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OSAD JA FUNKTSIOONID

1 Veepaak (mahutavus: 1,4 liitrit)

2 Veepaagi käepide

3 Veepaagi kaas

4 Tassisoojendaja

5 Tilgaaluse plaat

6 Tilgaalus

7 Toitelüliti

8 Aurutoru

9 Aurutoru vabastusnupp

10 Portafilter (58 mm)

11 Režiiminupp : espresso 
: aur 
: kuum vesi

12 Koguse nupp  : 1 (1 tassitäis) 
: 2 (2 tassitäit)

13 Puhastustsükli nupp

14 Käivitamise/tühistamise nupp

15 Tilgaaluse tühjendamise indikaator

16 Tõmbekamber

� �
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Piimakann Kohvilusikas

Tambits
Ühe seinaga 

korv, 1 tassitäis
Ühe seinaga 

korv, 2 tassitäit
Topeltseinaga 

korv, 1 tassitäis
Topeltseinaga 

korv, 2 tassitäit

16

15
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TOOTE OHUTUS

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, 
sealhulgas järgmiseid.

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastusi.
2. Ainult Euroopa Liidus. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle 

toitekaabel laste käeulatusest väljas.
3. Ainult Euroopa Liidus. Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega 

või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult 
järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama 
ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida.

4. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
5. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega 

(sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul kui 
nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist jälgib.

6. Kaitske ennast tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste eest ning ärge asetage kaablit, 
pistikut ega seadet vette või mis tahes teise vedelikku. Vältige pistikule tekkivad 
lekkeid. 

7. Kui seadet kasutavad lapsed või selle läheduses on lapsi, tuleb tagada pidev 
järelevalve.

8. Seadme mitte-kasutamisel ja enne puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. 
Enne osade kinnitamist, eemaldamist ja enne seadme puhastamist laske 
seadmel täielikult maha jahtuda.

9. Ärge kasutage mis tahes seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, 
seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel 
kahjustada saanud. Viige seade ülevaatamiseks, parandamiseks või 
seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.
Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimlikult palju ohutussõnumeid. 
Loe need läbi ja järgi neid alati.

See on ohusümbol.
Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu 
või teiste surma või vigastuse.
Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT“ või „HOIATUS“. 
Need sõnad tähistavad järgnevat.

Võid saada surma või tugevalt vigastada, 
kui sa ei järgi kohe juhiseid.

Võid saada surma või tugevalt 
vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada 
vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OHT

HOIATUS
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TOOTE OHUTUS
10. Ärge jätke kunagi seadet töötamise ajal järelvalveta.
11. Selliste lisatarvikute kasutamine, mida seadme tootja ei ole soovitanud, võib 

põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
12. Ärge kasutage seadet välitingimustes. 
13. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda ega kuumade pindade 

vastu minna.
14. Ärge asetage seadet gaasipõleti või pliidi peale ega nende lähedusse ega sooja ahju.
15. Enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist lülitage 

seade välja (OFF) ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seade ei ole kasutuses. 
Lahtiühendamiseks hoidke pistikust kinni ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge 
tõmmake kunagi toitekaablist.

16. Ärge puhastage espressomasinat abrasiivainete, terasharjade ega teiste 
abrasiivsete materjalidega.

17. Olge kuuma auru kasutamisel väga ettevaatlik.
18. Kasutage seadet ainult eesmärgipäraselt.
19. Katlakivilahusega kokkupuutumine võib põhjustada silmade või nahaärritust. 

Vältige kontakti naha ja silmadega. Pärast katlakivilahusega kokkupuudet 
loputage vastavat kohta puhta veega. Pärast silma sattumist pidage nõu 
meditsiinitöötajaga.

20. Kokkupuude katlakivilahusega võib kahjustada õrnu pindasid. Eemaldage 
kohaselt mis tahes peale sattunud pritsmed.

21. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast „Hooldus 
ja puhastamine”.

