
 
    

Filterkohvimasin DCF02

Lisainformatsiooniks külastage: www.smeg50style.com või www.smeg.com.
Loodame, et naudite seadme kasutamist.
ka eraldiseisva esemena.
Seade sobib laitmatult teiste Smegi toodetega, kuid sobib Teie kööki samavõrd hästi
innovatiivse tehnilise disainiga ning osutatud tähelepanu detailidele.
Meie toodet eelistades olete valinud seadme, milles on ikooniline stiil kombineeritud
Täname, et olete soetanud Smegi 50ndate stiilis filterkohvimasina.
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1 Juhend

1.1 Sissejuhatus
Oluline informatsioon kasutajale:

 
 

 

 

 

Juhised
Üldine informatsioon antud
kasutusjuhendi, ohutuse ja
jäätmekäitluse kohta.
Kirjeldus

Seadme kirjeldus.

Kasutamine

Teave seadme kasutamise
kohta.

Puhastus ja hooldus

Teave seadme õige hoolduse
ja puhastamise kohta.

Ohutusjuhised

Informatsioon

Nõuanne

välitingimustes.
• Ärge kasutage seadet

puhastada.
juhendamiseta hooldada ja

• Lapsed ei tohi seadet ilma vahetu
seadmega ei mängiks.
vahetult juhendada, et nad

• Lapsi tuleb seadme kasutamise ajal
vastutava inimese poolt.
juhendamiseta nende ohutuse eest
isikud ilma eelneva põhjaliku
väheste teadmiste ja kogemustega
või vaimsete võimetega isikud ning
vähenenud füüsiliste, sensoorsete

• Seadet ei tohiks kasutada
1.4 Üldised ohutusjuhised

kui seadme pind on mõranenud.
HOIATUS: Ärge kasutage seadet,2.
mööbli sisse paigutatult.
Filterkohvimasinat ei tohi kasutada1.

kasutage seadet muudel eesmärkidel.
kasutusviisid loetakse ebaõigeks. Ärge
valmistamiseks. Kõik ülejäänud
Antud seade on mõeldud filtrikohvi

1.3 Seadme sihtotstarve

vältel.
kasutaja käeulatuses kogu seadme kasutusaja
osa ning see tuleb säilitada terviklikuna
Antud kasutusjuhend on seadme lahutamatu

1.2 Antud kasutusjuhend
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• Ärge asetage toodet vette.
• Ühendage pistik maandatud
kolmekontaktilisse pistikupessa.
• Ärge eemaldage maandusnõela.
• Ärge kasutage adapterit.
• Ärge kasutage pikendusjuhet.
• Nende hoiatuste mittetäitmine

tagajärjeks võivad olla tulekahju,
elektrilöök ja isegi surm.

• Antud seade on mõeldud koduseks
kasutamiseks. Seadet ei tohi
kasutada:
• poodide, kontorite ja muude
töökeskkondade töötajatele
mõeldud kööginurkades;

• turismitaludes
• hotellides, motellides ja muudes
majutusasutustes külastajate poolt;

• Bed-and-breakfasts majutuskohtades.
• Kui seadme toitejuhe saab

kahjustada, võtke ohtude vältimiseks
juhtme väljavahetamiseks ühendust
volitatud hoolduskeskusega.

Ainult Euroopa turule:
• Seadet võivad kasutada 8-aastased

ja vanemad lapsed eeldusel, et neid
on toote ohutus kasutamises
juhendatud ja nad mõistavad
seadme kasutamisega seotud
ohtusid.

• Seadme puhastust ja hooldust
võivad teostada 8-aastased ja
vanemad lapsed, kui neid on selleks
põhjalikult juhendatud.

• Hoidke seade ja selle toitejuhe
nooremate kui 8-aastaste laste
käeulatusest eemal.

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Seadet võivad kasutada

vähenenud füüsiliste, sensoorsete
või vaimsete võimetega isikud või
väheste teadmiste ja kogemustega
isikud, kui neid on seadme ohutus
kasutamises juhendatud ja nad
mõistavad seame kasutamisega
seonduvaid ohte.

