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Sissejuhatus
Õnnitleme teid Saeco täisautomaatse kohvimasina ostmise puhul! Selleks,
et saaksite Saeco tootetuge täies ulatuses kasutada, registreerige oma
toode veebilehel www.saeco.com/care.
Selleks, et saaksite oma masinat kasutada parimal võimalikul viisil, pakub
Saeco teile täistuge kolmel erineval moel.
- Eraldi kiirjuhend esmakordseks seadistamiseks ja kasutamiseks.
- See kasutusjuhend, et võimaldada teile täpsemat informatsiooni masina
kasutamise, selle puhtana hoidmise, katlakivi eemaldamise ja tõrgete
lahendamise kohta.
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- See on QR-kood. Skaneerige see kood, et pääseda ligi parima kohvi
valmistamise, masina puhastamise ja korduma kippuvate küsimuste
kohta käivatele õppevideotele. (www.saeco.com/care)
- Eraldi voldik olulise ohutusteabega.

Esmane seadistamine
Esmakordseks paigaldamiseks järgige juhiseid eraldiolevas
kiirtutvustusjuhendis.
Märkus. Seda masinat on eelnevalt kohviga testitud. Kuigi masinat on
hoolikalt puhastatud, võib sinna olla jäänud üksikuid kohvijääke. Vaatamata
sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.
Märkus. Võite paigaldada AquaClean-filtri esmase paigaldusprotseduuri ajal
(vaadake eraldiolevat kiirtutvustusjuhendit). Kui jätate AquaClean-filtri
paigaldamise esmakordsel kasutamisel vahele, võite selle paigaldada hiljem,
sisenedes selleks menüüsse.

AquaClean-filter
AquaClean-filtri eesmärk on vähendada kohvimasinas katlakivi teket ja
filtreerida vett, säilitamaks aroomi ja maitset igas tassis kohvis. Kui kasutate
kaheksat järjestikust AquaClean-filtrit, nagu selles kasutusjuhendis on välja
toodud, ei pea te kuni 5000 tassi kohvi valmistamisel masinat katlakivist
puhastama.
Märkus. Teie masin peab enne AquaClean-filtri kasutama hakkamist olema
täielikult katlakivivaba. Kui te ei aktiveerinud filtrit esmasel kasutamisel,
peate enne uue filtri aktiveerimist masinast katlakivi eemaldama.

AquaClean-filtri aktiveerimine
Märkus. Kinnitage alati AquaClean-filtri aktiveerimine masina menüüs, nii
nagu allpool kirjeldatud. Peate seda tegema ka pärast AquaClean-filtri
vahetamist. AquaClean-filtri aktiveerides masina menüüst jälgib masin
AquaClean-filtri läbilaskevõimet ja kasutatud filtrite arvu. Kui AquaCleanfiltrit on asendatud 8 korda, tuletab masin teile meelde selle katlakivi
eemaldamist.
1

Juhiste jaoks, kuidas paigutada AquaClean-filter veepaaki, vaadake
eraldiolevat kiirtutvustusjuhendit.
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Märkus. Raputage AquaClean-filtrit umbes 5 sekundit, kastke see
tagurpidi külma veega täidetud kannu ja oodake, kuni enam õhumulle ei
eraldu.

AQUA CLEAN
FILTER
0/8

2 Vajutage nuppu MENU, valige MENU ja kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Kerige üksusele AquaClean-filter. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Ekraanil kuvatakse arv 0-st 8-ni, mis näitab varem paigaldatud
AquaClean filtrite arvu.

3 Valige ekraanil ON ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
ON
OFF
0/8

4 Kasutatud filtrite arv uuendatakse ekraanil automaatselt.
AQUA CLEAN
FILTER
1/8

- Seejärel kuvatakse masina valmisolekuaken koos ikooniga AquaClean
100%, mis näitab, et filter on paigaldatud.
5 Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage kaks tassi kuuma vett (0,5 l). Visake
see vesi ära.

AquaClean-filtri asendamine
Märkus. Vahetage AquaClean filter välja kohe, kui selle kestvus 0%-le langeb
ja filtri ikoon kiiresti vilkuma hakkab. Vahetage AquaClean filtrit vähemalt üks
kord kolme kuu jooksul, isegi kui masin veel filtri vahetust ei nõua.
Nõuanne. Kui filtri kestvus langeb alla 10%, ja filtri ikoon hakkab aeglaselt
vilkuma, soovitame teil uue filtri osta. See tagab, et saate filtri välja vahetada,
kui selle kestvus langeb 0%-ni.
1

AQUA CLEAN
FILTER
1/8

Võtke AquaClean-filter välja ja asendage see uue AquaClean-filtriga
(vaadake ka eraldiolevat kiirtutvustusjuhendit).
2 Vajutage nuppu MENU, kerige üksusele AQUACLEAN FILTER ning
vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
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AQUA CLEAN
FILTER
NEW?

AQUA CLEAN
FILTER
2/8
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- Ekraan küsib, kas soovite aktiveerida uue filtri.
3 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Korras).

