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Hea klient! 
 

 
 Õnnitleme Melitta® CAFFEO® CI® seadme ostmise puhul. 

 
Tervitame veel ühte kohvigurmaani ja erinevate kohvi maitsete sõpra. 

 

Uue kõrgekvaliteedilise Melitta® CAFFEO® CI® seadmega saate nautida 

unustamatuid hetki kohvitassi taga. Hellitage end oma lemmikkohviga, olgu 

selleks siis espresso, café crème, cappuccino või latte macchiato. 
 

Melitta® CAFFEO® CI® seadme pikema eluea tagamiseks lugege alustuseks 

kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see käepärases kohas alles. 
 

Täiendavat info ja seadmega seotud küsimustega pöörduge otse meie poole 

telefonil: +372 58090018 või külastage meie kodulehte aadressil: 

www.melitta.ee 
 

Loodame, et uus kohvimasin toob teile palju rõõmsaid hetki kohvitassi taga. 
 

Melitta® CAFFEO® arendusmeeskond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Registered trademark of a company of the Melitta Group 



  2   

 

 

 

 
 

Sisukord 

1 Mõisted ja sümbolid käesolevas kasutusjuhendis .................................. 4 

1.1 Sümbolid kasutusjuhendis ......................................................................... 4 

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine....................................................................... 5 

1.3 Mittesihtotstarbeline kasutamine ............................................................... 5 

2 Üldised ohutusnõuded ............................................................................ 6 

3 Seadme kirjeldus..................................................................................... 7 

3.1 Joonis A kirjeldus ....................................................................................... 7 

3.2 Joonis B kirjeldus  ...................................................................................... 7 

3.3 Lisatarvikud ............................................................................................... 7 

3.4 Ülevaade nuppudest .................................................................................. 8 

3.5 Näidikule kuvatav info (näide cappuccinoga)............................................. 8 

4 Enne kasutamist...................................................................................... 9 

4.1 Paigaldamine ............................................................................................. 9 

4.2 Ühendamine  ........................................................................................... 10 

4.3   Esmakordne sisselülitamine  ................................................................... 10 

4.4 Oamahuti täitmine  .................................................................................. 11 

4.5 Veemahuti täitmine .................................................................................. 12 

5 Sisse- ja väljalülitamine ......................................................................... 12 

5.1 Seadme sisselülitamine  .......................................................................... 12 

5.2 Seadme väljalülitamine  ........................................................................... 12 

6 Jookide valmistamine, seadistuste reguleerimine kohe enne joogi 

väljumist ................................................................................................ 13 

6.1 Espresso või café crème valmistamine  .................................................. 13 

6.2 Cappuccino valmistamine ........................................................................ 14 

6.3 Latte macchiato valmistamine ................................................................. 15 

6.4 Piimavahu või sooja piima valmistamine ................................................. 16 

6.5 Kuuma vee valmistamine ........................................................................ 17 

6.6 Jahvatatud kohvist kohvijookide valmistamine ........................................ 17 

7 Minu kohv nupp: jookide valmistamine isiklike eelistustega ................. 19 



   3   

 

 

8 Menüüde ülevaade ja toimimine ........................................................... 20 

8.1 Peamenüü ............................................................................................... 20 

8.2 Ülevaade kõikidest allmenüüdest ............................................................ 20 

8.3 "Minu kohv" allmenüü .............................................................................. 21 

8.4 "Care" allmenüü  ...................................................................................... 23 

8.5 "Energy-saving mode" allmenüü .............................................................. 24 

8.6 "Set clock" allmenüü ................................................................................ 25 

8.7 "Auto-OFF" allmenüü  .............................................................................. 25 

8.8 "Water hardness" allmenüü ..................................................................... 26 

8.9 "Language" allmenüü .............................................................................. 27 

8.10 "Statistics" allmenüü ................................................................................ 27 

8.11 "System" allmenüü .................................................................................. 27 

8.12 Jahvatusastme reguleerimine  ................................................................. 29 

9 Hooldus ja teenindus ............................................................................ 30 

9.1 Üldine puhastus ....................................................................................... 30 

9.2 Tõmbamiskambri puhastamine................................................................ 30 

9.3 Tõmbamiskambri loputamine (Loputamine) ............................................ 31 

9.4 Piimasüsteemi loputamine ("Easy Cleaning" programm)......................... 31 

9.5 Piimasüsteemi puhastamine ("Intensive Cleaning" programm) ............... 32 

9.6 Sisseehitatud puhastusprogramm ........................................................... 34 

9.7 Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm ............................................. 36 

10 Veefiltri sisestamine, vahetamine ja eemaldamine ............................... 38 

10.1 Veefiltri paigaldamine .............................................................................. 38 

10.2 Veefiltri vahetamine ................................................................................. 39 

10.3 Veefiltri eemaldamine .............................................................................. 40 

11 Transport ja kasutusest kõrvaldamine ........................................................ 41 

11.1 Transport ................................................................................................. 41 

11.2 Kasutusest kõrvaldamine ........................................................................ 41 

12 Vead ja nende kõrvaldamine ..................................................................... 42 



  4   

 

 

 
 
 
 

1 Mõisted ja sümbolid käesolevas kasutusjuhendis 
 

 
Parema ülevaate saamiseks voltige kasutusjuhendi ees ja taga olevad leheküljed 

lahti. 
 

 
1.1 Sümbolid kasutusjuhendis 

Sümbolid kasutusjuhendis tähistavad Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasina kasutamisel 

esineda võivad ohte või viitavad kasulikele Märkustele. 

 

 
Hoiatus! 

 

Tekst ja sümbol tähistavad ohutusalast teavet ja viitavad võimalikele õnnetuste ning 
traumade ohule. 

 

 
Ettevaatust! 

 

Tekst ja sümbol tähistavad lubamatut tegevust ja viitavad võimalikule seadme 
rikkumise ohule. 

