surinkite visas klasikinio pieno putų plakiklio dalis.

Nuovirų šalinimo procedūra
Kai ekrane parodoma START CALC CLEAN (Pradėti šalinti nuoviras), turite pašalinti nuoviras iš
mašinos. Jei ekrane parodžius šį pranešimą jūs nešalinate iš mašinos nuovirų, mašina nustos veikti
tinkamai. Tokiu atveju remontui garantija netaikoma.

Naudokite tik „Philips“ nuovirų šalinimo priemonę. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite nuovirų
šalinimo priemonės sieros rūgšties, druskos rūgšties, sulfamo ar acto rūgšties (acto) pagrindu, nes ji
gali apgadinti vandens grandinę jūsų mašinoje ir tinkamai neištirpdyti kalkių nuovirų. Jei nenaudosite
„Philips“ nuovirų šalinimo priemonės, bus panaikinta jūsų garantija. Jei nešalinsite nuovirų iš prietaiso,
taip pat bus panaikinta jūsų garantija. „Philips“ tirpalo nuoviroms šalinti galite nusipirkti internetinėje
parduotuvėje www.philips.com/coffee-care.

Nuovirų šalinimo procedūra užtrunka 30 minučių, ją sudaro nuovirų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas.
Galite pristabdyti nuovirų šalinimo arba skalavimo ciklą, paspaudę atšaukimo mygtuką. Norėdami tęsti
nuovirų šalinimo arba skalavimo ciklą, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Pastaba. Nenuimkite virimo grupės per nuovirų šalinimo procedūrą.

Įspėjimas. Negerkite tirpalo nuoviroms šalinti ir vandens, išpilto per nuovirų šalinimo
procedūrą.

1 Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite ir išvalykite, ir įdėkite atgal į vietą.
2 Nuimkite išorinę klasikinio pieno putų plakiklio dalį.
3 Padėkite didelę talpyklą (1,5 l) po kavos išpylimo snapeliu ir klasikiniu pieno putų plakikliu.
4 Kai ekrane parodoma START CALC CLEAN (Pradėti šalinti nuoviras) (pav. 29), paspauskite mygtuką

OK (Gerai), kad pradėtumėte nuovirų šalinimo procedūrą. Išimkite karšto vandens išpylimo snapelį,
jei yra.

Ekrane jums primenama, kad turite išimti „AquaClean“ filtrą (pav. 30).

Pastaba. Galite paspausti atšaukimo mygtuką, kad praleistumėte nuovirų šalinimą. Norėdami
nuovirų šalinimo procedūrą pradėti vėliau, paspauskite mygtuką MENU (Meniu), pasirinkite MENU
(Meniu) ir slinkite, kad pasirinktumėte DESCALING (Nuovirų šalinimas). Paspauskite „OK“ (Gerai),
kad patvirtintumėte.

5 Į vandens baką įpilkite tirpalo nuoviroms šalinti. Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „CALC
CLEAN“ žymos (pav. 31). Įdėkite vandens baką atgal į mašiną. Norėdami patvirtinti, paspauskite
mygtuką „OK“ (Gerai).
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- Prasideda pirmas nuovirų šalinimo procedūros etapas. Mašina pradeda intervalais pilti tirpalą
nuoviroms šalinti.

- Ekrane rodoma nuovirų šalinimo piktograma, etapo indikacija ir trukmė. Šis pirmas etapas
užtrunka 20 minučių. 

6 Leiskite mašinai išpilti tirpalą nuoviroms šalinti, kol vandens bakas ištuštės.
7 Išimkite vandens baką ir jį išskalaukite.
8 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „CALC CLEAN“ žymos. Įdėkite vandens baką atgal į

mašiną ir paspauskite „OK“ (Gerai).
9 Nuimkite ir ištuštinkite talpyklą ir padėkite ją atgal po kavos išpylimo snapeliu. Patvirtinkite

paspausdami OK (gerai).
10 Prasideda antras nuovirų šalinimo procedūros etapas, tai skalavimo ciklas. Šis etapas užtrunka 3

minutes. Ekrane rodoma skalavimo piktograma ir etapo trukmė.

Pastaba. Jei vandens bakas nepripiltas iki lygio „CALC CLEAN“, mašinai gali prireikti kito skalavimo
ciklo. 

11 Palaukite, kol mašina nustos pilti vandenį. Nuovirų šalinimo procedūra pasibaigia, kai ekrane
parodoma varnelė.

12 Paspauskite mygtuką OK (Gerai), jei norite baigti nuovirų šalinimo procedūrą. Mašina pradeda šilti ir
atlieka automatinį skalavimo ciklą.

13 Nuimkite ir ištuštinkite talpyklą.
14 Išvalykite klasikinį pieno putų plakiklį po nuovirų šalinimo.
15 Išvalykite virimo grupę. 
16 Į vandens baką įstatykite naują „AquaClean“ filtrą.

Patarimas. Naudojant „AquaClean“ filtrą sumažėja poreikis šalinti nuoviras.

Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama
Galite baigti nuovirų šalinimo procedūrą, valdymo pulte paspaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei
nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama prieš ją visiškai užbaigiant, atlikite šiuos veiksmus:
1 Ištuštinkite vandens baką ir kruopščiai jį išskalaukite.
2 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki CALC CLEAN lygio žymos ir vėl įjunkite mašiną. Mašina

įšils ir atliks automatinį skalavimo ciklą. 
3 Prieš virdami bet kokius gėrimus atlikite rankinį skalavimo ciklą. Norėdami atlikti rankinio skalavimo

ciklą, pirmiausia išpilkite pusę vandens bako karšto vandens ir tada išvirkite 2 puodelius iš anksto
sumaltos kavos, nepridėdami sumaltos kavos.