- Kasutatud filtrite arv uuendatakse ekraanil automaatselt.
4 Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage 2 tassi kuuma vett (0,5 l). Valage see
vesi ära.

AquaClean-filtri vahetamine pärast 8 filtri kasutamist
1

DESCALE BEFORE
ACTIVATING FILTER

Kui filtri ikoon ekraanil vilkuma hakkab, vajutage nuppu MENU, kerige
valikuni AquaClean-filter ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Ekraan ütleb, et teil on vaja enne uue filtri aktiveerimist eemaldada
masinast katlakivi.
2 Vajutage nuppu OK, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuri.
- Kui te ei soovi katlakivi kohe eemaldada, vajutage paoklahvi mitu
korda, et väljuda filtri menüüst.
3 Katlakivi eemaldamise protseduuri lõppedes küsib ekraan, kas soovite
paigaldada AquaClean filtri.
- Järgige samme vastavalt juhisele "AquaClean filtri vahetamine".

Vee kareduse mõõtmine
Märkus. Kui olete AquaClean-filtri paigaldanud, ei pea Te vee kareduse taset
seadistama.
Selleks, et masinat oleks võimalik reguleerida vastavalt teie piirkonna vee
kareduse astmele, palun mõõtke tootega kaasas oleva vee kareduse
testribaga oma vee karedus. Masin on vaikimisi seadistatud kõrgeimale vee
kareduse tasemele (4). Kui vee karedus tuleb mõõdetuna välja erinev,
muutke seda seadistust masina menüüst.
1 Pistke vee kareduse testriba (masinaga kaasa pandud) 1 sekundiks
kraanivette.
2 Võtke vee kareduse testriba veest välja ja oodake 1 minut.
3 Kontrollige, mitu testriba ruutu muutusid punaseks ja kontrollige vee
kareduse astet alloleva tabeli järgi.

punaste ruutude arv

seadistatav väärtus

vee karedus

1

väga pehme vesi

2

pehme vesi

3

kare vesi

4

väga kare vesi
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4 Vajutage nuppu MENU, valige menüü ja kerige, et valida vee karedus.
Valige eelistatav veekareduse seadistus ja vajutage kinnitamiseks nuppu
OK.

Juhtpaneel ja ekraan
Sellel espressomasinal on ennastselgitav ekraan lihtsaks kasutamiseks.
Lugege nuppude kohta käiva kiire selgituse jaoks allolevaid jaotisi.

Ühe puutega jooginupud
Vajutage ühe puutega jookide nuppu (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, HOT
WATER ja STEAM), et kiiresti üks eelseadistatud jookidest valmistada.
- Kui soovite peatada valmistamisprogrammi enne, kui masin on
valmistanud eelseadistatud kohvikoguse, vajutage nuppu OK (Korras) või
eelnevalt valitud joogi nuppu.
- Piima vahustamiseks kasutage STEAM-nuppu.
- Võite muuta espresso või espresso lungo kogust.

Navigeerimisnupud
Mõnel ühe puudutusega nupul on topeltfunktsioon; kasutage neid nuppe
läbi menüü kerimiseks.
ESPRESSO

AROMA STRENGTH

ESPRESSO-nupp = paoklahv:
vajutage seda nuppu, et naasta
peamenüüsse.
AROMA STRENGTH-nupp = OKnupp: vajutage seda nuppu, et
valida, kinnitada või lõpetada
funktsioon.

STEAM

MENU

STEAM-nupp = Üles-nupp:
vajutage seda nuppu, et ekraani
menüüs ülespoole sirvida.
MENU-nupp = Alla-nupp:
vajutage seda nuppu, et ekraani
menüüs allapoole sirvida.

Nupp MENU
Järgmiste seadete muutmiseks kasutage MENU-nuppu:
-

Ekraani kontrastsus
Kohvi temperatuur
Ooteaeg: see on aeg, pärast mida läheb masin ooterežiimi.
Vee karedus: selleks, et masinat oleks võimalik reguleerida vastavalt teie
piirkonna vee kareduse astmele, palun mõõtke oma vee karedus.
- AquaClean-filtri aktiveerimiseks
- Katlakivi eemaldamise alustamiseks

Nupp AROMA STRENGTH
Kohvi kanguse muutmiseks või eeljahvatatud kohvi keetmiseks kasutage
nuppu AROMA STRENGTH.
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Kohvi valmistamine
Kohvi valmistamine kohviubadest
Ettevaatust! Kasutage ainult espresso kohviube. Ärge kunagi pange
jahvatatud kohvi, röstimata või karamellistatud kohviube oamahutisse,
kuna see võib kahjustada masinat.
Kohvi keetmiseks järgige juhiseid eraldiolevas kiirtutvustusjuhendis.
Kahe tassi espresso või espresso lungo keetmiseks vajutage soovitud joogi
nuppu kaks korda. Masin teeb automaatselt kaks jahvatamistsüklit järjest.
Märkus. Oamahuti katte kasutamine aitab oad värskena hoida.

Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine
Kui valmistate kohvi eeljahvatatud kohvist, kasutage komplektiga kaasas
olevat mõõtmiskühvlit, et panna õige kogus kohvipuru eeljahvatatud kohvi
lahtrisse. Eeljahvatatud kohvi lahtri ummistuse vältimiseks ärge pange sinna
liiga palju eeljahvatatud kohvi.
1 Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas.
2 Pange üks mõõtekulbitäis eeljahvatatud kohvi eeljahvatatud kohvi
lahtrisse.
Ettevaatust! Ärge pange muid ained peale eeljahvatatud kohvi
eeljahvatatud kohvi lahtrisse, kuna see võib masinat kahjustada.
3 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
4 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige
eeljahvatatud kohvi funktsioon.
5 Vajutage nuppu ESPRESSO.
Masin hakkab automaatselt valitud jooki valmistama.
Märkus. Eeljahvatatud kohviga saate valmistada ainult ühe kohvijoogi
korraga.

Piima vahustamine
Hoiatus. Põletusoht! Vahu väljutamisele võib eelneda mõningane
kuuma vee pritsimine. Liigutage vaid vastavast kaitsvast
käepidemest.
Märkus. Kasutage külma piima (temperatuuril umbes 5°C/41°F), mille
valgusisaldus on vähemalt 3%, et tagada optimaalne vahustamise tulemus.
Võite kasutada täispiima või väherasvast piima. Samuti võite kasutada lõssija sojapiima ning laktoosivaba piima.
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Märkus. Me soovitame veeringet enne kasutamist loputada. Selleks, et paar
sekundit auru väljutada, vajutage nuppu STEAM.
1 Täitke 1/3 kannust piimaga.
2 Sisestage klassikaline piimavahustaja piima sisse. Vajutage nuppu
STEAM.

3 Vahustage piim, selleks kannu õrnalt keerutades ning üles ja alla
liigutades.
4 Piimavahustamise katkestamiseks vajutage nuppu OK.

Kuum vesi
Hoiatus. Põletusoht! Vahu väljutamisele võib eelneda mõningane
kuuma vee pritsimine. Liigutage vaid vastavast kaitsvast
käepidemest.
1 Asetage kann klassikalise piimavahustaja alla.
2 Vajutage nuppu HOT WATER. Masin hakkab kuuma vett väljutama.
3 Vajutage nuppu OK, et kuuma vee väljutamine lõpetada.

Jookide liigid ja kangused
Joogi tüübid
Joogi nimi

Kirjeldus

Valimine

Espresso

Kohv paksu vahuga serveerituna
väikeses tassis

Ühe puutega jooginupp
juhtpaneelil

Espresso lungo

Kangem espresso paksu vahuga,
serveeritud keskmises tassis

Ühe puutega jooginupp
juhtpaneelil

Milk froth

Kuum piim vahuga

Ühe puutega jooginupp
juhtpaneelil

Kuum vesi

Ühe puutega jooginupp
juhtpaneelil

Eesti
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Jookide kangused
Joogi nimi

Standardkangus

Kanguse vahemik

Espresso

40 ml

20–230 ml

Espresso lungo

80 ml

20–230 ml

Aur

xx ml

xx - xxx ml

Kuum vesi

300 ml

50–450 ml

Koguse ja maitse reguleerimine
Kohvi koguse reguleerimine
Saate reguleerida valmistatava joogi kogust vastavalt oma maitsele ja
tasside suurusele.
1 Valmistatava espresso koguse reguleerimiseks vajutage ja hoidke
ESPRESSO nuppu all seni, kuni ekraanil kuvatakse MEMO ikoon.
- Masin siseneb programmeerimisjärku ja hakkab valmistama valitud
jooki.
2 Vajutage OK nuppu, kui tass sisaldab soovitud kogust espressot.
- Linnuke ekraanil annab teada, et nupp on programmeeritud: iga kord,
kui seda vajutate, valmistab masin määratud koguse espressot.
Märkus. Espresso lungo koguse määramiseks järgige sama protseduuri:
vajutage ja hoidke joogi nuppu all kuni ekraanil kuvatakse MEMO-ikoonid
ning vajutage nuppu OK, kui tass sisaldab soovitud kogust jooki.

Kohvi kanguse reguleerimine

1
2
3
4
5

Kohvi kanguse muutmiseks vajutage nuppu AROMA STRENGTH. Iga kord kui
vajutate AROMA STRENGTH nuppu, muutub aroomi kangus ühe taseme
võrra. Ekraanil kuvatakse valitud kangus, mis salvestatakse ainult kohvi
valmistamisel.
1 Väga lahja
2 Lahja
3 Regulaarne
4 Kange
5 Väga kange
Märkus. Masin väljutab automaatselt õige koguse kohvi iga kohvi kanguse
kohta.
Märkus. Võite kasutada ka nuppu AROMA STRENGTH, et valmistada kohvi
eeljahvatatud kohviga.
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Märkus. Pärast kohvi kanguse reguleerimist kuvatakse ekraanil uuesti
peamenüü ja valitud aroomi kangus salvestatakse kohvi valmistamisel.