 

 
Märkus 

 

Tekst ja sümbol tähistavad kasulikku lisateavet Melitta® CAFFEO® CI® 

kohvimasina kasutamiseks. 
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1.2 Sihtotstarbeline kasutamine 

Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasin on mõeldud ainult kohvi ja kohvijookide 

valmistamiseks, vee ja piima soojendamiseks ja piimavahu valmistamiseks. 
 

Sihtotstarbeline kasutamine tähendab, et: 
 

• kasutaja on kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud ja järgib seal toodud 

juhiseid; 

• kasutaja järgib ohutusalaseid juhiseid; 

• kasutaja kasutab Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasinat vastavalt 

kasutusjuhenis toodud nõuetele; 

 
1.3 Mittesihtotstarbeline kasutamine 

Melitta® CAFFEO® CI® mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks loetakse mistahes 

tegevust ja kasutamisviisi, mis erinevad käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud 

viisidest. 

 
Hoiatus! 

 

 Mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel võib saada trauma või põletuse kuumast 
veest või aurust. 

 

 
Märkus 

 

Tootja ei vastuta mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel tekkinud kahjude 

eest.
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2 Üldised ohutusnõuded 
 

 
Lugege tähelepanelikult! Antud juhiste eiramise tagajärel tekib oht teie 

tervisele ja masina töökorras olekule. 

 
Hoiatus! 

 

– Kõik seadet kasutavad isikud peavad enne tutvuma selle töö 

põhimõtetega ja võimalike ohtudega. 

– Ärge mitte mingil juhul lubage lastel masinat kasutada või selle 

läheduses ilma järelevalveta mängida. 

– Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsilise või vaimse 

teovõimega (kaasaarvatud lapsed) isikutele ega isikutele, kellel 

puuduvad piisav kogemus või teadmised, ilma nende ohutuse eest 

vastutava isiku järelvalveta. 

– Kasutage ainult töökorras seadet. 

– Ärge mitte mingil juhul proovige ise masinat remontida. 

Remondivajaduse tekkimisel võtke ühendust Melitta® 

teenindusega. 

– Ärge muutke seadme ehitust, koostisosi ja komplekti kuuluvaid 

lisatarvikuid. 

– Ärge mitte mingil juhul seadet vette kastke. 

– Ärge mitte mingil juhul puudutage seadet niiskete või märgade 

kätega. 

– Ärge mitte mingil juhul puuduitage seadme kuumi tasapindu. 

– Ärge mitte mingil juhul avage seadet kohvi valmistamise ajal. 

– Ärge mitte mingil juhul avage seadme töö ajal parempoolset korpuse osa, 
väljaarvatud juhul kui nii on ettenähtud kasutusjuhendis. 

– Järgige järgmisel leheküljel toodud ohutusjuhiseid. 

– Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnastes 

oludes, näiteks poe tagaruumis müüjate jaoks või kontoris oma 

töötajatele ja klientidele ning hotellides ja majutusasutustes. 

– Järgige kindlasti ka kasutusjuhendi teistes peatükkides toodud 

ohutusjuhiseid.
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3 Seadme kirjeldus 
 

 
 

3.1  Joonis A kirjeldus 
 

Joonis  number Selgitus 

1 Tilgapüüdja, tassialuse ja kohvipuru kogumisanumaga 

2 Veetaseme näidik tilgapüüdmiskandikul 

3 Reguleeritava kõrgusega kohvitila, LED valgustusega 

4 Ekraan 

5 
Sisse-/väljalülitamise nupp  

6 Veemahuti  

7 2-kambriline oamahuti 

8 Jahvatatud kohvi mahuti, kaanega 

9 Nupud (vt lk 8) 

10 Pöördvalits 

11 Piimanõu 

 

3.2 Joonis В kirjeldus 
 

Joonis  number Selgitus 

12 Voolujuhe  

13 Tõmbamiskamber ja andmeplaat  (Kaane tagaküljel) 

14 Jahavatusastme reguleerimine 
 

 

3.3 Lisatarvikud 

• 1 Piimatoru piimapaki jaoks 

• 1 Piimatoru puhastushari 

• 1 Piimanõu koos piimatoruga 

• 1 Kohvikulp ja veefiltri kinnikeeramise tööriist 

• 1 Puhastuslapp 

• 1 Katlakivieemaldi 

• 1 Piimasüsteemi puhastusvahend 
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3.4 Ülevaade nuppudest 
 

Nupp Tähendus  Funktsioon  

 

 

Espresso 
 

Vajutage, et valmistada espresso. 

 

 

Café crème 
 

Vajutage, et valmistada café crème. 

 

 

Cappuccino 
 

Vajutage, et valmistada cappuccinr 

 
Latte 

macchiato 

 

Vajutage, et valmistada  latte macchiato. 

 
Piimavaht

/soe piim 

Vajutage korraks, et valmistada 

piimavahtu. Vajutage ja hoidke all, 

et valmistada sooja piima 

 

 

Vesi 
 

Vajutage, et valmistada kuuma vett. 

 

 

Minu kohv 
Vajutage, et valida oma eelistustega salvestatud 

kohv. 

 

 
 

 
Kohvi kangus 

Vajutage kohvi kanguse reguleerimiseks ühele 

neljast võimalikust kangusest. Kanguseastet 

kuvatakse ekraanile. 

 

 

2 tassi 
Vajutage enne joogi valimist, et valmistada 

kaks tassitäit soovitud jooki. 
 

 

3.5 Näidikule kuvatav info (näide cappuccinoga) 
 
 
 
 

 
Valitud kohvi 

kangus 
 

Valitud 

kogus 

 

 
 

Cappuccino 

110 ml 060 ml 

Valitud  

kohvijook 
 

Piimavahu 

sümbol 
 

Valitud 

Piimavahu kogus 

 

Kohvi valmimise 

näidik 

Piimavahu 

valmimise 

näidik
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4 Alustamine 
 

 
 Seadme esmakordsel käivitamisel teostage palun järgmised toimiungud. 