22. Kütteelemendi pind on pärast seadme kasutamist kuum. Ärge katsuge kuuma 
pinda. Kasutage käepidemeid.

23. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
24. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli välja vahetama tootja, 

teeninduskeskuse klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.
25. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta masinat puhastada ega hooldada.
26. Kohvimasinat ei tohi kasutamise ajaks kappi paigutada.
27. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes 

kohtades, nagu: 
- töötajate köökides poodides, kontorites ja teistes töökohtades; 
- talumajapidamistes; 
- klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes; 
- hommikusöögiga majutusasutustes.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Juhised on saadaval ka veebis, meie veebisaidil:  

www.KitchenAid.eu

http://www.KitchenAid.eu


E
E

ST
I

5

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

HOIATUS

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib 
põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.

Pinge: 220–240 V AC

Sagedus: 50–60 Hz

Võimsus: 1470 W

MÄRKUS. Kui pistik ei sobi pistikupessa, 
võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. 
Ärge mingil juhul modifitseerige pistikut. 
Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui 
toitekaabel on liiga lühike, siis 
laske kvalifitseeritud elektrikul või 
hooldustehnikul uus pistikupesa seadmele 
lähemale paigaldada.

Toitekaabel ei tohi rippuda üle laua 
või tööpinna serva, kus lapsed saavad 
kaablist tõmmata või keegi võib selle taha 
komistada.

TOOTE OHUTUS

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Toote ringlusse viimine 
- Seade kannab tähistust kooskõlas EL-i 
ja UK elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid (WEEE) käsitlevate seadustega. 
- Tagades seadme nõuetekohase 
kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida 
selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida 
võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale 
ja inimeste tervisele. 

- Tootel või selle dokumentides sisalduv  

 
sümbol  näitab, et seda ei tohi 
käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia 
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti. 

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, 
utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, 
pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi 
äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse 
poole, kust toote ostsite.

VASTAVUSDEKLARATSIOON (EL)

See seade on välja töötatud ja konstrueeritud ning seda turustatakse vastavalt järgmiste 
Euroopa Nõukogu direktiivide ohutusnõuetele: madalpingedirektiiv 2014/35/EL, 
elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL, RoHS-direktiiv 2011/65/EL ning 
järgnevad muudatused.

PAKKEMATERJALI KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjal on ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga
. Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja 

jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.
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ALUSTAMINE
Esmalt puhastage kõik osad ja lisatarvikud (vt jaotist „Hooldus ja puhastamine“). 
Asetage espressomasin kuivale tasapinnale, nagu köögikapp või laud.

MAX

Täitke veepaak puhta veega (max 1,4 liitrit). 
Asetage veepaagile selle kaas.

1

Sisestage aurutoru, kuni see oma kohale 
klõpsatab.

2

OLULINE. Destilleeritud või mineraalvesi võib espressomasinat kahjustada.  
Ärge kasutage seadmes kumbagi neist.

Ühendage pistik maandatud pistikupessa. 

Vajutage seade toitelülitist sisse („ON (-)“).

3

� �

Seade pumpab automaatselt vett 
kuumutisse ja hakkab seda soojendama. 
Espressomasin on kasutamiseks valmis, kui 
tuled on lõpetanud vilkumise.

4

HOIATUS
Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.
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ALUSTAMINE

1 2

Aurutoru loputamiseks suunake aurutoru 
tilgaalusele või tassi. Seejärel liigutage 
režiiminupp kuuma vee valikuni ja vajutage 
alustamiseks nuppu .

Laske veel 3–5 sekundit voolata ja seejärel 
vajutage uuesti nuppu .

6

1 2

Tõmbekambri loputamiseks asetage selle 
alla tühi anum. Liigutage režiiminupp 
espresso valikuni. Liigutage koguse nupp 
valikuni 1 ja vajutage nuppu . 
Seejärel suunatakse vesi läbi tõmbekambri. 
Seade lõpetab töö automaatselt tsükli 
lõppedes.