Veski seadistuse reguleerimine
Veski seadeid saate reguleerida oamahutis oleva jahvatuse
reguleerimisnupuga.
Märkus. Veski seadistust saate reguleerida ainult siis, kui masin kohviube
jahvatab.
Ettevaatust! Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake veski
reguleerimisnuppu rohkem kui ühe astme võrra korraga.
1 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
2 Avage oamahuti kaas.
3 Vajutage ESPRESSO nuppu.
4 Kui veski hakkab jahvatama, vajutage alla veski reguleerimise nupp ja
pöörake see vasakule või paremale.
- Saate valida viie erineva jahvatusastme vahel. Mida madalam
jahvatusaste, seda tugevam on kohv.

1
2

Puhastamine ja hooldus
Märkus. Vaadake allolevast tabelist, millal ja kuidas puhastada masina kõiki
eemaldatavaid osasid. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas kohvimoodulit
puhastada ja masinast katlakivi eemaldada, lugege vastavaid allolevaid
peatükke või minge pühendatud veebisaidile www.saeco.com/care.

Puhastustabel
Osa kirjeldus

Millal puhastada

Kuidas puhastada

Kohvimoodul

Kord nädalas

Eemaldage kohvimoodul ja puhastage seda kraani all.

Olenevalt
kasutustüübist

Õlitage kohvimoodulit.

Kord kuus

Puhastage kohvimoodulit kohviõli eemaldamise
tablettidega.

Pärast igat
kasutuskorda

Loputage värske veega.

Kord nädalas

Võtke klassikaline piimavahustaja osadeks lahti ja
puhastage kõik osad kraani all.

Klassikaline
piimavahustaja

Eesti
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Osa kirjeldus

Millal puhastada

Kuidas puhastada

Tilgakandik

Niipea, kui punane
näidik „drip tray full”
on läbi tilgakandiku
katte üles tõusnud.

Tühjendage tilgakandik ja puhastage seda kraani all.

Kohvipaksu sahtel

Nii tihti, kui vajalikuks
peate

Tühjendage kohvipaksu sahtel ning puhastage seda
kraaniveega. Veenduge, et masin oleks kohvipaksu
sahtli tühjendamise ja puhastamise ajal sisse lülitatud.

Veepaak

Nii tihti, kui vajalikuks
peate

Puhastage seda kraaniveega.

Eeljahvatatud kohvi
lahter / kohvi
väljumise toru.

Kord nädalas

Puhastage ülemine osa lusikavarrega nii, nagu allpool
näidatud.

Kohvimooduli puhastamine
Märkus. Skaneerige QR-kood või külastage www.saeco.com/care, et näha
põhjalikke juhiseid kohvimooduli lahti võtmise ja puhastamise kohta.
Ettevaatust! Ärge peske kohvimoodulit nõudepesumasinas ega kasutage
selle puhastamiseks pesemisvahendit või muid puhastusaineid! See võib
põhjustada kohvmooduli rikkeid ja mõjuda halvasti kohvi maitsele.

Kohvimooduli puhastamine kraani all
1
2
3
4

1
2

Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Eemaldage tilgakandik koos kohvipaksu sahtliga.
Avage hooldusluuk.
Vajutage nuppu PUSH (1) ja tõmmake kohvimooduli haardekohtadest, et
need masinast eemaldada (2).

16

Eesti
5 Loputage kohvimoodulit põhjalikult leige veega. Puhastage ülemist filtrit
ettevaatlikult.
6 Laske kohvimoodulil õhu käes ära kuivada.
Märkus. Ärge kuivatage kohvimoodulit lapiga, et vältida kiudude
kogunemist kohvimooduli sisse.

Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise
tablettidega
Ettevaatust! Kasutage kohviõli eemaldamise tablette vaid puhastamiseks.
Neil ei ole katlakivi eemaldavat funktsiooni.
1 Asetage anum kohvi väljutamise tila alla.
2 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige
eeljahvatatud kohv.
3 Asetage rasvaärastustablett eeljahvatatud kohvi lahtrisse.
4 Vajutage nuppu ESPRESSO LUNGO. Masin väljutab vett kohvi väljutamise
tilast.
5 Kui edenemisriba on jõudnud keskele, seadke masina tagaküljel asuv
pealüliti asendisse OFF.
6 Lubage kohviõli eemaldamise lahusel toimida ligikaudu 15 minutit.
7 Seadke pealüliti asendisse ON. Vajutage ooterežiimi nuppu.
8 Oodake kuni masin teostab automaatse loputustsükli.
9 Teostage protseduur "Kohvi tõmbamise seadmete iganädalane
puhastamine" .
10 Eemaldage tilgakandik koos kohvipaksu sahtliga. Tühjendage tilgakandik
ja kohvipaksu sahtel ning asetage need tagasi oma kohtadele.
11 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige
eeljahvatatud kohv.
12 Vajutage nuppu ESPRESSO LUNGO. Masin väljutab vett kohvi väljutamise
tilast.
13 Korrake samme 12 ja 13 kaks korda. Valage väljutatud vesi ära.