 
• Paigaldamine 

• Ühendamine 

• Esmakordne lülitus 

• Keele valimine 

• Kellaaja seadistamine 

• Täitke oamahuti 

• Täitke veemahuti 
 

Esimesed kaks tassitäit soovitatakse ära valada pärast masina esmakordset  

sisselülitamist. 
 

 
4.1 Paigaldamine 

• Asetage kohvimasin ühtlasele, tasasele ja kuivale pinnale. Jätke umbes  

10 cm vahe seinast ja muudest esemetest. 

• Kohvimasina Melitta® CAFFEO® CI® tagumisel serval on kaks rulli, mille 

abil on seadet lihtne liigutada. 

• Kohvipurumahuti asub tilgapuudmiskandikus. Jälgige, et 

tilgapüüdmise kandik oleks korralikult lõpuni masinasse sisselükatud 
 

Ettevaatust! 
 

– Ärge mitte mingil juhul paigaldage seadet kuumale tasapinnale või niisketesse 
ruumidesse. 

–  Ärge transportige  ega hoidke seadet madala temperatuuriga 

transpordivahendis või ruumis, kuna vee jäägid võivad külmuda ja 

põhjustada seadme rikke. Järgige lk 41 toodud juhiseid. 
 

 
Märkus 

 

– Säilitage pakend koos penoplastiga, et neid vajadusel transpordiks või 

tagastuseks kasutada. Sel viisil väldite võimalike kahjustusi transpordi 

ajal. 

–  Enne esmakordset kasutamist võite leida masinast kohvi ja vee jälgi. 

See on normaalne, sest tehases kontrollitakse kohvimasina töökorras 

olekut. 
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4.2 Ühendamine 

•  Sisestage pistik pistikupessa. 
 

Hoiatus! 
 

Vale pingega vooluvõrk, vale ühendamine, vigased kontaktid või kaablid ja 
juhtmed võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu. 

– Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab tehase andmeplaadil näidatud pingele. 
Tehase andmeplaat asub seadme paremal küljel korpuse sees (joonis. B, 

nr 13). 

– Veenduge, et pistikupesa vastab elektriohutuse nõuetele. Kahtluste korral pöörduge 
elukutselise elektriku poole. 

– Ärge mitte mingil juhul kasutage vigaseid juhtmeid (kahjustatud isolatsioon jne). 

– Garantii kehtimise ajal pöörduge katkise juhtme vahetamiseks tootja 

poole ja pärast garantiiaja lõppu ainult kvalifitseeritud spetsialisti 

poole. 
 
 

4.3 Esmakordne käivitamine 
 

Märkus 
 

Melitta® CAFFEO® CI® esmakordsel käivitamisel ärge sisestage veefiltrit. 
 

• Vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu  (Joonis  A, Nr 5), et seade 
sisse lülitada. 

 

→  Pöördvalits on valgustatud. Ekraanile kuvatakse teade keele valiku kohta. 
 

• Keerake pöördvalitsat , et valida soovitud keel ja vajutage seda, et 

salvestada valitud  keel. 
 

→  Ekraanile kuvatakse teade kellaja seadistamise kohta. 
 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud tund ja vajutage seda, et 

salvestada valitud tund. 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud minut ja vajutage seda, et 

salvestada valitud minut. 
 

→  Ekraanile ilmub oamahuti täitmise teade. 
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• Täitke oamahuti (vt lk 11) ja vajutage pöördvalitsat kinnitmiseks. 
 

→  Ekraanile ilmub veemahuti täitmise teade. 
 

• Täitke veemahuti  ja sisestage see seadmesse tagasi (vt lk 12). 
 

→  Pöördvalits vilgub ja ekraanile ilmub System Start. 
 

• Asetage anum kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat. 
 

→  Seade teostab automaatse loputuse ja kohvitilast väljub kuum vesi. 

Seejärel nupud lähevad põlema. Seade on tööks valmis. 
 

 
4.4 Oamahuti täitmine 

Tänu kahekambrilisele  „Bean Select“ oamahutile, saate kasutada kahte erinevat 

tüüpi kohvi samal ajal. Näiteks,täitke üks kamber espresso ubadega ja teine café 

crème ubadega. Seejärel saat mugavalt lülitada ühelt tüübilt teisele kangi abil. 
 

• Täitke oamahuti (Joonis  A, nr 7) värskete kohviubadega. Mõlemad 

kambrid saab täita maksimaalselt 135 g kohviubadega. 

•  Valige soovitud kohvioa tüüp keerates kangi vastava kambri suunas. 

 
Hoiatus! 

 

Ohtlik kohviallergiaga inimeste jaoks. 

Kuna eelnevalt kasutatud oad jäävad kohvivekisse, siis erinevat tüüpi kohvioad 

segunevad oatüüpi vahetades. Seetõttu võivad kofeiinivabadele ubadele umber 

lülitades esimesd kaks tassi kohvi sisaldada kofeiiniga kohviube. Seega alles 

kolmas tass pärast ümberlülitamist on kofeiinivaba. 
 

 
Ettevaatust! 

 

– Täitke oamahuti ainult kohviubadega. 

– Ärge kunagi täitke oamahutit jahvatatud, külmutatud või karamelliseeritud 
kohviubadega. 
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Märkus 
 

 Kui kang on vertikaalses asendis, siis ube veskisse ei lähe. 
 
 

4.5 Veemahuti täitmine 

• Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis  A, nr 6) ja tõmmake veemahuti 

üles ja seadmest välja. 

• Täitke veemahuti  max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi 
oma kohale. 

 
 

5 Sisse- ja väljalülitamine 
 

 
Esimeseks sisselülitamiseks jälgige juhiseid lk 10. 

 

 
5.1 Seadme sisselülitamine 

• Asetage kohvitila alla anum ja vajutage ON/OFF nupule . 

→  Pöördvalits on valgustatud. Ekraanile ilmub tervitustekst. Seade soojeneb, 

toimub automaatne loputus ja kuum vesi väljub kohvitilast. Nupud ja 

pöördvalits on valgustatud. Seade on tööks valmis. 
 