Pastaba. Jei nuovirų šalinimo procedūra neužbaigiama, reikia kuo greičiau atlikti kitą nuovirų šalinimo
procedūrą.

Įspėjimo piktogramos ir klaidų kodai

Įspėjimo piktogramų reikšmė 

ADD WATER

Pripilkite į vandens baką
šviežio vandens iki „MAX“
lygio žymos.

Virimo grupę užblokavo kavos
milteliai. Išvalykite virimo
grupę. 
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ADD COFFEE

Pupelių bunkeris tuščias. Į
kavos pupelių bunkerį įpilkite
naujų kavos pupelių.

Įdėkite nuvarvėjimo padėklą
ir uždarykite priežiūros dureles.

Mašinoje nėra virimo grupės
arba ji netinkamai įstatyta.
Įstatykite virimo grupę.

10

xx

Jei ekrane rodomas klaidos
kodas, žr. skirsnį „Klaidos kodų
reikšmė“, kad nustatytumėte,
ką reiškia ekrane rodomas
kodas ir ką galite padaryti. Kai
ekrane rodoma ši piktograma,
mašinos naudoti negalima.

Kavos tirščių talpykla pilna.
Patikrinkite, ar mašina
įjungta. Tada išimkite ir
ištuštinkite kavos tirščių
talpyklą. 

Mašinoje yra oro, padėkite
puodelį po karšto vandens
snapeliu ir pasirinkite OK
(Gerai), kad pradėtumėte
pildyti. Prieš pradėdami
procesą įsitikinkite, kad karšto
vandens snapelis įstatytas.

Klaidų kodų reikšmė
Toliau rasite klaidų kodų sąrašą, jame pateikiamos problemos, kurias galite išspręsti patys. Vaizdo
įrašą su instrukcijomis žr. www.philips.com/coffee-care. Jei parodomas kitoks klaidos kodas,
susisiekite su „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru jūsų šalyje. Kontaktinius duomenis žr. garantijos
lankstinuke.

Klaidos
kodas

Problema Galimas sprendimas

01 Kavos piltuvą užkimšo
malta kava arba
pašalinis daiktas.

Mašiną išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo. Nuimkite
virimo grupę. Tada atidarykite iš anksto sumaltos kavos
skyriaus dangtelį. Įstatykite šaukšto kotą ir judinkite jį aukštyn ir
žemyn, kad užkimšusi malta kava iškristų (pav. 26). Jei kavos
piltuvą užkimšo pašalinis daiktas, pašalinkite jį. Aplankykite
www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas vaizdo įrašas
su išsamiomis instrukcijomis.

03 Virimo grupė nešvari
arba nepakankamai
sutepta. 

Išjunkite mašiną ir pagrindiniu jungikliu. Išskalaukite virimo
grupę šviežiu vandeniu, leiskite jai išdžiūti ore tada ją sutepkite.
Žr. skyrių „Virimo grupės valymas“ arba apsilankykite
www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas vaizdo įrašas
su išsamiomis instrukcijomis. Tada vėl įjunkite mašiną.

04 Virimo grupės padėtis
netinkama.

Išjunkite mašiną ir pagrindiniu jungikliu. Išimkite virimo grupę ir
vėl ją įstatykite. Prieš įstatydami įsitikinkite, kad virimo grupės
padėtis tinkama. Žr. skyrių „Virimo grupės tvarkymas“ arba
apsilankykite www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas
vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis. Tada vėl įjunkite
mašiną.

05 Vandens kontūre yra
oro.

Paleiskite mašiną iš naujo ją išjungdami ir vėl įjungdami
pagrindiniu jungikliu. Jei tai padeda, išpilkite 2–3 puodelius
karšto vandens. Pašalinkite iš mašinos nuoviras, jei to nedarėte
ilgesnį laiką.
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Klaidos
kodas

Problema Galimas sprendimas

„AquaClean“ filtras
tinkamai neparuoštas
prieš montuojant arba
jis užkimštas.

Išimkite „AquaClean“ filtrą ir vėl bandykite virti kavą. Jei tai
padeda, prieš įdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad „AquaClean“
filtras tinkamai paruoštas. Įdėkite „AquaClean“ filtrą atgal į
vandens baką. Jei tai vis tiek nepadeda, filtras yra užkimštas ir
reikia jį pakeisti.

14 Mašina perkaito. Išjunkite mašiną ir vėl ją įjunkite po 30 minučių.

Priedų užsakymas
Mašinai valyti ir nuoviroms šalinti naudokite tik „Philips“ priežiūros produktus. Šių produktų galima
nusipirkti iš jūsų vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu
www.shop.philips.com/service.

Priežiūros produktai ir tipo numeriai: 
- Tirpalas nuoviroms šalinti CA6700
- „AquaClean“ filtras CA6903
- Virimo grupės tepalas HD5061
- Kavos alyvos šalinimo tabletės CA6704
- Pieno kontūro valiklis CA6705
- Priežiūros rinkinys CA6707

Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną.
Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care.
Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius
duomenis žr. garantijos lankstinuke.

Problema Priežastis Sprendimas

Nuvarvėjimo padėklas
greitai prisipildo.

Tai normalu. Mašina naudoja
vandenį vidiniam kontūrui ir
virimo grupei skalauti. Šiek tiek
vandens teka per vidinę
sistemą tiesiai į nuvarvėjimo
padėklą.

Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, kai
pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius
iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.