• Eemaldage seade enne
kokkupanemist, lahtivõtmist ja
puhastamist vooluvõrgust.

Seadme jaoks:
• Järgige kõiki ohtusujuhiseid, et

seadet ohutult kasutada.
• Lugege antud juhendit enne

seadme kasutamist põhjalikult.
• Lülitage seade kohe pärast

kasutamist välja.
• Ärge jätke kohvimasinat kasutamise

ajal järelvalveta.
• Enne osade

paigaldamist/eemaldamist ja
puhastamist eemaldage seade alati
vooluvõrgust.

• Eemaldage seade vooluvõrgust
enne puhastamist või kui märkate
viga seadme juures.

• Laske kohvimasinal enne
puhastamist maha jahtuda.

• Jätke kohvimasina ümber u 10 cm
vaba ruumi.

• Ärge kasutage kohvimasinat kui
veepaak on tühi.
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• Kasutage külma, soovitatavalt
filtreeritud, vett. Ärge kasutage muid
vedelikke.

• Veenduge, et kaas oleks korralikult
kinni.
• Põletuse oht! Ärge avage kaant
kohvi valmistamise ajal.
• Põletuse oht! Ärge katsuge kuumasid

pindu kätega: kasutage sangasid ja
nuppe.

• Põletuse oht! Soojashoiu plaat jääb
pärast kohvi valmistamist mõneks
minutiks kuumaks. Ärge katsuge
seda.

• Põletuse oht! Kuumutuselemendi pind
jääb pärast kasutamist kuumaks.
Ärge katsuge seda.

• Ärge kasutage kohvimasina juures
teiste tootjate varuosi või tarvikuid.

• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Tootja poolt mitte-heakskiidetud
varuosade kasutamine võib tekitada
tulekahjusid, elektrišokki või isiklikke
vigastusi.

• Paigutage kohvimasin vaid tasasele
ja kuivale pinnale.

• Vältige kohvimasina märjaks saamist
ja ärge pritsige masinale vedelikke.
Kokkupuutel vedelikega eemaldage
seade vooluvõrgust ja kuivatage
seade põhjalikult: elektrilöögi oht!

• Ärge asetage seadet valamu või
segisti lähedusse.

• Ärge kasutage kohvimasina
puhastamiseks tugevatoimelisi
puhastusvahendeid või teravaid
esemeid.

• Ärge tehke seadmele mingeid
muudatusi.

• Ärge kunagi püüdke tuld või leeke
veega kustutada: lülitage seade
välja ja eemaldage vooluvõrgust,
seejärel summutage leegid
tulekustutusvaiba või muu sobiva
kattega.

• Vältige toitejuhtme kokkupuutumist
teravate esemetega.

• Ärge asetage seadet kunagi gaasi
või elektrilise pliidiplaadi lähedale
või peale kui selle pind on kuum või
kasutuses, ahju sisse ega muude
soojaalikate lähedusse.

• Veenduge, et kaas on korralikult
kannu peale asetatud.

• Ärge asetage kannu pliidi peale
ega mikrolaineahju.

• Ärge asetage kuuma kannu
külmadele või märgadele
pindadele.

• Ärge kasutage kannu, kui see on
saanud kahjustada või selle
käepide on lahti.

• Täitke veepaak enne pistiku pessa
asetamist.

• Ärge ühendage seadet keskkonnas,
mille temperatuur on 0°C või
madalam.
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1.5 Tootja vastutus
Tootja ei vastuta vigastuste või vara 
kahju eest, mille on põhjustanud:
• Seadme kasutamine muul viisil kui
juhendis täpsustatud
• Kasutusjuhendi lugemata jätmine
• Seadme osade muutmine

• Mitte-originaalvaruosade
kasutamine
• Ohutusjuhiste mittejärgimine

1.6 Tunnusplaat
Tunnusplaat sisaldab seadme tehnilisi 
andmeid, seerianumbrit ja tootebrändi 
nimetust. Ärge eemaldage toote küljest 
tunnusplaati.