5

TOOTE KASUTAMINE
ESPRESSO VALMISTAMINE

Valige soovitud filtrikorv (vt korvi valimise 
tabel). Asetage filtrikorv portafiltrisse, kuni 
see kohale klõpsatab.

1

Täitke filtrikorv peenikeseks jahvatatud 
kohvipuruga (koguse soovitused leiate 
korvi valimise tabelist).

2

Korvi tüüp Tass Kogus (g) Kasutamiseks koos

Ühekordse seinaga     1 tassitäis   10–12 Värskelt jahvatatud oakohv

Ühekordse seinaga     2 tassitäit   18–20 Värskelt jahvatatud oakohv

Topeltseinaga             1 tassitäis   10–12 Eeljahvatatud kohv

Topeltseinaga             2 tassitäit   18–20 Eeljahvatatud kohv

KORVI VALIMISE TABEL
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1 21 2

Liigutage režiiminuppu espresso valikuni. 
Liigutage koguse nuppu soovitud valikuni: 
kas 1 (~ 30 ml) või 2 tassitäit (~ 60 ml).

5

Espresso valmistamise alustamiseks 
vajutage nuppu .

6

MÄRKUS. Ärge eemaldage portafiltrit kohvivalmistamise ajal.
NÕUANNE. Ühe või kahe tassitäie valmistamise aeg peaks jääma 20–30 sekundi piiridesse.
- Kui valmistamise aeg jääb alla 20 s: vähendage jahvatusastet ja/või suurendage 
tampimisel kasutatavat survet. 
- Kui valmistamise aeg on üle 30 s: suurendage jahvatusastet ja/või vähendage 
tampimisel kasutatavat survet.

AURUREŽIIMI KASUTAMINE KOOS PIIMAGA

1 2

Liigutage režiiminuppu auru valikuni. 
Seade alustab automaatselt piima 
soojendamist, mida näitab vilkuv aurutuli. 
Kui aurutuli jääb püsivalt põlema, on seade 
aurutamiseks valmis.

1

Täitke piimakann sobivas koguses külma 
piimaga.

NÕUANNE. Täitke kann kuni valamistila 
alumise osani.

2

TOOTE KASUTAMINE

Koputage portafiltrit vastu lauda, et 
tasandada selles olevat jahvatatud kohvi. 
Seejärel kasutage tambitsat, et kohvi veelgi 
rohkem alla suruda. Eemaldage äärtelt 
üleliigne kohvipuru.

3

Asetage portafilter tõmbekambri alla nii, 
et käepide oleks lahtilukustamise ikooniga 
joondatud. 
Tõstke portafiltrit ülespoole ja keerake 
lukustamiseks paremale poole.

4
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TOOTE KASUTAMINE

Kohandage aurutoru asendit. Suunake 
aurutoru otsak piimakannus oleva piima 
sisse.

4

2

Suunake aurutoru tilgaalusele või tassi 
sisse. Alustamiseks vajutage nuppu 
( ). Kui vesi on muutunud auruks, 
vajutage lõpetamiseks nuppu .

3

Auru väljastamiseks vajutage nuppu .
Vahustage piima, kuni olete saavutanud 
soovitud vahususe ja temperatuuri. 
Auru väljastamise lõpetamiseks vajutage 
uuesti nuppu . Pritsmete vältimiseks 
oodake, kuni auru enam ei tule, ja alles siis 
eemaldage aurutoru piima seest.

5

MÄRKUS. Tsükli pausile panemiseks ja veevoolu lõpetamiseks vajutage nuppu .

KUUMA VEE FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Aurutoru kaudu saab väljastada ka kuuma vett, mis sobib suurepäraselt americano, tee, kuuma 
šokolaadi jne valmistamiseks. Lisaks saate kuuma vee abil tasse soojendada.