Padėkite espreso stovą po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte skalavimo
vandenį.

Mašina veikia „DEMO“
(Demonstracijos) režimu.

Jūs spaudėte budėjimo
mygtuką ilgiau nei 8 sekundes.

Išjunkite mašiną ir vėl įjunkite,
naudodamiesi pagrindiniu jungikliu,
esančiu galinėje mašinos dalyje.

Užpildytos kavos tirščių
talpyklos piktograma
teberodoma. 

Jūs ištuštinote kavos tirščių
talpyklą, kai mašina buvo
išjungta.

Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą
mašinai esant įjungtai. Jei kavos tirščių
talpykla ištuštinate išjungę mašiną,
kavos ciklų skaitiklis neatkuriamas.
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Problema Priežastis Sprendimas

Kavos tirščių talpyklą atgal
įdėjote per anksti.

Nedėkite kavos tirščių talpyklos atgal,
kol ekrane nebūsite paraginti įdėti ją
atgal.

Negaliu nuimti virimo
grupės.

Virimo grupės padėtis
netinkama.

Atkurkite mašiną taip: įdėkite atgal
nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių
talpyklą. Tada uždarykite priežiūros
dureles, išjunkite ir vėl įjunkite mašiną.
Dar kartą bandykite išimti virimo grupę.

  Neišėmėte kavos tirščių
talpyklos.

Išimkite kavos tirščių talpyklą prieš
nuimdami virimo grupę.

Negaliu įdėti virimo
grupės.

Virimo grupės padėtis
netinkama.

Atkurkite mašiną taip: įdėkite atgal
nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių
talpyklą. Palikite virimo grupę išimtą.
Uždarykite priežiūros dureles, išjunkite ir
vėl įjunkite mašiną. Tada nustatykite
tinkamą virimo grupės padėtį ir vėl
įstatykite ją į mašiną. 

Mašina vis dar atlieka nuovirų
šalinimo procedūrą.

Negalite nuimti virimo grupės vykdant
nuovirų šalinimo procedūrą. Pirmiausia
užbaikite nuovirų šalinimo procedūrą,
tada nuimkite virimo grupę.

Kava kaip vanduo. Parinktas per stambaus
malūnėlio nustatymas.

Nustatykite smulkesnio malimo
(mažesnį) malūnėlio nustatymą.

  Kavos ištekėjimo vamzdelis
užkimštas.

Išvalykite kavos išleidimo vamzdelio dalį
šaukšto kotu. Tada išjunkite mašiną ir
vėl įjunkite.

  Mašina atlieka susireguliavimo
procedūrą.

Išvirkite kelis puodukus kavos.

  Virimo grupė nešvari arba ją
reikia sutepti.

Išvalykite ir sutepkite virimo grupę.

Kava nepakankamai
karšta.

Jūs naudojate šaltus puodukus. Pašildykite puodukus, skalaudami juos
karštu vandeniu.

  Nustatyta per žema
temperatūra. Patikrinkite meniu
nustatymus.

Meniu nustatykite aukštą temperatūrą.

  Įpylėte pieno. Įpylus šilto ar šalto pieno visada šiek
tiek sumažėja kavos temperatūra.

Kava teka iš kavos
išpylimo snapelio.

Kavos išpylimo snapelis
užkimštas.

Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo
kiaurymes vamzdžių valikliu.

Kavos ištekėjimo vamzdelis
užkimštas.

Išvalykite kavos ištekėjimo vamzdelį
matavimo šaukšto kotu arba
šaukšto kotu. Tada išjunkite prietaisą ir
vėl įjunkite.
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Problema Priežastis Sprendimas

Kava neišteka arba
išteka lėtai.

„AquaClean“ filtras tinkamai
neparuoštas montavimui arba
jis užkimštas.

Išimkite „AquaClean“ filtrą ir vėl
bandykite virti kavą. Jei tai padeda,
prieš įdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad
„AquaClean“ filtras tinkamai paruoštas.
Įdėkite atgal paruoštą filtrą. Jei tai vis
tiek nepadeda, filtras yra užkimštas ir
reikia jį pakeisti.

Parinktas per smulkus
malūnėlio nustatymas.

Nustatykite stambesnį (aukštesnį)
malūnėlio nustatymą.

  Virimo grupė nešvari. Išvalykite virimo grupę.

  Kavos išpylimo snapelis
nešvarus.

Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo
kiaurymes adata.

Mašinos kontūrą užkimšo kalkių
nuosėdos.

Pašalinkite nuoviras iš mašinos.

Pieno putos per šaltos. Klasikinis pieno putų plakiklis
nešvarus arba netinkamai
surinktas.

Išvalykite klasikinį pieno putų plakiklį ir
įsitikinkite, kad jis tinkamai surinktas.

  Naudojamo pieno rūšis netinka
putoms daryti.

Iš skirtingų rūšių pieno gaunamas
skirtingas putų tūris ir skirtinga putų
kokybė. Mes patikrinome tolesnių rūšių
pieną ir nustatėme, kad iš jo gaunamos
geros pieno putos: pusiau nugriebtą ir
nenugriebtą karvės pieną, sojos pieną ir
pieną be laktozės. Kitos pieno rūšys
nebuvo išbandytos ir iš jų gali būti
gautas mažas kiekis putų.

Kava taškosi. Atstumas tarp puodelio ir
snapelio per didelis.

Padėkite espreso padėklą ant
nuvarvėjimo padėklo, po snapeliu.

Atrodo, kad mašina
prateka.