1.7 Jäätmekäitlus
Antud seadet tuleb käidelda 
eraldi muudest jäätmetest 
(Direktiiv 2012/19/EU). 

Vastavalt hetkel kehtivatele Euroopa
direktiividele ei sisalda seade piisaval 
määral sellistes kogustes aineid, mida 
võiks pidada ohtlikuks tervisele ja 
loodusele.

• V anad seadmed ei kuulu olmejäätmete
hulka! Järgides kehtivaid õigusakte,
tuleks vanad seadmed, mis ei ole
enam kasutuskõlblikud, viia
jäätmekäitlusjaama, kus eemaldatakse
vanadest seadmetest väärtuslikud
materjalid, mida saab taaskasutada.
Edasise informatsiooni hankimiseks
võtke ühendust vastava kohaliku
omavalitsuse üksusega või lähima
jäätmejaamaga.

Meie tooted pakendatakse 
mittesaastavatesse ja 
ümbertöödeldavatesse materjalidesse.
• Viige pakkematerjalid vastavasse

ümbertöötlemiskeskusesse.

Elektripinge
 Elektrilöögi oht

• Katkestage ühendus vooluvõrguga.
• Eemaldage pistik pistikupesast.

Plastikpakend
Lämbumise oht

• Ärge jätke pakkematerjale
järelvalveta.

• Ärge lubage lastel kilepakenditega
mängida.
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2 Kirjeldus

2.1 Toote kirjeldus

Filterkohvimasin

1 Kaas

2 Veepaak (1.4 liitrit)

3 Filtrihoidik tilkumisvastase 
süsteemiga

4 Püsifilter

5 ON/OFF nupp

6 AROOMI seadistamise nupp

7 Aja /sätete kuva

8 4 TASSI funktsiooni nupp

9 AUTO START nupp

10 Veesoojendaja väljalaskeava

11 Kannu kaas

12 Kann (10 tassi)

13 Kannu käepide

14 Taimer/ taimeri seadistamise kang

15 Alus ja libisemiskindlad jalad

16 Mõõdulusikas

17 Veetaseme indikaator veepaagil
(max. 1.4 liitrit)

18 Soojashoiu plaat
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3 Kasutamine

3.1 Enne esimest kasutamist
1. Eemaldage kohvimasinalt kõik

sildid ja kleebised.
2. Peske ja kuivatage kohvimasina

osad põhjalikult (vaadake ”4
Puhastamine ja hooldus”).

3. Avage kaas (1), tõmmates lapatsit
(2) ülespoole.

4. Täitke paak (3) värkse puhta veega,
hoolitsedes, et ei ületata paagil
näidatud indikaatori (4)
maksimaalset taset (1.4 liitrit).

Paagi lihtsamaks täitmiseks
veenduge, et kaas on täielikult
avatud.

Rikke oht

• Ärge kasutage kohvimasinat kui
paagis ei ole vett.

• Pange paaki vaid värsket puhast vett.
• Ärge kasutage muid vedelikke peale
vee.

Koostisosad, mis on mõeldud
puutuma kokku toiduga, on
valmistatud materjalidest, mis on
vastavuses kehtivate õigusaktide
sätetega.

4
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3.2 Esmakordne kasutamine
1. Ühendage seade vooluvõrku.
2. Ekraani sümbolid vilguvad.

3. Seadistage kangi abil taimerit (1).

4. Seadke aeg, liigutades kangi üles (+)
väärtuse suurendamiseks, või alla (-)
väärtuse vähendamiseks.

5. Kinnitage seade, asetades kang
keskmisele positsioonile ja vajutage
(OK).

6. Seadke minutid, järgides samu
juhiseid.

7. Pärast minutite seadistamist,
aktiveerib seade KELLA režiimi.

3.3 Seadete menüü kasutamine
Seade võimaldab Teil mõningaid 
sätteid personaliseerida:
• SE01: Seadke tunni vorming
• SE02: Seadke vee karedus
• SE03: Lubage /keelake helid

Seadete menüüsse pääsete, vajutades 
ja          nuppu üheaegselt 3

sekundit.

Vajutage ükskõik millist nuppu, et 
seadete menüüst väljuda.