1 2

Liigutage režiiminuppu vee valikuni.

Asetage aurutoru alla tass.

1

1 2
1 2

Liigutage koguse nuppu soovitud valikuni: 
kas 1 (~ 118 ml) või 2 (~ 177 ml) tassitäit.  
Vee tsükli alustamiseks vajutage nuppu 

. Pärast seda hakkab vesi aurutorust 
välja voolama.

2
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PROGRAMMIDE FUNKTSIOON
Espressomasin võimaldab salvestada järeleproovitud programme. Programmide seadistused 
jäävad alles isegi voolukatkestuste korral.

ESPRESSO JA KUUMA VEE KOGUSE SEADISTAMINE

1 2

Eelmääratud espresso koguse muutmine 
1 või 2 tassitäie jaoks: liigutage 
režiiminuppu espresso valikuni. Valige 
kogus, mida soovite seadistada (1 või 2). 
Vajutage nuppu  ja hoidke seda all, 
kuni olete saavutanud sobiva espresso 
koguse. 
Koguse seadistamise ajal vilguvad koguse 
ja nupu  tuled. Vilkumine lõpeb siis, 
kui seadistamine on lõpule viidud.

1

1 2

Eelmääratud vee koguse muutmine 1 või 
2 tassitäie jaoks: liigutage režiiminuppu 
vee valikuni. Valige kogus, mida soovite 
seadistada (1 või 2). Vajutage nuppu  
ja hoidke seda all, kuni olete saavutanud 
sobiva vee koguse.  
Koguse seadistamise ajal vilguvad koguse 
ja nupu  tuli. Vilkumine lõpeb siis, kui 
seadistamine on lõpule viidud.

2

NÕUANNE. Vaikeseadistuste lähtestamiseks vajutage koguse nuppu ja hoidke seda 3 sekundit 
all. Espresso või vee koguse vaikeseadistuste muutmine võib mõjutada seadme jõudlust.

VEETEMPERATUURI JA KAREDUSE MUUTMINE

1 2
1 2

Eelmääratud veetemperatuuri muutmine: 
liigutage režiiminupp espresso valikuni ning 
vajutage ja hoidke seda 3 sekundit all.
Indikaatortuled näitavad vaikeseadistust või 
eelnevalt salvestatud seadistust 
(vt indikaatortulede tabel).
Liigutage režiiminuppu vastavalt sellele, 
millist temperatuuri te saavutada soovite 
(madal-keskmine-kõrge).
Seadistuse salvestamiseks vajutage nuppu 

 või oodake 10 sekundit.

1

1 2
1 2

Eelmääratud vee kareduse muutmine: 
liigutage režiiminuppu vee valikuni ning 
vajutage ja hoidke seda 3 sekundit all.
Indikaatortuled näitavad vaikeseadistust 
või eelnevalt salvestatud seadistust 
(vt indikaatortulede tabel).
Liigutage režiiminuppu vastavalt sellele, 
millist karedust te määrata soovite 
(madal-keskmine-kõrge). 
Seadistuse salvestamiseks vajutage nuppu 

 või oodake 10 sekundit.

2
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PROGRAMMIDE FUNKTSIOON
INDIKAATORTULEDE TABEL

NÕUANNE. Vaikeseadistuste lähtestamiseks vajutage koguse nuppu ja hoidke seda 
3 sekundit all.  
Kui seadistused on lähtestatud, hakkavad kõik indikaatortuled vilkuma.

Veetemperatuur või karedus  

Madal

Keskmine

Kõrge

MÄRKUS. Vee karedus:  madal: 0–60 ppm 
 keskmine: 60–120 ppm 
 kõrge: rohkem kui 120 ppm

Pühkige espressomasina korpust ja 
tõmbekambrit puhta ja pehme niiske 
lapiga.