Mašina naudoja vandenį
vidiniam kontūrui ir virimo
grupei skalauti. Šiek tiek
vandens teka per vidinę
sistemą tiesiai į nuvarvėjimo
padėklą.

Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, kai
pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius
iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Padėkite espreso stovą po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte skalavimo
vandenį.

Nuvarvėjimo padėklas per
pilnas ir perpildytas, dėl to
atrodo, kad mašina prateka.

Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, kai
pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius
iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį.
Padėkite espreso stovą po išpylimo
snapeliu, kad surinktumėte skalavimo
vandenį.

  Mašina padėta ne ant
horizontalaus paviršiaus.

Padėkite mašiną ant horizontalaus
paviršiaus, kad pilno nuvarvėjimo
padėklo indikatorius veiktų tinkamai.

80 Lietuviškai



Problema Priežastis Sprendimas

Negaliu aktyvinti
„AquaClean“ filtro ir
mašina prašo pašalinti
nuoviras.

Filtras nebuvo pakeistas laiku
po to, kai „AquaClean“ filtro
piktograma ėmė mirksėti ir
pajėgumas sumažėjo iki 0 %. 

Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš
mašinos ir tada sumontuokite
„AquaClean“ filtrą.

Jūs nesumontavote
„AquaClean“ filtro pirmą kartą
surinkę, o tik išvirę apie 25
puodelius kavos (100 ml
puodelių). Mašina turi būti
visiškai išvalyta nuo kalkių
nuosėdų prieš jums
sumontuojant „AquaClean“
filtrą.

Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš
mašinos, tada sumontuokite naują
„AquaClean“ filtrą. Pašalinus nuoviras
atkuriamas filtro skaitiklio rodmuo 0/8.
Visada patvirtinkite filtro aktyvinimą
mašinos meniu. Tai darykite ir po filtro
pakeitimo.

Naujo vandens filtro
įstatyti nepavyksta.

Bandote įstatyti kitą filtrą, ne
„AquaClean“.

Mašinai tinka tik „AquaClean“ filtras.

Mašina kelia triukšmą. Normalu, kad naudojant jūsų
mašina kelia triukšmą.

Jei mašina pradeda skleisti kitokios
rūšies triukšmą, išvalykite virimo grupę ir
sutepkite ją. 

Techninės specifikacijos
Gamintojas pasilieka teisę gerinti produkto technines specifikacijas. Visi iš anksto nustatyti kiekiai yra
apytiksliai.

Aprašas Vertė

Korpuso medžiaga Termoplastikas

Dydis (p x a x g) 221 x 340 x 430 mm

Svoris 7,6 kg

Maitinimo laido ilgis 800 – 1200 mm

Valdymo pultas Priekis

Puoduko dydis iki 152 mm

Vandens bakas 1,8 litro, nuimamas

Kavos pupelių bunkerio talpa 250 g

Kavos tirščių stalčiaus talpa 15 briketų
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Nurodytoji įtampa – nurodytoji galia – maitinimo
šaltinis

Žr. duomenis priežiūros durelių vidinėje dalyje
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Pieno grafino talpa 500 ml

Siurblio slėgis 15 barų

Virintuvas nerūdijančiojo plieno virintuvas

Saugumo įtaisai lydusis saugiklis

Energijos taupymo režimas < 1 Wh

Aprašas Vertė



START

DESCALING?

23 MIN

Appliance overview 2



www.philips.com/coffee-care >75% recycled paper

421945003981_PHI5000 CMF_BACK_A5_CEE.indd   1 21-01-19   11:00


	Obsah
	Přehled přístroje (obr. 1)
	Úvod 
	První instalace
	Filtr AquaClean
	Příprava filtru AquaClean pro aktivaci
	Aktivace filtru AquaClean
	1. Aktivace filtru AquaClean při první instalaci
	2. Aktivace filtru AquaClean po výzvě
	3. Aktivace filtru AquaClean kdykoli jindy


	Měření tvrdosti vody
	Používání ovládacího panelu 
	Vaření nápojů
	Vaření kávových nápojů
	Vaření kávy z kávových zrn

	Napěnění mléka
	Vaření kávy z mleté kávy
	Dávkování horké vody
	Horká voda 


	Přizpůsobování nápojů
	Nastavení objemu kávy
	Nastavení síly kávy

	Úprava nastavení mlýnku
	Manipulace s varnou sestavou
	Vyjmutí varné sestavy z přístroje
	Vložení varné sestavy zpět

	Čištění a údržba
	Tabulka čištění
	Čištění varné sestavy
	Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou
	Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet

	Mazání varné sestavy

	Čištění klasického napěňovače mléka
	Každodenní čištění klasického napěňovače mléka
	Týdenní čištění klasického napěňovače mléka a trysky na páru 

	Postup odstranění vodního kamene
	Co dělat, pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší
	Varovné ikony a chybové kódy
	Význam varovných ikon 
	Význam chybových kódů

	Objednávání příslušenství
	Řešení problémů
	Technické specifikace
	Sisukord
	Masina ülevaade (Joon. 1)
	Sissejuhatus 
	Esmane seadistamine
	AquaClean filter
	AquaClean filtri aktiveerimiseks ettevalmistamine
	AquaClean filtri aktiveerimine
	1. AquaClean filtrit aktiveerimine esmase seadistamise käigus.
	2. AquaClean filtri aktiveerimine nõudmisel
	3. AquaClean-filtri aktiveerimine muul ajal


	Vee kareduse mõõtmine
	Juhtpaneeli kasutamine 
	Jookide valmistamine
	Kohvijookide valmistamine
	Kohvi valmistamine kohviubadest

	Piima vahustamine
	Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine
	Kuuma vee väljutamine
	Kuum vesi 