 
5.2 Seadme väljalülitamine 

• Asetage kohvitila alla anum ja vajutage ON/OFF nupule . 

→  Seade teostab automaatse loputuse kui enne on toimunud kohvi 

valmistamine. Seade lülitub ooterežiimile. 

 
• Menüüs saate reguleerida erinevaid seadistusi energiasäästurežiimi 

ja automaatse väljalülitamise funktsiooni jaoks  (vt lk 20). 
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6 Jookide valmistamine, seadistuste 

reguleerimine vahetult enne joogi väljumist 
 

 
 Jookide valmistamiseks on kaks võimalust. 

 
• Tavaline: kohvi kangus, kogus ja piima kogus on reguleeritavad 

vahetult enne valmistamist. 

• Minu kohv nupp : Isiklikud eelistused, mis on eelnevalt valitud ja 
salvestatud ning minu kohv nupu abil valmistatavad (vt lk 19). 

 
1.1 Espresso või café crème valmistamine 

 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 

• Vajutage kohvi kanguse nupule  , et reguleerida kohvi kangust. 

• Vajutage espresso nupule  või café crème nupule , vastavalt 
sellele, millist jooki soovite. 

 

→  Jahvatus ja kohvi valmistamine käivitub. Kohvi valmistamine peatud 

automaatselt kui soovitud kogus on valmis. 

 

 
Café Crème 

220 ml 

 

• Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmis 

kohvi kogust 
 

→  Kohviubade sümbol näitab kohvi kangust. Kogus 

kuvatakse milliliitrites. 
 

• Kohvi valmimise peatamiseks enne soovitud 

koguse valmimist, vajutage espresso 

või café crème nupule või pöördvalitsat. 
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6.1 Cappuccino valmistamine 
 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 

• Vajutage tilaosa nii alla kui saab. 

• Ühendage lühike toru kohvitilaga ja kaasasoleva Melitta® 

CAFFEO® CI® piimanõuga (Joonis  C) või kasutage pikka 

voolikut tavalise piimapaki jaoks. 
 

• Vajutage kohvi kanguse nupule  , et reguleerida kohvi kangust. 
 

• Vajutage cappuccino nupule  . 

→ Jahvatus ja kohvi valmistamine käivitub. Kohvi 

valmistamine peatud automaatselt kui soovitud 

kogus on valmis. 
Cappuccino 

 
110 ml 060 ml 

 
→  Kohviubade sümbol näitab kohvi kangust. Kogus 

kuvatakse milliliitrites. 

 

• Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmis 

kohvi kogust 
 

→  Kohvi valmistamise peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, 

vajutage pöördvalitsat. Masin jätkab seejärel piima valmistamisega. Seade 

soojeneb piima valmistamiseks. 
 

→  Piima väljumine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud piima kogus 

on saavutatud. 
 

• Kohvi ja piima täielikuks peatamiseks, vajutage cappuccino nupule  

. 

• Keerake pöördvalitsat , et reguleerida piima kogust. 

• Piima peatamiseks  enne seadistatud koguse valmimist, vajutage 

pöördvalitsat. 

• Teostage Vajadusel kiirpuhastus. Kohvimasin soovitab seda 

automaatselt (vt lk 31) või valige teine jook. 
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6.2 Latte macchiato valmistamine 
 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 

• Vajutage tilaosa nii alla kui saab. 

• Ühendage lühike toru kohvitilaga ja kaasasoleva Melitta® 

CAFFEO® CI® piimanõuga (Joonis C) või kasutage pikka 

voolikut tavalise piimapaki jaoks. 
 

• Vajutage kohvi kanguse nupule  , et reguleerida kohvi kangust. 
 

• Vajutage latte macchiato nupule . 
 

→  Seade soojeneb piima valmistamiseks. 
 

→  Piima väljumine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud piima kogus 

on saavutatud. 
 

• Keerake pöördvalitsat piima koguse reguleerimiseks. 

• Piima peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage 

pöördvalitsat. Masin hakkab seejärel kohe kohvi valmistama. 
 

→  Jahvatus ja kohvi valmistamine käivitub. Masin peatud automaatselt kui seadistatud 

kogus on saavutatud. 
 

• Kohvi ja piima täielikuks peatamiseks, vajutage latte macchiato 

nupule . 

– Keerake pöördvalitsat , et reguleerida 

valmistatavat kohvi kogust vastavalt soovile. 

Latte Macchiato 

 
110 ml 060 ml 

 
 

→  Kohviubade sümbol näitab kohvi kangust. Kogus 

kuvatakse milliliitrites. 
 

• Kohvi valmistamise peatamiseks enne 

seadistatud koguse valmimist, vajutage 

pöördvalitsat. 
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• Teostage vajadusel kiirpuhastus. Kohvimasin soovitab seda 

automaatselt (vt lk 31) või valige teine jook. 

 
6.3 Piimavahu või sooja piima valmistamine 

 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 

• Ühendage lühike toru kohvitilaga ja kaasasoleva Melitta® 

CAFFEO® CI® Piimanõu (Joonis  C) või kasutage pikka voolikut 

tavalise piimapaki jaoks. 

• Vajutage piimavahu nupule . Vajutage lühidalt piimavahu jaoks ja 
vajutage ja hoidke all kuuma piima jaoks. 

 

→  Seade soojeneb  piima ja piimavahu valmistamiseks. 
 

→  Piima või piimavahu valmistamine algab. Seade peatud automaatselt kui  

soovitud piima või piimavahu kogus on saavutatud. 
 

• Keerake pöördvalitsat, et reguleerida soovi korral piima kogust. 

• Piima ja piimavahu peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, 

vajutage piimavahu nupule  või pöördvalitsat. 

• Teostage vajadusel kiirpuhastus. Kohvimasin soovitab seda 

automaatselt (vt lk 31) VÕI valige teine jook. 
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6.4 Kuuma vee valmistamine 
 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 

• Vajutage kuuma vee nuppu . 
→  Kuuma vee valmistamine algab. Seade peatud automaatselt kui  

soovitud vee kogus on käes. 
 