2

Parimate tulemuste saavutamiseks on espressomasinat ja tarvikuid vaja regulaarselt puhastada.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Kui tilgaaluse indikaator tõuseb tilgaaluse 
plaadist kõrgemale, tuleb tilgakogust 
tühjendada ja loputada.

1

OLULINE. Enne puhastamise alustamist eemaldage espressomasin vooluvõrgust. 
Lubage espressomasinal ja tarvikutel maha jahtuda.

MÄRKUS. Ärge kasutage espressomasina, osade ega tarvikute puhastamiseks 
abrasiivseid puhastusvahendeid ega tugevaid nuustikuid. Ärge asetage espressomasinat 
ega kaablit vette ega mis tahes teise vedelikku. 
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ESPRESSOMASINA KATLAKIVIST PUHASTAMINE

Katlakiviprogramm võimaldab lihtsat ja tõhusat espressomasina puhastamist. Espressomasinat 
tuleb katlakivist puhastada regulaarselt. Minimaalne puhastamine eeldab seda, et puhastaksite 
seadet siis, kui  puhastamise ( ) indikaator vilkuma hakkab. Puhastamise sagedus sõltub teie 
piirkonna vee karedusest. Seepärast ongi oluline seadistada oma espressomasin vastavalt teie 
piirkonna vee karedusele.
MÄRKUS. Katlakivist puhastamise protsess koosneb neljast faasist, kestab ligikaudu 
10 minutit ja see tuleb lõpuni viia enne järgmist kasutuskorda. Saate katlakivist 
puhastamise tsükli igal ajal pausile panna, vajutades nuppu . Lisaks saate tsüklit 
jätkata, kui vajutate uuesti nuppu .

TÕMBEKAMBRI KATLAKIVIST PUHASTAMINE

OLULINE. Kasutage ainult espressomasinatele mõeldud katlakivilahust.

1 2

1 faas: asetage tõmbekambri alla tilgaaluse 
peale tühi anum (~0,5 l). Vajutage 
puhastustsükli nuppu ( ) ja hoidke seda all 
kas 3 sekundit või kuni puhastamise tuli jääb 
püsivalt põlema. Seejärel vajutage nuppu 

, et alustada puhastustsükli esimest faasi.
Kui esimene faas on lõppenud, hakkab 
käivitamise/tühistamise nupp ( ) kiiresti 
vilkuma. Tühjendage anum.

2

Täitke veepaak 250 ml vee ja 125 ml 
katlakivilahusega.

MÄRKUS. Puhastustsükkel töötab 
ainult siis, kui kasutate eelmainitud vee 
ja katlakivilahuse koguseid.

Väiksemate koguste korral 
puhastustsükkel ei tööta.

1
Vesi

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Peske tilgaalust, portafiltrit, filtrikorve, 
piimakannu ja tilgaaluse plaati soojas 
seebivees ning loputage puhta veega. 
Kuivatage pehme lapiga.

3

Puhastage aurutoru pärast iga 
kasutamiskorda. Liigutage režiiminuppu vee 
valikuni. Suunake aurutoru kas tilgaalusele 
või tassi sisse. Vajutage nuppu  ja 
oodake 3–5 sekundit.  
Peatamiseks vajutage nuppu . Pühkige 
toru välimist osa pehme niiske lapiga. 

4

MÄRKUS. Aurutoru eemaldamiseks vajutage aurutoru vabastamisnuppu.

Katlakivilahus
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE

1 2

2. faas: asetage aurutoru alla tühi mahuti 
(~0,5 l). Seejärel vajutage nuppu .  
Kui teine faas on lõppenud, hakkavad 
käivitamise/tühistamise nupp (  ) 
ja veerežiimi tuled kiiresti vilkuma. 
Tühjendage anum.

3

1 2

3. faas: asetage aurutoru alla tühi 
mahuti (~0,5 l). Tühjendage veepaak, 
seejärel loputage ja täitke see uuesti kuni 
maksimaalse jooneni. Pange veepaak 
tagasi. Vajutage nuppu .
Kui kolmas faas on lõppenud, hakkab 
käivitamise/tühistamise nupp ( ) kiiresti 
vilkuma. Tühjendage anum.