	Jookide oma maitsele kohandamine
	Kohvi koguse reguleerimine
	Kohvi kanguse reguleerimine

	Veski seadistuse reguleerimine
	Kohvimooduli käsitsemine
	Kohvimooduli masinast eemaldamine
	Kohvimooduli tagasipanemine

	Puhastamine ja hooldus
	Puhastustabel
	Kohvimooduli puhastamine
	Kohvimooduli puhastamine kraani all
	Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise tablettidega

	Kohvimooduli määrimine

	Klassikalise piimavahustaja puhastamine
	Klassikalise piimavahustaja igapäevane puhastamine
	Klassikalise piimavahustaja ja aurutoru iganädalane puhastamine 

	Katlakivi eemaldamise protseduur
	Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse?
	Hoiatusikoonid ja veakoodid
	Hoiatusikoonide tähendused 
	Veakoodide tähendused

	Tarvikute tellimine
	Veaotsing
	Tehnilised andmed
	Sadržaj
	Pregled aparata (Slika 1)
	Uvod 
	Prvo postavljanje
	Filtar AquaClean
	Priprema filtra AquaClean za aktiviranje
	Aktiviranje filtra AquaClean
	1. Aktiviranje filtra AquaClean tijekom prvog postavljanja
	2. Aktiviranje filtra AquaClean nakon dobivanja poruke za aktiviranje
	3. Aktiviranje filtra AquaClean u bilo kojem drugom trenu


	Mjerenje tvrdoće vode
	Korištenje upravljačke ploče 
	Kuhanje napitaka
	Priprema napitaka od kave
	Kuhanje kave od zrna kave

	Pjenjenje mlijeka
	Kuhanje kave od mljevene kave
	Istjecanje vruće vode
	Hot water (Vruća voda) 


	Prilagođeni napitci
	Prilagodba količine kave
	Podešavanje jačine kave

	Podešavanje postavki mlinca
	Rukovanje sklopom za kuhanje
	Vađenje sklopa za kuhanje iz aparata
	Ponovno umetanje sklopa za kuhanje

	Čišćenje i održavanje
	Tablica za čišćenje
	Čišćenje sklopa za kuhanje
	Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode
	Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave

	Podmazivanje sklopa za kuhanje

	Čišćenje klasične pjenilice mlijeka
	Svakodnevno čišćenje klasične pjenilice mlijeka
	Tjedno čišćenje klasične pjenilice za mlijeko i cjevčice za paru 

	Postupak uklanjanja kamenca
	Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca
	Ikone upozorenja i šifre pogrešaka
	Značenje ikona upozorenja 
	Značenje šifri pogrešaka

	Naručivanje dodataka
	Rješavanje problema
	Tehničke specifikacije
	Saturs
	Ierīces pārskats (1. att.)
	Ievads 
	Pirmā uzstādīšana
	„AquaClean” filtrs
	„AquaClean” filtra sagatavošana aktivizēšanai
	„AquaClean” filtra aktivizēšana
	1. „AquaClean” filtra aktivizēšana pirmās uzstādīšanas laikā
	2. „AquaClean” filtra aktivizēšana pēc aicinājuma
	3. AquaClean filtra aktivizēšana pēc vajadzības


	Ūdens cietības noteikšana
	Vadības paneļa izmantošana 
	Dzērienu gatavošana
	Kafijas dzērienu gatavošana
	Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

	Piena putošana
	Kafijas pagatavošana no maltas kafijas
	Karstā ūdens padeve
	Hot water (Karsts ūdens) 


	Dzērienu personalizēšana
	Kafijas tilpuma regulēšana
	Kafijas stipruma regulēšana

	Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana
	Gatavošanas vienības tīrīšana
	Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces
	Gatavošanas vienības ievietošana

	Tīrīšana un kopšana
	Tīrīšanas norādījumu tabula
	Gatavošanas vienības tīrīšana
	Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī
	Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm

	Gatavošanas vienības eļļošana

	Klasiskā piena putotāja tīrīšana
	Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrīšana
	Klasiskā piena putotāja un tvaika caurulītes iknedēļas tīrīšana 

	Atkaļķošanas procedūra
	Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta
	Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi
	Brīdinājuma ikonu nozīme 
	Kļūdu kodu nozīme

	Piederumu pasūtīšana
	Traucējummeklēšana
	Tehniskie rādītāji
	Turinys
	Mašinos apžvalga (1 pav.)
	Įvadas 
	Pirmasis montavimas
	„AquaClean“ filtras
	„AquaClean“ filtro paruošimas aktyvinimui
	„AquaClean“ filtro aktyvinimas
	1. „AquaClean“ filtro aktyvinimas per pirmą montavimą.
	2. „AquaClean“ filtro aktyvinimas paraginus
	3. „AquaClean“ filtro aktyvinimas bet kuriuo kitu metu


	Vandens kietumo matavimas
	Valdymo skydelio naudojimas 
	Gėrimų virimas
	Kavos gėrimų virimas
	Kavos virimas iš kavos pupelių

	Pieno putų plakimas
	Kavos virimas iš maltos kavos
	Karšto vandens išpylimas
	Karštas vanduo 


	Gėrimų suasmeninimas
	Kavos tūrio reguliavimas
	Kavos stiprumo reguliavimas

	Malūnėlio nustatymų reguliavimas
	Virimo grupės tvarkymas
	Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos
	Virimo grupės įstatymas

	Valymas ir priežiūra
	Valymo lentelė
	Virimo grupės valymas
	Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu
	Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti

	Virimo grupės tepimas

	Klasikinio pieno putų plakiklio valymas
	Kasdienis klasikinio pieno putų plakiklio valymas
	Kassavaitinis klasikinio pieno putų plakiklio ir garų vamzdelio valymas 

	Nuovirų šalinimo procedūra
	Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama
	Įspėjimo piktogramos ir klaidų kodai
	Įspėjimo piktogramų reikšmė 
	Klaidų kodų reikšmė

	Priedų užsakymas
	Trikčių diagnostika ir šalinimas
	Techninės specifikacijos
	Tartalom
	A készülék bemutatása (1. ábra)
	Bevezetés 
	Az első üzembe helyezés
	AquaClean szűrő
	Az AquaClean szűrő előkészítése aktiváláshoz
	Az AquaClean szűrő aktiválása
	1. Az AquaClean szűrő aktiválása az első üzembe hegyezés során
	2. Az AquaClean szűrő aktiválása a készülék kérésére
	3. Az AquaClean szűrő cseréje egyéb esetekben


	A vízkeménység mérése
	A kezelőpanel használata 
	Italok főzése
	Kávéfőzés
	Kávéfőzés szemes kávéból

	Tejhabosítás
	Kávé készítése őrölt kávéból
	Forró víz adagolása
	Forró víz 


	Az italok testreszabása
	A kávémennyiség beállítása
	A kávé erősségének beállítása

	A kávédaráló beállítása
	A főzőegység kezelése
	A főzőegység kivétele a készülékből
	A főzőegység visszahelyezése

	Tisztítás és karbantartás
	Tisztítási táblázat
	A főzőegység tisztítása
	A főzőegység tisztítása csap alatt
	A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával

	A főzőegység kenése

	A klasszikus tejhabosító tisztítása
	A klasszikus tejhabosító napi tisztítása
	A klasszikus tejhabosító és a gőzelvezető cső heti tisztítása 

	Vízkőmentesítés
	Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkőmentesítési eljárást?
	Figyelmeztető ikonok és hibakódok
	A figyelmeztető ikonok jelentése 
	A hibakódok jelentése

	Tartozékok rendelése
	Hibaelhárítás
	Műszaki jellemzők
	Spis treści
	Opis urządzenia (Rys. 1)
	Wprowadzenie 
	Pierwsza instalacja
	Filtr AquaClean
	Przygotowywanie filtra AquaClean do aktywacji
	Aktywowanie filtra AquaClean
	1. Aktywowanie filtra AquaClean podczas pierwszej instalacji
	2. Aktywowanie filtra AquaClean po monicie
	3. Aktywowanie filtra AquaClean w dowolnym innym momencie


	Mierzenie twardości wody
	Obsługa panelu sterowania 
	Parzenie napojów
	Parzenie napojów kawowych
	Zaparzanie kawy z ziaren kawy

	Spienianie mleka
	Zaparzanie kawy z kawy mielonej
	Podawanie gorącej wody
	Gorąca woda 


	Personalizowanie napojów
	Regulacja ilości kawy
	Regulowanie mocy kawy

	Dostosowywanie ustawień młynka
	Obsługa jednostki zaparzającej
	Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu
	Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia

	Czyszczenie i konserwacja
	Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urządzenia
	Czyszczenie jednostki zaparzającej
	Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą
	Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia

	Smarowanie jednostki zaparzającej

	Czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka
	Codzienne czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka
	Cotygodniowe czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka i dozownika pary 

	Procedura odwapniania
	Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana
	Ikony ostrzeżenia i kody błędów
	Znaczenie ikon ostrzeżenia 
	Znaczenie kodów błędu

	Zamawianie akcesoriów
	Rozwiązywanie problemów
	Dane techniczne
	Cuprins
	Prezentarea generală a aparatului (Fig. 1)
	Introducere 
	Prima instalare
	Filtru AquaClean
	Pregătirea filtrului AquaClean pentru activare
	Activarea filtrului AquaClean
	1. Activarea filtrului AquaClean în timpul primei instalări
	2. Activarea filtrului AquaClean atunci când vă este solicitat.
	3. Activarea filtrului AquaClean în orice alt moment


	Măsurarea durităţii apei
	Utilizarea panoului de comandă 
	Prepararea băuturilor
	Prepararea băuturilor pe bază de cafea
	Prepararea cafelei cu boabe de cafea

	Spumarea laptelui
	Prepararea cafelei cu cafea premăcinată
	Distribuirea apei calde
	Apă fierbinte 


	Personalizarea băuturilor
	Reglarea volumului de cafea
	Reglarea intensităţii cafelei

	Reglarea setărilor râşniţei
	Manevrarea unităţii de infuzare
	Scoaterea grupului de infuzare din aparat
	Introducerea unității de infuzare la loc

	Curăţare şi întreţinere
	Tabel de curăţare
	Curăţarea unităţii de infuzare
	Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă
	Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea

	Lubrifierea unităţii de infuzare

	Curăţarea dispozitivului clasic de spumare a laptelui
	Curăţarea zilnică a dispozitivului clasic de spumare a laptelui
	Curățarea săptămânală a dispozitivului clasic de spumare a laptelui și a conductei de abur 

	Procedura de detartrare
	Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este întreruptă
	Pictograme de avertizare şi coduri de eroare
	Semnificaţia pictogramelor de avertizare 
	Semnificaţia codurilor de eroare