• Keerake pöördvalitsat, et reguleerida vee kogust. 

• Kuuma vee peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, 

vajutage kuuma vee nupule  või pöördvalitsat. 

 
6.5 Jahvatatud kohvist jookide valmistamine 

 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Avage jahvatatud kohvi nahuti kaas (Joonis  A, nr 8). 

• Aetage maksimaalselt üks kohvikulbitäis värskelt jahvatatud 

kohvi mahutisse. 
 

Ettevaatust! 
 

– Täitke jahvatatud kohvi mahutit ainult jahvatatud kohviga. Lahustuvad kohvid võivad 
seadme ummistada. 

. 

– Ärge pange kunag rohkem kui üks kulbitäis (seadmega kaasasolev) 

jahvatatud kohvi, et kohvikamber üle ei hakkaks ajama. 

 
• Sulgege jahvatatud kohvi mahuti kaas. 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 

• Vajutage selle kohvijoogi nupule, mida soovite valmistada, näit café 

crème        nupule. 
 

→  Kohvi valmistamine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud kogus 

on saavutatud. 
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• Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmis kohvi kogust 

• Kohvi valmistamise peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, 

vajutage café crème nupule või pöördvalitsat. 
 

Märkus 
 

Kui 3 minuti jooksul pärast jahvatatud kohvi mahuti kaane avamist ei alustata 

kohvijoogi valmistamist, siis seade hakkab automaatselt kohviube kasutama ja 

jahvatatud kohv suunatakse kohvipuru kogumise kambrisse, et vältida 

ületäitumist. 
 

 
Märkus 

 

Jahvatatud kohvist kohvijookide valimistamisel kahe tassitäie funktsioon         

ei tööta. 
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7 Minu kohv nupp: Jookide valmistamine 

isiklike eelistustega 
 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Vajadusel loge kasutajate menüüd ja salvestage kasutaja isiklikud 

eelistused, vt lk 21. 

• Asetage kohvitila alla sobiv anum. 
 

Marie 

 

• Vajutage järjest Minu kohv nupule  kuni 
ekraanile ilmub soovitud nimi. 

• Vajutage soovitud joogi nupule (vt lk 13). 
 

→  Kohvijoogi valmistamine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud 

joogi kogus on valmis. 
 

• Kiirsalvestamise funktsioon: Kui muudate kohvijoogi valmistamise 

ajal seadistusi, nagu näiteks kogus või kangus, siis see salvestub 

automaatselt valitud kasutaja eelistuseks. 
 

Märkus 
 

Minu kohvi režiimist väljumiseks vajutage  Minu kohv              nupule 

Jätkuvalt kuni ekraanile kuvatake aeg või Ready. Seade väljub mõne minuti pärast 
Minu kohv režiimist automaatselt. 
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Settings 

Exit 
My Coffee 

Care 

 

 
 
 
 

8 Menüüde ülevaade ja toimimine 
 

 
 

8.1  Peamenüü 
 

 
Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 

12). 
 

• Vajutage ja hoidke pöördvalitsat all kauem kui 

kaks sekundit. 
 

→  Ekraanile ilmub peamenüü. 
 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud allmenüü. 

Valik  The selection is highlighted. 

 
8.2 Allmenüüde selgitus 

 

Menüüvalik Tähendus 

"Exit" Peamenüüst väljumine 

"Minu kohv" Isiklike kohvieelistuste seadistamine, lk 21 
 

"Care" 
Loputamine, kerge pesu, intensiivne pesu, pesemine, 

Katlakivi eemaldamine, filtri sisestamine, lk 23 

"Energy-Saving Mode" Energiasäästurežiimi seadistuste muutmine, lk 24 

"Set clock" Kellaaja muutmine, lk 25 

"Auto OFF" Automaatse väljalülitamise seadistuste muutmine, lk 25 

"Water hardness" Vee kareduse seadistamine, lk 26 

"Language" Keele muutmine, lk  27 

 

"Statistics" 
Valmistatud kohvijookide koguarvu kuvamine, 

lk 27 
 

"System" 
To reset to default settings, to vent the appliance, 

lk  27 
 

• Vajutage pöördvalitsat valitud allmenüüsse pääsemiseks või väljuge 

menüüst Exitiga. 
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Märkus 
 

Vajutades mistahes joogi valmistamise nupule saate väljuda kõikidest 

allmenüüdest ja minna tagasi ooterežiimile. 
 
 

8.3 "Minu kohv" allmenüü 

Selles allmenüüs saate seadistada ja salvestada erinevaid kohvijookide 

seadistusi tavalise ja  „Minu kohvi“ valmistamiseks. 
 

Seadsitused tavalisele kohvile: Stadnard profiili alla saab salvestada joogi koguse, 

temperatuuri, piimavahu ja piima koguse ning neile seadistustele pääseb ligi 

vajutades kohvi valmistamise nuppudele. 
 

Seadistused Minu kohvi valmistamiseks: Saate seadistada individuaalsed 

seadistused kuni nelja inimese jaoks ning neile sätetele pääseb ligi valides Minu 

kohvi alt vastava profiili. 
 

 
Kasutajate profiilide salvestamine ja muutmine 

• Valiuge Minu kohv  allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud kasutaja leidmiseni. Saate valida nime 1 

kuni 4 vahel ja ka standard sätted. 

• Vajutage pöördvalitsat, et valida soovitud kasutaja, näit nimi 1. 

 
Kasutaja nime sisestamine 

• Keerake pöördvalitsat kuni eristub valik Change Name, seejärel vajutage seda 
valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat esimese tähe valimiseks ja 

vajutage seda valitud tähe kinnitamiseks. 
 

a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z   - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 Exit Marie 

 

→  Esitäht muutub automaatselt suureks täheks. 
 

• Jätkake samamoodi kõikide tähtede sisestamiseks. 

Maksimaalselt saab sisestada üheksa tähte. 

• Valige tähe kustutamiseks. 

• Valige tühi märk tühiku sisestamiseks. 