4

1 2

4 faas: asetage tõmbekambri alla 
tilgaaluse peale tühi anum (~0,5 l). Seejärel 
vajutage nuppu . Kui neljas ja viimane 
faas on lõppenud, hakkavad puhastamise 

 ja nupu  tuled kiiresti vilkuma. 
Tühjendage anum.
Puhastustsükli lõpetamiseks vajutage 
nuppu . Seadmes aktiveeritakse uuesti 
soojendusrežiim.

5

TALVINE SÄILITAMISE JUHEND

OLULINE. Kahjustuste vältimiseks kasutage ja säilitage oma espressomasinat kohas, 
kus see ära ei külmuks. Kuna seadmesse võib alati natuke vett jääda, võib külmumine 
suurt kahju teha. Kui peate oma espressomasinat säilitama või transportima väga külma 
ilmaga, siis peate oma seadme täiesti puhtaks puhuma.

Espressomasina puhtakspuhumise juures veenduge, et aurutoru oleks seadme külge kinnitatud ja 
veepaak oleks vähemalt pooltäis. 

1. Asetage aurutoru otsaku alla tass.
2. Lülitage espressomasin sisse ja liigutage režiiminuppu auru valikuni. Vajutage käivitamise/

tühistamise nuppu ( ). Pärast seda, kui aur on ligikaudu 10 sekundit torust välja tulnud, 
eemaldage veepaak ja laske ka seadmesse jäänud veel aurutoru kaudu välja tulla.

3. Puhtakspuhumise tsükkel on lõppenud siis, kui espressomasin jääb seisma ja veerežiim 
hakkab vilkuma.

4. Lülitage seade välja. Tühjendage veepaak ja asetage see seadmesse tagasi. Seejärel 
eemaldage espressomasin vooluvõrgust.
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TÕRKEOTSING

HOIATUS
Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage maandusharu.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada eluohtliku õnnetuse, 
tulekahju või elektrilöögiohu.

Probleem Lahendus

Espressomasin ei käivitu

Veenduge, et espressomasin oleks ühendatud maandatud 
kolmeharulise pistikupesaga.

Kontrollige, kas toitelüliti on sees.

Kui teil on automaatkaitseklapp, siis veenduge, et vooluring oleks 
suletud.

Espresso voolab aeglaselt 
või ainult tilgub

Kohv on liiga peenikeseks jahvatatud. Kasutage natuke 
jämedamat jahvatust. 
Kohv on liiga kõvasti kinni tambitud. Olge kohvi tampimisel 
natuke õrnemad. Kasutage umbes 15–20 kg (30–40 naela) survet. 
Filtrikorv võib olla blokeeritud. Kasutage augu (aukude) 
puhastamiseks nõelataolist asja.
Seade võib vajada katlakivist puhastamist. Vaadake jaotist 
„Espressomasina katlakivist puhastamine“.

Espresso voolab liiga 
kiiresti

Kohv on liiga jämedalt jahvatatud. Kasutage natuke peenemat 
seadistust.
Filtrikorvis ei ole piisavalt kohvi. Suurendage kohvi kogust. 
Vaadake korvi valimise tabelit.
Kohv on liiga õrnalt kinni tambitud. Olge kohvi tampimisel natuke 
jõulisemad. Kasutage umbes 15–20 kg (30–40 naela) survet.

Espresso voolab üle 
portafiltri ääre

Portafilter ei ole tõmbekappi õigesti paigaldatud. Veenduge, et 
portafilter oleks õigesti paigaldatud ja keerake käepidet, kuni see 
on lukustusikooniga joondatud. 
Filtrikorvi äärtel on kohvipuru. 
Eemaldage liigne kohvipuru, et tagada tugevam kinnitus. 
Filtrikorvis on liiga palju kohvi. Vähendage kohvi kogust. Vaadake 
korvi valimise tabelit.