	Comandarea accesoriilor
	Depanare
	Specificaţii tehnice
	Kazalo
	Predstavitev aparata (sl. 1)
	Uvod 
	Prva namestitev
	Filter AquaClean
	Priprava filtra AquaClean za aktiviranje
	Aktiviranje filtra AquaClean
	1. Aktiviranje filtra AquaClean med prvo namestitvijo
	2. Aktiviranje filtra AquaClean ob pozivu
	3. Aktiviranje filtra AquaClean ob drugih priložnostih


	Merjenje trdote vode
	Uporaba nadzorne plošče 
	Priprava napitkov
	Priprava kavnih napitkov
	Priprava kave z zrni

	Penjenje mleka
	Priprava kave z mleto kavo
	Točenje vroče vode
	Vroča voda 


	Prilagajanje napitkov
	Prilagoditev količine kave
	Prilagajanje moči kave

	Prilagajanje nastavitev mlinčka
	Ravnanje s kuhalnim sklopom
	Odstranjevanje kuhalnega sklopa iz aparata
	Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa

	Čiščenje in vzdrževanje
	Preglednica za čiščenje
	Čiščenje kuhalnega sklopa
	Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo
	Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja

	Mazanje kuhalnega sklopa

	Čiščenje klasičnega penilnika mleka
	Dnevno čiščenje klasičnega penilnika mleka
	Tedensko čiščenje klasičnega penilnika mleka in cevi za paro 

	Postopek odstranjevanja vodnega kamna
	Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna
	Opozorilne ikone in kode napak
	Pomen opozorilnih ikon 
	Kaj pomenijo kode napak

	Naročanje dodatne opreme
	Odpravljanje težav
	Technical specifications
	Obsah
	Prehľad zariadenia (obr. 1)
	Úvod 
	Prvá inštalácia
	Filter AquaClean
	Príprava filtra AquaClean na aktiváciu
	Aktivácia filtra AquaClean
	1. Aktivácia filtra AquaClean počas prvej inštalácie
	2. Aktivácia filtra AquaClean pri výzve
	3. Aktivácia filtra AquaClean pri každej ďalšej príležitosti


	Meranie tvrdosti vody
	Používanie ovládacieho panela 
	Príprava nápojov
	Príprava kávových nápojov
	Príprava kávy z kávových zŕn

	Príprava speneného mlieka
	Príprava kávy z predmletej kávy
	Dávkovanie horúcej vody
	Horúca voda 


	Prispôsobenie nápojov
	Nastavenie množstva kávy
	Nastavenie intenzity vône kávy

	Úprava nastavení mlynčeka
	Manipulácia s varnou zostavou
	Vybratie varnej zostavy zo zariadenia
	Vloženie varnej zostavy

	Čistenie a údržba
	Tabuľka s pokynmi na čistenie
	Čistenie varnej zostavy
	Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou
	Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty

	Mazanie varnej zostavy

	Čistenie klasického peniča mlieka
	Každodenné čistenie klasického peniča mlieka
	Týždenné čistenie klasického peniča mlieka a trysky na paru 

	Proces odstraňovania vodného kameňa
	Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa
	Výstražné ikony a chybové kódy
	Význam výstražných ikon 
	Význam chybových kódov

	Objednávanie príslušenstva
	Riešenie problémov
	Technické parametre
	Sadržaj
	Prikaz aparata (slika 1)
	Uvod 
	Prva ugradnja
	AquaClean filter
	Priprema AquaClean filtera za aktiviranje
	Aktiviranje AquaClean filtera
	1. Aktiviranje AquaClean filtera prilikom prve ugradnje
	2. Aktiviranje AquaClean filtera kada se to zatraži
	3. Aktiviranje filtera AquaClean u bilo koje drugo vreme


	Merenje tvrdoće vode
	Upotreba upravljačke ploče 
	Kuvanje napitaka
	Kuvanje napitaka od kafe
	Kuvanje kafe u zrnu

	Pravljenje mlečne pene
	Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe
	Ispuštanje vrele vode
	Vrela voda 


	Personalizovanje napitaka
	Podešavanje količine kafe
	Podešavanje jačine kafe

	Podešavanje mlina
	Rukovanje blokom za kuvanje
	Uklanjanje bloka za kuvanje iz aparata
	Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje

	Čišćenje i održavanje
	Tabela za čišćenje
	Čišćenje bloka za kuvanje
	Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode
	Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe

	Podmazivanje bloka za kuvanje

	Čišćenje klasičnog dodatka za pravljenje mlečne pene
	Svakodnevno čišćenje klasičnog dodatka za pravljenje mlečne pene
	Nedeljno čišćenje dodatka za pravljenje mlečne pene i palice za paru 

	Procedura uklanjanja kamenca
	Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca
	Ikone upozorenja i kodovi grešaka
	Značenje ikona upozorenja 
	Značenje kodova grešaka

	Naručivanje dodataka
	Rešavanje problema
	Tehničke specifikacije
	Съдържание
	Общ преглед на машината (Фиг. 1)
	Въведение 
	Първоначална инсталация
	Филтър AquaClean
	Подготовка на филтъра AquaClean за активиране
	Активиране на филтъра AquaClean
	1. Активиране на филтъра AquaClean по време на първоначалната инсталация
	2. Активиране на филтъра AquaClean при подкана
	3. Активиране на филтъра AquaClean по всяко друго време


	Измерване на твърдостта на водата
	Използване на контролния панел 
	Приготвяне на напитки
	Приготвяне на напитки с кафе
	Приготвяне на кафе на зърна

	Разпенване на мляко
	Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе
	Пускане на гореща вода
	Гореща вода 


	Персонализиране на напитки
	Регулиране на обема на кафето
	Регулиране на силата на кафето

	Регулиране на настройките на кафемелачката
	Работа с блока за приготвяне
	Изваждане на блока за приготвяне от машината
	Поставяне на блока за приготвяне обратно