• Valige Exit nime salvestamiseks ja Minu kohv allmenüüsse naasmiseks. 
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Latte Macchiato 

Exit 
Milk quantity 
Froth quantity 

 

 
 
 
 

Kasutajate sätete sisestamine jookide jaoks 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud kohvijoogini, 

et reguleerida kasutaja seadistusi, näit Latte 

macchiato ja vajutage seda valiku 

kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud valikuni, 

mida soovite eelistusena salvestada, näit Piima 

kogus. Vajutage pöördvalitsat valiku 

kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud koguseni, näit 80 ml ja vajutage 

seda valiku kinnitamiseks. 
 

Märkus 
 

Vaikimisi sätted salvestatakse kõikidele eelistustele, mille jaoks eraldi seadistusi 
ei ole salvestatud. 

 
 

Kiirsalvestamise funktsioon  
 

Seadistuste menus salvestamise asemel saate muuta selliseid väärtusi nagu kohvi 

või piima kogus joogi valmimise ajal Minu kohv nupu abil . Muudatused 
salvestatakse otse valitud kasutaja nime alla. 

 
Võimalik on valida järgmiste kasutaja eelistuste vahel: 

 

 

Valikud 

Kogus 30 ml kuni 220 ml 

Kohvi kangus Neli võimalust: 

Mild/lahja 

Normal/tavaline 

Strong/kange 

 Very strong/väga kange 

Temperatuur Low, medium, high (madal, 
keskmine, kõrge) 

Piimavahu kogus 10 ml kuni 220 ml 

Piima kogus 0 ml kuni 220 ml 
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Enabled/Disabled 

Exit 
Disabled√ 

Enabled 

 

 
 
 
 

Kasutaja sisse-/väljalülitamine 

Salvestatud kasutaja nime on võimalik välja lülitada, näiteks kui kasutaja ei ole 

masinat pikema aja jooksul kasutanud. Kasutaja nimi jab salvestatud kasutajate 

hulka, kuid seda ei ole võimalik Minu kohv nupuga valida. 
 

• Valige kasutaja, keda soovite välja 

lülitada. 

• Valige menüüs Enabled/Disabled. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Disabled ja 

seejärel vajutage pöördvalitsat valiku 

kinnitamiseks. 
 

→  Kasutaja on väljalülitatud. Kinnituseks ilmub Disabled kõrvale linnuke. 
 

• Kasutaja sisselülitamiseks toimige sama moodi. 

 
8.4 "Care" allmenüü 

Selles allmenüüs saate aktiveerida erinevaid sisseehitatud hooldus- ja puhastus- 

programme. 
 

 

Menüüvalik Tähendus 

"Exit" Allmenüüst väljumine 

"Rinsing" Kohvikambri loputus, lk 31 

"Easy Cleaning" Piimasüsteemi loputus, lk 31 

 

"Intensive Cleaning" 
Intensiivpuhastusprogamm piimasüsteemi jaokse, lk 

32 

 

"Cleaning" 
Kohvikambri puhastusprogramm, lk 34 

 

"Descaling" 
Katlakivieemaldusprogramm, lk 36 

"Filter" Veefiltri sisetamine, vahetamine ja eemaldamine, lk 38 
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Care 

Easy Cleaning 
Intensive Cleaning 

Cleaning 

 

 
Energy-Saving Mode 

Exit 
5 min√ 
15 min 

 

 
 
 
 

Hooldus- ja puhastusprogrammid 

• Valige Care allmenüü. 
 

→  Hooldus- ja puhastusprogrammid kuvatakse 

ekraanile. 
 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud hooldus- ja 

puhastusprogrammini, näit Intensive Cleaning ja 

vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start ja vajutage seda programmi 

käivitamiseks. 
 

→  Olenevalt valitud programmist kuvatakse ekraanile erinevaid teateid ja näpunäiteid. 
 

 
1.2 "Energy-saving mode" allmenüü 

Selles allmenüüs, saate seadistada kui pika aja möödudes masin end 

energiasäästurežimi lülitab. Tehases on seadistatud 5 minutit. 
 

•  Valige Energy-Saving Mode allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud 

ajavahemikuni, mille möödumisel seade end 

energiasäästurežiimi lülitab ja vajutage 

pöördvalitsat valiku kinnitamiseks. 

• VÕI valige OFF , kui te ei soovi, et seade end  

energiasäästurežiimi lülitab. 
 

Märkus 
 

Energiasäästurežiimis tarbib masin palju vähem voolu kui ooterežiimis. Sellele 

vaatamata soovitame seadme enne pikemat kasutamispausi sisse-/väljalüli-

tamisnupu abil         välja lülitada. 
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Auto OFF 

Exit 
OFF after... 

OFF at... 

 

 
 
 
 

8.5 "Set clock" allmenüü 

Selles allmenüüs saate kellaaega muuta või välja lülitada. 
 

 
Set clock 

13 : 10 : 07 

• Valige Set clock allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud tund 

ja vajutage seda kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud 

minutid ja vajutage seda kinnitamiseks. 
 

→  Kellaaeg on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse. 
 

 
Ajakuva väljalülitamine 

• Sisetagde ajaks 00:00. 
 

→  Kellaaega ei kuvata, kui seade on tööks valmis. 
 

 
8.6 "Auto-OFF" allmenüü 

Selles allmenüüs saate seadistada kui palju aega möödub enne kui seade end 

automaatselt välja lülitab. Tehases seadistatud aeg on 30 minutit. Saate valida aja, 

mille möödudes seade end automaatselt välja lülitab. 
 

•  Valige Auto OFF allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni OFF 

after... ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat, et seadistada kui palju 

aega (vahemikus 30 minutit kuni 8 tundi) 

möödub enne kui seade end automaatselt 

välja lülitab. 

• Vajutage pöördvalitsat, et kinnitada valitud ajavahemik, näit "1 hour". 
 