Kui seadet esimest korda sisse
lülitada, kuvatakse vaikimisi
aega 12h vormingus viitega
AM/PM.
Aja vormingu muutmiseks 
vaadake ”Aja vormingu 
seadmise menüü” lõiku.
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Aja vormigu seadistamise menüü 

Pärast seadme esmakordset sisselülitamist
saab aja vormingut muuta:
1. Sisenege seadete menüüsse ja valige
SE01.
2. Liigutage kangi, et valida sobiv
vorming (12h või 24h).
3. Liigutage kang keskmisesse positsiooni

ja suruge kangi sissepoole (OK), et
seade kinnitada. Vorming vilgub 2
sekundit: seade on salvestatud.

Aja muutmine:

1. Veenduge, et sobiv vorming (12h või
24h) on seatud eelneva lõigu järgi.
2. Suruge kangi kekmisel positsioonil 3

seckundit: ekraan hakkab vilkuma.

3. Muutke tunde ja minuteid vastavalt
peatükis ”3.2 Esimakordne kasutamine”
toodu juhistele.

V ee kareduse seadistamise menüü

Vee karedust saab seadistada, valides
3 karedusastme vahel: KARE,
KESKMINE ja PEHME.
1. Sisenege seadete menüüsse ja valige

SE02: ekraan näitab vaikimisi HA02
(keskmine karedus).

2. Liigutage kangi üles (+) või alla (-),
et seadistada sobiv karedus: HA01
(pehme), HA02 (keskmine) ja HA03
(kare).

3. Liigutage kang keskmisesse
positsiooni ja vajutage (OK), et
seade kinnitada.
Valik vilgub 2 sekundit: seade on
salvestatud.

Heli seadistamise menüü

Heli saab keelata järgnevalt:
1. Sisenege seadete menüüsse ja valige
SE03. 2. Liigutage kangi üles või alla,
kuni OFF ilmub ekraanile.
3. Liigutage kang kesmisesse asendisse

ja vajutage (OK), et seade
kinnitada.
Valik vilgub 2 sekundit: seade on
salvestatud.

Aja vormingut on vaja
seadistada vaid ühe korra.
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Heli sisselülitamiseks:
1. Sisenege seadete menüüsse ja valige
SE03.
2. Liigutage kangi üles või alla kuni  ON

ilmub ekraanile.

3. Liigutage kang keskmisesse asendisse
ja vajutage (OK) seade kinnitamiseks.
Valik vilgub 2 sekundit: seade on
salvestatud.

Kohvimasina seesmiste osade loputamine
Täitke veepaak: 1. Asetage kann (6) 
soojashoiu plaadile (7). Ärge pange 
filtrisse jahvatatud kohvi.

2. Vajutage ON/OFF  nuppu.

3. Oodake, et tsükkel lõppeks ja
valage kann tühjaks.

4. Korrake tsüklit: seade on nüüd
kasutamiseks valmis.

3.4 Kuidas kohvi valmistada
1. Täitke veepaak peatükis ”3.1 Enne

esmakodset kasutamist” näidatud
juhiste järgi.

2. Tõstke veepaagi kaas (1) ja sisestage
püsifilter (2) filtrihoidikusse (3).

3. Täitke kohvikogusega, vastavalt
valmistatavale tasside arvule,
kasutades mõõdulusikat (4).

Püsifilter võimaldab valmistada 
filtrikohvi ilma paberfiltreid 
kasutamata. Teie isiklikest 
eelistustest lähtuvalt võib 
kasutada ka paberfiltreid #4.
Asetage paberfilter 
filtrihoidikusse ja lisage kohv.
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4. Sulgege kaas (1).

5. Asetage kann (5) suletud kaanega (6) 
soojashoiu plaadile (7). Veenduge, et 
kaas sobituks korralikult 
tilkumisvastase klapiga (8).  

6. Vajutage ON/OFF  nuppu, et 

kasutada režiimi BREW: LED tuli ON/
ON/OFF              nupul läheb põlema ja 

vilgub kiirelt kogu kohvi 

valmistamise ajal.

7. Kohvi valmistamise saab igal 
ajal peatada, vajutades

ON/OFF  nuppu.  