Aurutoru ei tooda 
piisavalt kuuma vett/auru

Töötemperatuuri ei ole saavutatud. Laske seadmel saavutada 
õige töötemperatuur.

Aur / kuum vesi voolab 
aeglaselt läbi aurutoru

Aurutoru on osaliselt blokeeritud. Eemaldage aurutoru 
espressomasina küljest. Leotage aurutoru puhastuslahuses, 
puhastage seda pulgaga ja seejärel loputage puhta veega. 
Seade võib vajada katlakivist puhastamist. Vaadake jaotist 
„Espressomasina katlakivist puhastamine“.
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TÕRKEOTSING
Probleem Lahendus

Cremat ei toodeta

Kohv on liiga jämedalt jahvatatud. Kasutage natuke peenemat 
seadistust. 
Kohv on liiga õrnalt kinni tambitud. Olge kohvi tampimisel natuke 
jõulisemad. Kasutage umbes 15–20 kg (30–40 naela) survet.
Võibolla kasutati eeljahvatatud kohvi koos ühekordse seinaga 
filtrikorviga. Vaadake korvi valimise tabelit.

Espresso, auru või kuuma 
vee tsükli ajal kostub 
kloppimise/pumpamise 
häält

Need on espressomasina tavapärased hääled, mille pärast ei pea 
muretsema.

Kõik režiimi/koguse tuled 
vilguvad

Seade on kaitserežiimil, et vältida pumba ülekuumenemist. 
Lülitage seade 7,5 minutiks välja.

Auru tuli ja kõik koguse 
tuled vilguvad

Seade on kaitserežiimil, et vältida seadme ülekuumenemist. 
Lülitage seade 10 minutiks välja.

Vee tuli vilgub

Veenduge, et veepaagis oleks piisavalt vett ja et paak oleks 
õigesti paigaldatud.
Aurutoru on blokeeritud. Eemaldage see espressomasina küljest 
ja puhastage seda põhjalikult.
Korvis olev kohv on liiga tihke, kasutage suuremat jahvatusastet. 
Kui kasutate kahekordse seinaga korvi, siis puhastage väljumisava 
nõelaga.

Kõik tuled vilguvad samal 
ajal

Lülitage espressomasin välja ja eemaldage vooluvõrgust umbes 
10 sekundiks. Seejärel ühendage uuesti vooluvõrku ja lülitage 
seade sisse.  
Probleemi jätkumisel helistage teenindusse.

Kõik tulev põlevad 
püsivalt

Kui probleem uuesti aset leiab, lahutage masin umbes 5 minutiks, 
ühendage uuesti, taaskäivitage masin ja viige läbi 1 täielik 
puhastustsükkel.

Kui probleem ei ole 
seotud ühegi eeltoodud 
küsimusega

Vaadake jaotise „KitchenAid garantii (edaspidi: garantii) 
tingimused“ osa „Teenindusse saatmine“. Ärge tagastage 
espressomasinat edasimüüjale, kuna nemad ei paku vastavat 
teenust.
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KITCHENAID GARANTII (EDASPIDI: GARANTII) 
TINGIMUSED
Ettevõte KitchenAid Europa Inc., asukohaga Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853  
Strombeek-Bever, Belgia, (garant) pakub oma lõppklientidest tarbijatele garantiid, 
mis vastab allpool loetletud tingimustele.

Garantii kehtib lisaks lõppkliendi seadusjärgsetele õigustele toote müüja ees ning ei 
piira ega mõjuta neid mingil määral. 

1)  GARANTII ULATUS JA TINGIMUSED

a)    Garant annab garantii toodetele, mis on loetletud jaotises 1.b ja mis on ostetud 
Euroopa Majanduspiirkonnas, Moldovas, Montenegros, Venemaal, Šveitsis või 
Türgis asuvalt müüjalt või sealselt KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõttelt.

b)    Garantiiperiood sõltub ostetud tootest ja need on järgmised:

       5KES6403 Kaheaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.