→  Aeg on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse. 
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Water hardness 

Exit 
Hard 

Very hard√ 

 
 

 
 
 
 

Auto OFF at 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni OFF at... kui soovite 

seadistada väljalülitamise aega. 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud tund ja vajutage seda kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud minutid ja vajutage seda kinnitamiseks. 
 

→  Aeg on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse. 

 
Märkus 

 

Automaatset väljalülitamisfunktsiooni ei ole võimalik täielikult välja lülitada. 

Pärast viimast  toimingut lülitab masin end automaatselt välja kõige varem 

pärast 30 minuti ja kõige hiljem 8 tunni möödumist. Kui mõlemad 

väljalülitamise ajad on seadistatud, siis seade valib viimasele toimingule 

järgneva varasema aja. 
 
 

8.7 "Water hardness" allmenüü 

Selles allmenüüs saate seadistada vee karedust. 

Kasutage kaasasolevaid testiribasid, et vee karedust määrata. Järgige testribade 

pakendil olevaid juhiseid. Seadme tehaseseadistus on reguleeritud väga kareda vee 

kareduse peale. 

 
Vee karedus  °dH °f 

pehme 0-7.2 °dH 0-13 °f 

keskmin
ee 

7.2 -14 °dH 13-25 °f 

kare 14-21.2 °dH 25-38 °f 
 

väga kare 
 

> 21.2 °dH 
 

> 38 °f 

• Valige Water hardness allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud vee 

karedusastmeni, näit Very hard. 

• Vajutage pöördvalitsat, et salvestada 

valitud vee karedusaste. 
 

→  Vee karedusaste on salvestatud. Seade naaseb automaatselt 

peamenüüsse. 
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Language 

Exit 
English√ 
Français 

 

 
Statistics 

 
00273 

 

 

 
Default settings 

Exit 
Reset 

 

 

 
 
 
 

8.8 "Language" allmenüü 

Selles allmenüüs saate seadistada ekraani keele. 
 

• Valige Language allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud keeleni ja 

vajutage seda, et salvestada valitud keel. 
 

→  Kuvatakse küsimus Change language?  
 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Yes ja 

vajutage seda valiku kinnitamiseks. 
 

→  Valitud keel on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse. 
 

 
8.9 "Statistics" allmenüü 

Selles allmenüüs saate kuvada valmistatud kohvijookide koguarve alates seadme  

esmakordsest sisselülitamisest. 
 

• Valige Statistics allmenüü. 

• Ekraanile kuvatakse valmistatud jookide 

koguarv. 
 

 
 

8.10 "System" allmenüü 

Selles allmenüüs saate taastada tehase algseaded ja masinat ventileerida. 
 

 
Algseadete taastamine 

• Valige System allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni väärtuseni Default settings  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni väärtuseni Reset  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 
 

→  Kõik seadistused, kaasaarvatud Minu 
kohv menüü taastakse vaikimisi 
seadistustele. 
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Venting 

Exit 
Start 

 

 

 
 
 
 

Vaikimis seadistuste ülevaade: 
 

 
 

Espresso 

Kogus 50 ml 

Kohvi kangus Kange 

Temperatuur Normal 

 

 
Café Crème 

Kogus 120 ml 

Kohvi kangus Keskmi
ne 

Temperatuur Normal 
 

 
 

Cappuccino 

Kogus 60 ml 

Piimavahu kogus 80 ml 

Kohvi kangus Kange 

Temperatuur Kõrge 

 
 

 
Latte Macchiato 

Kogus 70 ml 

Piimavahu kogus 180 ml 

Piima kogus 0 ml 

Kohvi kangus Keskmi
ne 

Temperatuur Kõrge 

 

Seadme ventileerimine  

Enne pikemat kasutamispausi ja transportimist soovitmae teil seadet ventileerida. See 

kaitseb ka külmakahjustuste eest. 
 

• Vajaduse korral eemaldage veefilter, vt lk 38. 

• Asetage kohvitila alla anum. 

• Valige System allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Venting  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start i 

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Ühendage voolik tilgapüüdmiskandiku ja  

kohvitilaga (Joonis  D) ja vajutage kinnitamiseks 

pöördvalitsat. 
 

→  Seade soojeneb. 
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Hoiatus! 
 

Oht kõrvetada end kuuma auruga 

Ventileerimise ajal väljub masinast kuum aur. Hoidke kuumast aurust eemale. 
 
 

 
Venting 

Remove 
water 
container  

• Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis  A, nr 6) 

ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja. 
 

→  Seade on ventileeritud. Masin lülitub 

automaatselt täiesti välja. 

 

1.3 Jahvatusastme reguleerimine 

Jahvatusaste on optimaalselt reguleeritud. Seetõttu soovitame teil jahvatusastet 

reguleerida pärast umbes 1000 kohvijoogi valmistamist (umbes 1 aasta). 
 

Jahvatusastet saab reguleerida ainult siis kui kohviveski töötab. Seega 

reguleerige jahvatusastet kohe pärast seda, kui kohvi valmistamine algab. 
 

Kui kohvi maitse ei ole piisavalt intensiivne, siis reguleerige jahvatusaste 
peenemaks. 

 
• Suunake kang (Joonis  B, nr 14) ühte kolmest asendist 

(seadme tagant vaadates). 

 
Kangi asend Jahvatusaste 

Vasakul Peen 

Keskel Keskmine 

Paremal Jäme 

(tehaseseadistus) 
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9 Hooldus ja teenindus 
 

 
 

9.1 Üldine puhastus 

• Pühkige seadme pealispinda pehme niiske lapiga ja tavalise 

nõudepesuvahendiga. 

• Tühjendage ja peske tilgapüüdjat regulaarselt (joonis  A, nr 2). 

• Tühjendage kohvipuru kogumise mahutit regulaarselt. 
 

Ettevaatust! 
 

– Ärge kasutage abrasiivseid svamme ja puhastusvahendeid, mis võivad 

kohvimasina pinda kahjustada. 

– Ärge peske tilgapüüdjat nõudepesumasinas, sest see võib põhjustada 

deformatsiooni. 
 