•  Üks mõõdulusikatäis ilma 
kuhjata jahvatatud kohvi on 
umbes võrdne ühe tassitäie
valmis kohviga. Sõltuvalt isiklikust 
maitsest võib kasutatava kohvi 
kogus varieeruda.

•  Kasutage heakvaliteedilist 
keskmise jahvatusastmega kohvi.

Kohvi valmistamise ajal 
eraldub auru.

Põletuse oht

•  Ärge avage kohvi valmistamise 
ajal veepaagi kaant.

Hoiatus

•  Ärge avage kohvimasina kaant 
kohe pärast kohvi valmimist. 
Oodake vähemalt 5 minutit.

•  Pärast 5 minutit on võimalik 
eemaldada filter ja täita veepaak 
uuesti, et kohvi juurde valmistada.  
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SOOJASHOIU režiim

Soojashoiu režiim aktiveerub 
automaatselt pärast kohvi valmimist ja 
hoiab soojashoiu plaati sees 40
minutit.
Niimoodi püsib kohv soe 40 minutit 
pärast valmimist.

Soojashoiu režiimis vilgub LED tuli

ON/OFF  nupul aeglaselt ja 

SOOJASHOIU   ikoon süttib 

ekraanil. 

   ON/OFF                          nupp lülitub 
automaatselt SOOJASHOIU režiimi 
lõppedes välja.
SOOJASHOIU režiimi saab käsitsi 
välja lülitada, vajutades 
ON/OFF nuppu: LED tuli

ON/OFF nupul ja  SOOJAHOIU

ikoon lülituvad välja.

• Mõne muu nupu vajutamine

peale ON / OFF                                nupu
ei mõjuta mingil kujul kohvi
valmistamise tsüklit.

• Kui ON/OFF                           nuppu ei
vajutata, jätkub  kohvi
valmistamine vastavalt
automaatsetele seadistustele,
et kann täita (10 tassi).

•Filtri hoidik ja  püsifilter võivad
olla pärast kohvi valmistamist
kuumad. Olge nende
eemaldamisel ettevaatlik.

• Kannu alus võib olla pärast
kohvi valmistamist väga kuum.
Olge kannu eemaldamisel
ettevaatlik ja veenduge, et
kannu ei asetataks
kuumatundlikule pinnale.

SOOJASHOIU režiimi ei saa
aktiveerida kui BREW režiim
peatatakse käsitsi või kui 4 TASSI
funktsioon on aktiveeritud.

Põletuse oht

• Soojashoiu plaat jääb pärast kohvi
valmistamist soojaks: ärge katsuge
seda kohvikannu eemaldamisel.
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AROOMI seadistamine

See seade võimaldab valida kahe 
aroomi intensiivsuse taseme vahel:
ÕÕÕRRRNNN või INTENSIIVNE.

Vaikimisi on seatu režiim ÕÕÕRRRNNN:::   LED 

tuli nupul AAARRROOOOOOMMM                                               

on väljas ja ekraanil on märgistatud 
kahest oast                                     vaid alumine kohviuba.

Seadete muutiseks:

1. Vajutage AROOMI nuppu, et valida

INTENSIIVNE: LED tuli AROOMI  
nupul süttib ja ekraanil     on mõlemad 
kohvioa ikoonid             märgistatud. 

2.Vajutage AROOMI  nuppu uuesti, 

et valida ÕÕÕRRRNNN: LED tuli

AROOMI  nupul lülitub välja ja  

ekraanil olev ülemine kohviuba      

ei ole enam märgistatud.

4 TASSI funktsiooni kasutamine

Antud funktsioon võimaldab 
valmistada väikese koguse kohvi, mis 
vastab umbes neljale tassile.

4 TASSI funktsiooni valimiseks:

1. Vajutage  nuppu : 444   TTTAAASSSSSSIII LED
tuli                    süttib.

2. Vajutage nuppu uuesti, et funktsiooni 

 444   TTTAAASSSSSSIII          välja lülitada. Nupu  
LED tuli kustub.

kustub. 

kustub

kustub

LED tuli kustub.