Kohvimooduli tagasipanemine
1

Enne kohvimooduli tagasi masinasse asetamist veenduge, et külgedel
asuvad kaks kollast viitemärki oleks kohakuti. Kui need ei ole kohakuti,
toimige järgnevalt:
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- Veenduge, et kang oleks kohvimooduli alusega kontaktis.
2 Veenduge, et kohvimooduli kollane lukustuskonks oleks õiges asendis.

- Haagi õigesse asendisse seadmiseks lükake seda ülespoole, kuni see
on kõige ülemises asendis.

- Konks ei ole asetatud õigesti, kui see on kõige alumises asendis.
3 Libistage kohvimoodul selle külgedel asuvaid juhikuid mööda tagasi
masinasse, kuni see lukustub klõpsatusega paigale.
Ettevaatust! Ärge vajutage nuppu PUSH.
4 Sulgege hooldusluuk.

Määrdeaine
Masina optimaalse jõudluse tagamiseks peate kohvimoodulit õlitama. Vt
alltoodud tabelist soovitatavaid õlitamise sagedusi. Tugi asub meie
veebisaidil: www.saeco.com/care.

Kasutussagedus

Päevas valmistatud jookide arv

Määrimissagedus

Väike

1-5

Iga 4 kuu tagant

Normaalne

6-10

Iga 2 kuu tagant

>10

Iga kuu

Suur

1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme pistik seinakontaktist.
2 Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda leige kraanivee all.
3 Kandke õhukene kiht õli kohvimooduli põhjas asuvale võllile.
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4 Kandke õhukene kiht õli mõlemal pool asuvatele rööbastele (vt joonis).
5 Sisestage kohvimoodul tagasi.
Võite sama õlituubi kasutada mitu korda.

Klassikalise piimavahustaja puhastamine
Klassikalise piimavahustaja igapäevane puhastamine
Eemaldage klassikalise piimavahustaja välimine osa ning loputage seda
leige veega.

Klassikalise piimavahustaja ja aurutoru iganädalane
puhastamine
1

Eemaldage klassikalise piimavahustaja välimine osa ning loputage seda
leige veega.

2 Eemaldage klassikalise piimavahustaja ülemine osa aurutoru küljest ning
loputage seda leige veega.
3 Puhastage aurutoru niiske lapiga.
4 Pange kõik piimavahustaja osad tagasi kokku.

Katlakivi eemaldamise protseduur
Kui ekraanil kuvatakse teade START CALC CLEAN, peate eemaldama
masinast katlakivi. Kui te selle teate ekraanile ilmumisel katlakivi ei eemalda,
lakkab masin lõpuks korralikult töötamast. Sellisel juhul remonditööd
garantii alla ei kuulu.
Katlakivist puhastamiseks kasutage ainult Saeco katlakivi eemaldamise
lahust. Saeco katlakivi eemaldamise lahuse eesmärk on tagada masina
optimaalseim töökord. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada
ja jätta vette jääke. Saeco katlakivi eemaldamise lahus on müügil veebipoes
aadressil www.saeco.com/care.
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Katlakivi eemaldamise protseduur kestab 30 minutit ja koosneb katlakivi
eemaldamise tsüklist ning loputustsüklist. Saate katlakivi eemaldamise
protseduuri või loputustsükli paoklahvi vajutades peatada. Selleks, et jätkata
katlakivi eemaldamise protseduuri või loputustsüklit, vajutage nuppu OK.
Märkus. Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise
protseduuri ajal.

Hoiatus. Ärge jooge katlakivi eemaldamise lahust ega katlakivi
eemaldamise protseduuri käigus masinast väljunud vett.
1

Eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel, tühjendage ja puhastage
need ning asetage tagasi oma kohtadele.
2 Eemaldage klassikalise piimavahustaja välimine osa.
3 Asetage suur anum (1,5 l) kohvi väljutamise tila ja klassikalise
piimavahustaja alla.
4 Kui ekraanil kuvatakse teade START CALC CLEAN, vajutage nuppu OK, et
alustada katlakivi eemaldamise protseduuri. Eemaldage kuuma vee
väljutamise tila, kui see on paigaldatud.

START
CALC
CLEAN

- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate eemaldama AquaCleanREMOVE
FILTER