       5KES6503 Viieaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.

c)    Garantiiperiood hakkab kehtima alates ostukuupäevast, st sellest kuupäevast, 
mil tarbija oma toote müüjalt või KitchenAid-Groupi kuuluvalt ettevõttelt ostis. 
Kui müüja peab toote tarbijani transportima, hakkab garantiiperiood kehtima 
sellest hetkest, mil toode tarbijani jõuab.

d)    Garantii katab garantii alla kuuluvate toodete defektivaba toimimise.

e)    Garantiiperioodi ajal tekkiva vea korral peab garant pakkuma tarbijale 
käesolevas garantiis väljatoodud teenuseid, mille seast teeb garant oma valiku. 
Need valikud on järgmised:

      -   vigase toote või tooteosa parandamine või.
      -   vigase toote või tooteosa asendamine. Kui toode ei ole enam saadaval, peab 

garant vahetama vigase toote samaväärse või kõrgema väärtusega toote 
vastu.

f)    Kui tarbija soovib garantii alusel kaebuse esitada, peab tarbija võtma ühendust 
vastava riigi KitchenAidi teeninduskeskusega või otse garandiga;

       HOME DECOR 
Valukoja 8 
11415 TALLINN 
ESTONIA 
Tel.: +372 5550 9561 
info@kitchen.ee

       saates kirja aadressile KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 
Strombeek-Bever, Belgia.

g)    Garant peab katma parandusega seotud kulud, sh varuosade puhul, ja 
defektivaba toote või tooteosa tarnekulud. Lisaks peab garant katma defektse 
toote või tooteosa tarnekulud, kui garant või vastava riigi KitchenAidi 
klienditeeninduskeskus selle defektse toote või tooteosa tagastamist nõuab. 
Samas peab tarbija kandma ise defektse toote või tooteosa garandile 
tarnimisega seotud pakendamise kulud.

h)    Kui tarbija soovib selle garantii alusel kaebust esitada, peab tal olema ette 
näidata toote ostmist tõendav kviitung või arve.

http://info@kitchen.ee
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KITCHENAID GARANTII (EDASPIDI: GARANTII) 
TINGIMUSED

©2021 Kõik õigused kaitstud.

Registreerige oma uus KitchenAidi seade nüüd: http://www.kitchenaid.eu/register

TOOTE REGISTREERIMINE

2)  GARANTII PIIRANGUD 

a)    See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mida on kasutatud isiklikuks 
otstarbeks ja mitte professionaalsetel või kaubanduslikel eesmärkidel.

b)    Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest 
asjaoludest: loomulik kulumine, väärkasutamine või hoolimatu kasutamine, 
kasutusjuhiste mittejärgmine, toote kasutamine vale pingega, elektrieeskirjade 
rikkumine seadme paigaldamisel ja kasutamisel, jõu kasutamine (nt löömine).

c)    Garantii ei kehti siis, kui toodet on muudetud või täiustatud, nt 120 V toode on 
muudetud 220–240 ´V tooteks.

d)    Garantiiteenuseid pakutakse ainult garantiiperioodi ajal ja nende läbiviimine 
ei tähenda uue garantiiperioodi kehtima hakkamist. Paigaldatud varuosade 
garantiiperiood lõpeb koos toote garantiiperioodiga.

Kui garantiiperiood on lõppenud või kui tegemist on tootega, millele garantii 
ei kehti, saavad lõppkliendid küsimuste esitamiseks ja teabe saamiseks ikka 
KitchenAidi klienditeeninduskeskuse poole pöörduda. Lisateavet leiab ka meie  
veebisaidilt: www.kitchenaid.eu

http://www.kitchenaid.eu/register
http://www.kitchenaid.eu
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