Aroomi seadistus säilib 
järgmisteks 
kohvivalmistustsükliteks.

Kui 4 TASSI funktsioon on 
valitud, ei saa aktiveerida 
SOOJASHOIU režiimi.
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Aja seadistamine AUTO START režiimiks

Antud seade võimaldab 
programmeerida kohvimasinat 
automaatselt sisse lülitama ja kohvi 
valmistama kasutaja poolt määratud 
ajal.

Seadme automaatse sisselülitamise aja 
määramiseks toimige järgnevalt:

1. Veenduge, et kohvimasina ekraanil 
näidatud aeg oleks õige või seadke 
aeg õigeks peatüki ”3.2 Esmakordne 
kasutamine” järgi.

2. Vajutage ja hoidke   nuppu 3
sekundit all, et seada 

  AUTO START režiimi:  LED tuli nupul

ja ajakuva (HH:MM) hakkavad vilkuma.
3. Liigutage kangi üles (+) või alla (-), et 

aega seadistada

4. Kinnitage aeg, liigutages kangi 
tagasi keskmisesse asendisse ja 
vajutades (OK).

5. Kui AUTO START režiim on seatud, 
kasutatakse seda automaatse 
sisselülitamise aega senikaua, kuni 
seatakse uus aeg. 

AUTO START režiim

1. Vajutge AUTO START    nuppu, et   
AUTO START režiim käivitada:  LED tuli
AUTO START  n     nupul süttib ja
seatud algusaja tunnid ja minutid 
vilguvad paar sekundit ekraanil.
Seejärel kuvatakse ekraanil 
kellaaega.

2.  Vajutage AROMA n upp u ,  e t  

v a l i d a AUTO START režiimiks 

vajalikku kohvi intensiivsuse astet. Kui 

soovite, võite AUTO START režiimis 

kasutada  4 TASSI funktsiooni, selleks  

vajutage       4 TASSI funktsiooni 

nuppu, et seade mällu salvestada.
3. Seade jääb AUTO START režiimi kuni 

eelseadistatud ajani. Kohvi valmistam
ise tsükkel alustab automaatselt.

4. Vajutage AUTO START  nuppu

ükskõik millal soovite AUTO START
režiimist väljuda.
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4 Puhastamine ja hooldus              

4.1 Juhised                

4.2 Kohvimasina puhastamine
Et hoida kohvimasina välispind heas
korras, tuleks seda regulaarselt pärast 
kasutamist puhastada. Laske seadmel 
enne maha jahtuda. Puhastage pehme 
niiske lapiga.

4.3 Kohvimasina osade puhastamine

Püsifiltri jafiltrihoidiku puhastamine

1. Avage kaas (1) ja võtke püsifilter (2) 
välja ning seejärel ka filtri hoidik (3).

2. Puhastage püsifilter ja filtri hoidik, 
eemaldades kõik kohvi jäägid.

3. Loputage fitrit ja filtrihoidikut jooksva 
vee all ja kuivatage seejärel korralikult.

Ebaõige kasutamine
Elektrilöögi oht

•  Eemaldage kohvimasin enne 
puhastamist vooluvõrgust.

•  Ärge kastke kohvimasinat vette ega 
muudesse vedelikesse.

•  Laske kohvimasinal enne 
puhastamist maha jahtuda.

Ebaõige kasutamine
Pindade kahjustamise oht

•  Ärge puhastage kohvimasinat 
aurujugadega.

• Ärge kasutage puhastusvahendeid, 
mis sisaldavad kloori, ammoniaaki või 
valgendajaid kohvimasina 
metallviimistlusega pindadel 
(anodeeritud, nikkeldatud või 
kroomitud pinnad)

•  Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid (pulbrilised 
vahendid, plekieemaldid või metallist
kraabitsad).

•  Ärge kasutage karedaid või 
abrasiivseid materjale või teravaid 
metallkraabitsaid.