2
1
XAM

CLAC
C
NAEL

CALC
CLEAN

filtri.
Märkus. Katlakivi eemaldamise tsükli vahelejätmiseks võite vajutada
paoklahvi. Kui soovite alustada katlakivi eemaldamise protseduuri hiljem,
vajutage nuppu MENU, valige MENU ja kerige, et teha valik DESCALING.
Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
5 Valage katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak värske
veega kuni CALC CLEAN taseme tähiseni. Asetage veepaak tagasi
masinasse. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene etapp. Masin
hakkab intervallide kaupa katlakivi eemaldamise lahust väljutama.
- Ekraanil kuvatakse katlakivi eemaldamise protseduuri ikoon, etapi
tähis ja kestus. Esimene etapp kestab 20 minutit.
6 Laske masinal väljutada katlakivi eemaldamise lahust kuni veepaak on
tühi.
7 Eemaldage veepaak ja loputage see.
8 Täitke veepaak värske veega kuni CALC CLEAN taseme tähiseni. Pange
veepaak tagasi masinasse ja vajutage OK nuppu.
9 Eemaldage ja tühjendage anum ning pange see tagasi kohvi väljutamise
tila alla. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
10 Algab teine katlakivi eemaldamise protseduuri etapp, mis on
loputustsükkel. See etapp kestab 3 minutit. Ekraanil kuvatakse loputuse
ikoon ja etapi kestus.
Märkus. Kui veepaak ei ole täidetud kuni CALC CLEAN tasemeni, võib
masin vajada teist loputustsüklit.
11 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Katlakivi eemaldamise
protseduur on lõppenud, kui ekraanile ilmub linnuke.
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12 Vajutage nuppu OK, et väljuda katlakivi eemaldamise protseduuri. Masin
hakkab kuumenema ja läbib automaatse loputustsükli.
13 Eemaldage ja tühjendage anum.
14 Pärast katlakivi eemaldamist puhastage piimavahustaja.
15 Puhastage kohvimoodul.
16 Paigaldage veepaaki uus AquaClean filter.
Nõuanne. AquaClean filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise
vajadust!

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur
katkestatakse?
Kui katlakivi eemaldamise protseduur on alanud, tuleb lubada masinal see
täielikult läbida ilma masinat välja lülitamata. Kui masinal esineb katlakivi
eemaldamise ajal tõrge, saate väljuda katlakivi eemaldamise protseduurist
vajutades ooterežiimi nuppu. Sellisel juhul, või voolukatkestuse või juhtme
juhusliku lahtiühendumise korral, käituge järgnevalt:
1 Tühjendage veepaak ja loputage seda põhjalikult.
2 Täitke veepaak kuni taseme tähiseni CALC CLEAN ja lülitage masin uuesti
sisse. Masin kuumeneb ja läbib automaatse loputustsükli.
3 Enne mis tahes jookide valmistamist, teostage manuaalne
loputustsükkel.
Märkus. Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei viida lõpuni, vajab masin
teist katlakivi eemaldamise protseduuri nii kiiresti kui võimalik.

Hoiatusikoonid ja veakoodid
Hoiatusikoonide tähendused
Hoiatusikoonid kuvatakse punaselt. Allpool leiate loetelu ja tähendused
hoiatusikoonide kohta, mis ekraanile ilmuda võivad.
Täitke veepaak värske veega
MAX taseme tähiseni.

Sulgege hooldusluuk.

Oamahuti on tühi. Pange
oamahutisse uued kohvioad

Eemaldage kohvipaksu sahtel
ja tühjendage see.

ADD WATER

ADD COFFEE

Masinas ei ole kohvimoodulit
või see ei ole korralikult
sisestatud. Sisestage
kohvimoodul.

10
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Kui kuvatakse veakood,
vaadake jaotist „Veakoodide
tähendused”, et näha, mida
ekraanil olev kood tähendab ja
mida te teha saate. Kui see
ikoon on ekraanil, ei saa
masinat kasutada.
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Sisestage tilgakandik.

Veakoodide tähendused
Allpool leiate loetelu ja tähendused veakoodide kohta, mis võivad ilmuda
ekraanile, sh nende tähenduse ja tõrke eemaldamise juhised. Kui nendest
lahendustest ei ole abi ekraanilt veakoodi eemaldamiseks ja masina
normaalsesse töökorda seadmiseks, kontakteeruge Saeco abiliiniga.
Kontaktandmed leiate garantiilehelt või veebilehelt www.saeco.com/care.

Veakood

Probleem

Põhjus

Võimalik lahendus

01

Kohviveski on
blokeeritud

Kohvi väljumise toru
on ummistunud.

Puhastage kohvi väljumise toru
põhjalikult (mõõte)lusika varrega.
Lülitage seade välja ja uuesti sisse.

03 - 04

Probleem
kohvimooduliga.

Kohvimoodul on
määrdunud.

Eemaldage kohvimoodul ja
puhastage seda põhjalikult.

Kohvimoodul ei ole
õiges asendis.

Eemaldage kohvimoodul ja sisestage
uuesti. Veenduge, et külgedel asuvad
kaks viitemärki oleks kohakuti enne,
kui kohvimooduli tagasi masinasse
asetate.

Veeringes on õhku.

Eemaldage ja pange veepaak mitu
korda tagasi. Veenduge, et sisestate
selle masinasse õigesti. Kontrollige,
kas veepaagi sahtel on puhas.

05

Esineb probleem
veeringega.

AquaClean-filtri kasutamisel:
eemaldage veepaagist AquaCleanfilter ja raputage seda, et filtrist kõik
õhk eemaldada. Seejärel pange
AquaClean-filter tagasi veepaaki.
14

Masin on üle
kuumenenud.