	Почистване и поддръжка
	Таблица за почистване
	Почистване на блока за приготвяне
	Почистване на блока за приготвяне под течаща вода
	Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе

	Смазване на блока за приготвяне

	Почистване на класическата приставка за разпенване на мляко
	Ежедневно почистване на класическата приставка за разпенване на мляко
	Ежеседмично почистване на класическата приставка за разпенване на мляко и извода за пара 

	Процедура по премахване на накип
	Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната
	Предупредителни икони и кодове за грешки
	Значение на предупредителните икони 
	Значение на кодовете за грешки

	Поръчване на аксесоари
	Отстраняване на неизправности
	Технически спецификации
	Оглавление
	Обзор кофемашины (рис. 1)
	Введение 
	Первая установка
	Фильтр AquaClean
	Подготовка фильтра AquaClean к активации
	Активация фильтра AquaClean
	1. Активация фильтра AquaClean при первой установке
	2. Активация фильтра AquaClean при запросе
	3. Активация фильтра AquaClean в любое другое время


	Измерение жесткости воды
	Работа с панелью управления 
	Приготовление напитков
	Приготовление кофейных напитков
	Приготовление кофе из зерен

	Приготовление молочной пенки
	Приготовление напитка из молотого кофе
	Подача горячей воды
	Горячая вода 


	Персонализация напитков
	Регулировка объема кофе
	Настройка крепости кофе

	Регулировка параметров кофемолки
	Эксплуатация варочной группы
	Извлечение варочной группы из кофемашины
	Установка варочной группы на место

	Очистка и уход
	Таблица по уходу за прибором.
	Очистка варочной группы
	Очистка варочной группы под струей воды
	Очистка варочной группы с использованием средства для очистки от кофейных масел

	Смазывание варочной группы

	Очистка классического вспенивателя молока
	Ежедневная очистка классического вспенивателя молока
	Еженедельная очистка классического вспенивателя молока и трубки выхода пара 

	Процесс очистки от накипи
	Действия в случае прерывания процедуры очистки от накипи
	Значки предупреждений и коды ошибок
	Расшифровка значков предупреждений 
	Описание кодов ошибок

	Заказ аксессуаров
	Поиск и устранение неисправностей
	Технические характеристики
	Зміст
	Огляд машини (рис. 1)
	Вступ 
	Перше встановлення
	Фільтр AquaClean
	Підготовка фільтра AquaClean до активації
	Активація фільтра AquaClean
	1. Активація фільтра AquaClean під час першого встановлення
	2. Активація фільтра AquaClean за появи повідомлення
	3. Активація фільтра AquaClean будь-коли


	Вимірювання жорсткості води
	Використання панелі керування 
	Приготування напоїв
	Приготування кавових напоїв
	Приготування кави з кавових зерен

	Приготування спіненого молока
	Приготування кави з попередньо змелених зерен
	Подача гарячої води
	Гаряча вода 


	Створення власних напоїв
	Налаштування об’єму кави
	Регулювання міцності кави

	Налаштування кавомолки
	Користування блоком заварювання
	Виймання блока заварювання з машини
	Встановлення блока заварювання на місце

	Чищення та догляд
	Таблиця з відомостями щодо очищення
	Очищення блока заварювання
	Очищення блока заварювання водою з-під крана
	Очищення блока заварювання за допомогою таблетки для видалення кавового масла.

	Змащування блока заварювання

	Очищення класичного спінювача молока
	Щоденне очищення класичного спінювача молока
	Щотижневе очищення класичного спінювача молока та трубки подачі пари 

	Процедура видалення накипу
	Що робити, якщо процедуру видалення накипу перервано
	Значки попередження та коди помилок
	Значення значків попередження 
	Значення кодів помилок

	Замовлення приладдя
	Усунення несправностей
	Технічні характеристики
	Мазмұны
	Құрылғыға шолу (1-сурет)
	Кіріспе 
	Алғашқы орнату
	AquaClean сүзгісі
	AquaClean сүзгісін белсендіруге дайындау
	AquaClean сүзгісін белсендіру
	1. AquaClean сүзгісін алғаш орнату барысында белсендіру
	2. Ұсынылған кезде AquaClean сүзгісін белсендіру
	3. AquaClean сүзгісін кез келген уақытта белсендіру


	Су кермектігін өлшеу
	Басқару тақтасын пайдалану 
	Сусындар қайнату
	Кофе сусындарын қайнату
	Дәндерден тұратын кофені қайнату

	Сүт шайқау
	Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату
	Ыстық су тамызу
	Ыстық су 


	Сусындарды жекелендіру
	Кофе көлемін реттеу
	Кофе қоюлығын реттеу

	Тартқыш параметрлерін реттеу
	Қайнату құралын қолдану
	Қайнату құралын машинадан шығарып алу
	Қайнату құралын қайта салу

	Тазалау және техникалық қызмет көрсету
	Тазалау кестесі
	Қайнату құралын тазалау
	Қайнату құралын ағын су астында тазалау
	Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау

	Қайнату құралын майлау

	Классикалық сүт көпірткішті тазалау
	Классикалық сүт көпірткішті күн сайын тазалау
	Классикалық сүт көпірткіш пен бу түтікшесін апта сайын тазалау 

	Қақ түсіру процедурасы
	Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын әрекет
	Ескерту белгішелері және қате кодтары
	Ескерту белгішелерінің мағынасы 
	Қате кодтарының мағынасы

	Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру
	Ақаулықтарды жою
	Техникалық ерекшеліктер