Püsifiltrit ja filtrihoidikut võib 
pesta nõudepesumasinas.
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Kannu puhastamine

1. Tühjendage kann pärast iga
kasutust, et vältida kohvi jääkidest
tekkivat määrdumist ja plekke.

2. Peske kannu sooja seebiveega,
kasutades pehmet harja.

3. Loputa ja kuivata põhjalikult.

4.4 Katlakivi eemaldamine
Sõltuvalt vee karedusest, annab seade 
automaatselt teada, millal tuleb katlakivi 
eemaldust teha. KATLAKIVI 
EEMALDUSE

ikoon hakkab ekraanil vilkuma, hoiatades 
kasutajat, et katlakivi eemalduse tsükkel 
tuleb läbi viia. Katlakivieemaldustsükli 
alustamiseks:

1. Vala vesi ja katlakivieemaldusvahend
veepaaki.

2. Vajuta ON/OFF     ja AUTO 

START  nuppe koos 5 sekundit, et 

alustada KATLAKIVIVI EEMALDUST: 

LED tuled       ON/OFF  ja 

AUTO START nuppudel vilguvad ja
KATLAKIVI-  ikoon vilgub

EEMALDUSE tsükli lõpuni.

3. Tsükli lõppedes kuvatakse ekraanil
režiimi KELL ja KATLAKIVI
EEMALDUSE

ikoon kaob 
ekraanilt. 

Kannu kahjustamise oht

• Ärge peske kannu
nõudepesumasinas, see võib kannu
jäädavalt kahjustada.

http://www.flexipdf.com


Puhastus ja hooldus

39

ENET

4. Loputage seadet veega vähemalt 2
tsüklit, täites veepaagi maksimaalse 
tasemeni (1.4 liitrit).

HOIATUS
•  Kohvi saab valmistada ka juhul, kui 

KATLAKIVI EEMALDUSE teavitus on 
aktiveerunud.

•  Viige katlakivieemaldustsükkel läbi 
kohe, kui seade annab sellekohase 
teavituse.

•  Katlakivi kogunemine võib takistada 
seadme tööd, eriti juhul, kui vesi on 
väga kare.

•  Regulaarne katlakivi 
eemaldamine aitab säilitada 
kohvi aroomi ja  hoida 
kohvimasin heas töökorras.  

Isiklike vigastuste ja seadme
kahjustamise oht

• Katlakivi eemaldusvahend on 
happeline, mis võib põhjustada naha 
ja silmade ärritust.

•  Järgige pakendil olevaid 
tootjapoolseid juhiseid ja 
ohutussoovitusi hoolikalt, seal 
sisaldub ka info, mida teha vahendi
kokkupuutel naha või silmadega. 

•  Kasutage Smeg’i poolt soovitatud 
katlakivieemaldusvahendeid, et 
vältida kohvimasina kahjustamist.  
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4.5 Mida teha kui ...

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Kohv ei tule välja

Veepaagis ei ole vett. Täitke veepaak.

Katlakivi on kogunenud. Viige läbi katlakivi puhastus.

Kohvi väljastamine 
võtab kaua aega

Katlakivi on kogunenud. Viige läbi katlakivi puhastus.

Kohvi on hapu 
maitsega

Kohvi on masina osadesse 
seisma jäänud. 

Tehke masinale loputus 
lõigu ”4.4 Katlakivi 
eemaldus” järgi.

Kohvimasin ajab üle
ääre

Filter ei ole õigesti
oma kohale astetatud.

Seadke filter õigesti 
filtrihoidikusse.

Kann ei ole alusele õigesti 
asetatud

Veenduge, et 
kohvikann oleks alusele 
õigesti paigutatud.

Kannul ei ole kaas peal. Asetage kaas kannule.

Üleliigne kogus kohvi.

Asetage püsifiltrisse 
maksimaalselt kuni 5 ilma 
kuhjata mõõdulusikatäit 
jahvatud kohvi.  

Kohv on jahvatatud liiga
peeneks.

Kasutage filterkohvimasina
jaoks sobiva
jahvatusastmega kohvi.
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Kohvimasinast tuleb
välja ainult vesi Filtris ei ole jahvatatud kohvi. Pange filtrisse vajalikus

koguses kohvi.

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Kui probleem ei lahene või
on tegemist muud tüüpi
rikkega, pöörduge kohaliku
hoolduskeskuse poole.