Sellel võib olla mitu
põhjust.

Lülitage masin välja ja 30 minuti
pärast uuesti sisse. Proovige seda 2
või 3 korda.

Veaotsing
Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil
masinaga tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise
probleemi lahendada, külastage veebilehte www.saeco.com/care, kus on
loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega.
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Probleem

Põhjus

Lahendus

Masin ei lülitu sisse.

Masin on lahti ühendatud või
pealüliti on asendis "off" (0).

Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult
sisestatud.
Veenduge, et pealüliti on seatud
asendisse "on" (I).

Masin on režiimis DEMO.

Ooterežiimi nuppu on kauem
Lülitage masin tagaküljel asuvast
kui kaheksa sekundit all hoitud. pealülitist välja ja seejärel uuesti sisse.

Tilgakandik täitub liiga
kiiresti.

See on normaalne. Masin
kasutab vett siseringe ja
kohvimooduli loputamiseks.
Osa veest voolab läbi sisemise
mehhanismi otse
tilgakandikule.

Tühjendage tilgakandik, kui kandiku
täisoleku näidik on läbi tilgakandiku
katte üles tõusnud.

Asetage tass loputusvee kogumiseks
väljutustila alla.
Kohvipaksu sahtli
täisolekut näitav ikoon
jääb ekraanile.

Kohvimoodulit ei saa
eemaldada.

Kohvimoodulit ei saa
sisestada.

Kohvipaksu sahtli
tühjendamise ajal oli masin
välja lülitatud.

Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult siis,
kui masin on sisse lülitatud. Kui
kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal on
masin välja lülitatud, siis kohvi
tsükliloendurit ei nullita. Sellisel juhul
jääb sõnum "empty coffee grounds
container" (tühjenda kohvipaksu sahtel)
ekraanile kuvatuks, kuigi sahtel ei ole
enam täis.

Asetasite kohvipaksu sahtli
liiga kiiresti tagasi.

Ärge asetage kohvipaksu sahtlit tagasi
enne, kui ekraanil kuvatakse teade selle
tagasi asetamiseks.

Kohvimoodul ei ole õiges
asendis.

Sulgege hooldusluuk. Lülitage masin
välja ja uuesti sisse. Oodake, kuni
ekraanile ilmub aken "machine ready"
(masin valmis) ja seejärel eemaldage
kohvimoodul.

Kohvipaksu sahtel ei ole
eemaldatud.

Eemaldage enne kohvimooduli
eemaldamist kohvipaksu sahtel.

Kohvimoodul ei ole õiges
asendis.

Te ei pannud kohvimoodulit õigesse
asendisse enne, kui selle tagasi
asetasite. Veenduge, et hoob oleks
kohvimooduliga kontaktis ja et
kohvimooduli konks oleks õiges asendis.
Lähtestage masin järgmisel moel:
asetage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel
tagasi. Jätke kohvimoodul välja. Sulgege
hooldusluuk ning lülitage masin sisse ja
uuesti välja. Seejärel proovige uuesti
kohvimoodul sisestada.
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Probleem

Kohvil on liiga vähe vahtu
või see on vesine.

Kohv lekib kohvi
väljutamise tila kaudu.

Põhjus

Lahendus

Masin teostab ikka veel
katlakivi eemaldamise
protseduuri.

Kohvimoodulit ei ole katlakivi
eemaldamise protseduuri ajal võimalik
eemaldada. Esmalt viige katlakivi
eemaldamise protseduur lõpuni ja
seejärel eemaldage kohvimoodul.

Veski on seadistatud liiga
jämedale astmele.

Reguleerige veski peenemale astmele.

Kohvisort ei ole õige.

Vahetage kohvisorti.

Masin teostab iseseadistust.

Valmistage mõned tassid kohvi.

Kohvimoodul on määrdunud.

Puhastage kohvimoodul.

Kohvi väljutamise tila on
ummistunud.

Puhastage kohvi väljutamise tila ja selle
avad torupuhastajaga.

Kohvi väljumise toru on
ummistunud.

Puhastage kohvi väljumise toru.

Kohv ei ole piisavalt kuum. Tassid, mida kasutate, on
külmad.

Masin jahvatab kohvioad
ära, kuid kohv ei välju.

Kohv väljub aeglaselt.

Vahustatud piim on liiga
külm.

Eelkuumutage tasse, loputades neid
sooja veega.

Temperatuur on seatud liiga
madalaks. Kontrollige menüü
seadeid.

Seadistage menüüs temperatuur kõrge
peale.

Lisasite piima.

Pole oluline, kas lisate sooja või külma
piima, see vähendab alati mingil määral
kohvi temperatuuri.

Kohvi väljumise toru on
ummistunud.

Puhastage kohvi väljumise toru
(mõõte)lusika varrega. Lülitage seade
välja ja uuesti sisse.

Veski on seadistatud liiga
peenele astmele.

Reguleerige veski jämedamale astmele.

Kohvimoodul on määrdunud.

Puhastage kohvimoodul.

Kohvi väljutamise tila on
määrdunud.

Puhastage kohvi väljutamise tila ja selle
avad torupuhastajaga.

Veski on seadistatud liiga
peenele astmele.

Kasutage erinevat kohvisorti või
reguleerige veskit.

Kohvimoodul on määrdunud.

Puhastage kohvimoodul.

Kohvi väljumise toru on
ummistunud.

Puhastage kohvi väljumise toru
(mõõte)lusika varrega.

Masina ringe on katlakivi poolt
blokeeritud.

Eemaldage masinast katlakivi.

Tassid on külmad.

Eelsoojendage tasse sooja veega.
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Probleem

Põhjus

Lahendus

Piim ei vahustu.

Klassikaline piimavahustaja on
määrdunud või valesti kokku
pandud.

Puhastage klassikaline piimavahustaja ja
veenduge, et see on õigesti kokku
pandud.

Kasutatav piim ei sobi
vahustamiseks.

Erinevad piimad annab erineva
kvaliteedi ja kogusega vahu. Oleme
katsetanud järgmisi piimasid, mis on
vahustamisel andnud häid tulemusi:
väherasvane või täislehmapiim, sojapiim
ja laktoosivaba piim. Teisi piima liike ei
ole testitud ning need võivad anda
väiksema koguse piimavahtu.

Olete juba 8 korda AquaCleanfiltrit asendanud. Pärast
AquaClean-filtri asendamist 8
korda, peate masina katlakivist
puhastama.

Eemaldage masinast esmalt katlakivi ja
paigaldage AquaClean-filter. Alati
aktiveerige AquaClean-filter menüüs.
Tehke seda ka filtri vahetamisel.

Filtrit ei ole peale AquaCleanfiltri ikooni vilkuma hakkamist
ja filtri läbilaskvuse langemist
0%-le õigeaegselt välja
vahetatud.

Eemaldage masinast esmalt katlakivi,
seejärel paigaldage AquaClean-filter.

AquaClean-filtrit ei ole
paigaldatud esmase
seadistamise käigus, vaid
pärast umbes 50 kohvi (tassi
maht 100 ml) valmistamist.
Masin peab enne AquaCleanfiltri paigaldamist olema
täielikult katlakivivaba.

Esmalt eemaldage masinast katlakivi ja
seejärel paigaldage uus AquaCleanfilter. Pärast katlakivi eemaldamise
protseduuri nullitakse filter 0/8-le.
Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina
menüüs. Tehke seda ka pärast filtri
vahetamist.

AquaClean-filtrit ei saa
aktiveerida ja masin
nõuab katlakivi
eemaldamist.

Te ei aktiveerinud masina
Kõigepealt puhastage masin katlakivist.
menüüs uut või asendatud
Seejärel aktiveerige menüüs AquaCleanAquaClean-filtrit. Ka pärast filtri filter. Tehke seda ka filtri vahetamisel.
asendamist tuleb teil
aktiveerimine masina menüü
kaudu kinnitada.
Peale filtri vahetamist ei
kuvata ekraanile
AquaClean-filtri ikooni.

Te ei kinnitanud aktiveerimist
masina menüü kaudu.

Kinnitage filtri aktiveerimine masina
menüü kaudu. Kui ekraanil kuvatakse
teade "START CALC CLEAN", peate
kõigepealt eemaldama masinast
katlakivi. Enne katlakivi eemaldamist
eemaldage AquaClean-filter ning pärast
lõpetamist asetage see sisse tagasi.

AquaClean-filter on
paigaldatud, kuid
kuvatakse katlakivi
eemaldamise protseduuri
sõnum.

Te ei ole AquaClean-filtrit
masina menüüs aktiveerinud.

Esmalt eemaldage masinast katlakivi ja
seejärel paigaldage uus AquaCleanfilter. See nullib filtri loenduri 0/8-le.
Kinnitage alati filtri aktiveerimine masina
menüüs, seda ka pärast filtri asendamist.
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Probleem

Põhjus

Lahendus

AquaClean-filter ei sobi.

Te peate filtrist õhu välja
laskma.

Laske õhumullidel filtrist väljuda.

Veepaagis on jätkuvalt vett.

Tühjendage veepaak enne filtri
paigaldamist.

Üritate paigaldada AquaClean- Masinasse sobib ainult AquaClean-filter.
filtri asemel muud filtrit.
Kummist o-rõngastihend ei ole Otsige o-rõngastihendit pakendist ja
AquaClean-filtri küljes.
pange see AquaClean-filtri külge.
Masina all on vesi.

Tilgakandik on täis ja see on
üle ajanud.

Tühjendage tilgakandik kui näidik
„Tilgakandik täis” on läbi tilgakandiku
katte üles tõusnud. Enne katlakivi
eemaldamist tühjendage alati
tilgakandik.

Masin ei ole paigutatud
horisontaalsele pinnale.

Et tilgakandiku täisoleku näidik
korralikult töötaks, paigutage masin
horisontaalsele pinnale.

START
DESCALING?
23 MIN

Appliance overview 2
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