 

9.2 Tõmbamiskambri puhastamine 
 

 
 Ettevaatusabinõu: seade peab olema välja lülitatud (Vt „Sisse- ja 

väljalülitamine“ lk 12). 

 
Märkus 

 

Seadme kaitsmiseks soovitatakse kord nädalas pesta jooksva vee all 

tõmbamiskambri. 

 
• Võtke seadme pareml küljel olevast õnarusest kinni (joonis  B, nr 13) ja 

tõmmake korpust paremale. 

• Vajutage ja hoidke all tõmbamiskambri käepideme küljes asuvat punast 

nuppu (joonis  E), keerake käepidet päripäeva kuni tunnete takistust 

(umbes 75°). 

• Tõstke tõmbamiskamber kohvimasinast välja. 

• Tõmbamiskamber peab olema algses seisukorras (ärge vahetage 

ega võtke välja kohvivalmistamise ploki osasid). 

• Loputage tõmbamiskamber hoolikalt jooksva vee all. Pöörake erilist 

tähelepanu joonisele F ja jälgige, et pealispinnale ei jääks kohvi jääke. 
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Ettevaatust! 
 

 Tõmbamiskambri pesemine nõudepesumasinas on keelatud. 

 
• Laske veel välja nõrguda. 

• Vajadusel eemaldage kohvijäägid kohvimasina sisemiselt pinnalt. 

• Paigutage tõmbamiskamber tagasi ja keerake käepidet vastupäeva 

kuni tunnete takistust, et ta kinnituks. 

• Paigaldage korpuse neli fiksaatorit tagaküljel ja lükake korpust 

vasakule kuni tunnete, et see on fikseeritud. 

 
9.3 Tõmbamiskambri loputamine (loputus) 

Seadme sisselülitamisel loputatakse automaatselt kohvikamber ja pärast joogi 

valmistamist ning masina väljalülitamise ajal samuti. Kohvikambrit saab ka vahepeal 

loputada. 
 

• Asetage kohvitila alla anum. 

• Valige Care allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Rinsing is highlighted ja vajutage seda 
kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start is highlighted ja vajutage seda 
kinnitamiseks. 

 

→ Loputus algab. Kohvitilast väljub kuum vesi. 
 

 
9.4 Piimasüsteemi loputamine ("Easy Cleaning" programm) 

Iga kord pärast piimaga kohvijoogi valmistamist soovitab masin teil piimasüsteemi 

loputada (Easy cleaning?). 
 

• Asetage kohvitila alla anum. 

• Vajutage pöördvalitsat "Easy Cleaning" programmi käivitamiseks. 

• Kinnitage voolik kohvitila ja tilgapüüdmiskandiku külge (Joonis D). 

• Vajutage pöördvalitsat kinnitamaks, et voolik on ühendatud. 
 

→  “Easy Cleaning” programm algab. Seejärel voolab vesi 

kohvitilast läbi vooliku tilgapüüdmiskandikule. 
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Intensive Cleaning 

Exit 
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Piimasüsteemi saab ka vahepeal loputada. 
 

• Asetage kohvitila alla anum. 

• Valige Care allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Easy Cleaning  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start  ja 

vajutage seda programmi käivitamiseks. 

• Ühendage voolik kohvitila ja 

tilapüüdmiskandikuga (Joonis  D). 

• Vajutage pöördvalitsat kinnitamaks, et voolik on  

ühendatud. 
 

→  “Easy Cleaning” programm käivitub. Seejärel voolab vesi 

kohvitilast läbi vooliku tilgapüüdmiskandikule. 
 

 
9.5 Piimasüsteemi puhastamine 

("Intensive Cleaning" programm) 

“Intensive Cleaning” programmiga puhastatakse piimasüsteem puhastusvahendiaga. 

 
Ettevaatust! 

 

Kasutage ainult  Melitta® piimasüsteemi puhastusvahendit täisautomaatsete 

kohvimasinate puhul. Puhastusvahend on spetsiaalselt väljatöötatud Melitta® 

CAFFEO® CI® jaoks. Teiste puhastusvahendite kasutamine võib masinat 

rikkuda. 

• Vajadusel Puhastage piimavoolik ja piima 

väljumisava seadmega kaasasoleva 

puhastusharjaga. 

• Asetage vähemalt 0.5 l anum kohvitila alla (näit 

kohvipuru kogumisanum). 

• Valige Care allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Intensive Cleaning  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start ja 

vajutage seda programmi käivitamiseks. 
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• Täitke piimanõu 50 ml piimasüsteemi puhastusvahendiaga ja seejärel  

valage kuni 0.5 l märgistuseni sooja kraanivett täis. 

• Ühendage voolik piimanõu ja kohvitilaga ning vajutage kinnitamiseks 

pöördvalitsat. 
 

→  “Intensive Cleaning” programm käivitub. Masinast väljub kuum aur ja 

kuum puhastusvahend voolab kohvitilast välja. 
 

→  Seejärel peatub programm automaatselt ja soovitab teil piimanõud loputada. 
 

• Loputage piimanõud hoolikalt ja seejärel täitke see 0.5 l värske veega 

• Vajutage kinnitamiseks pöördvalitsat. 

• Ühendage voolik piimanõu ja kohvitilaga. 

• Vajutage pöördvalitsat kinnitamiseks. 

• Tühjendage kohvitila all olnud anum ja seejärel asetage see tagasi kohvitila alla. 

• Vajutage pöördvalitsat to continue the programme. 
 

→  Kohvitilast väljub loputamise ajal kuum vesi. Seejärel on masin tööks valmis. 

 
Märkus 

 

“Intensive Cleaning” programmi on soovitatav käivitada korra nädalas, et tagada 

seadme töökorras olek ja parimad hügieenistandardid. 
 
 

Piimasüsteemi osade pesemine 

Lisaks puhastusprogrammile soovitame regulaarselt puhastada ka piimanõud, piima- 

jaoturit ja piimajaoturi katet. 
 

• Ühendage voolik kohvitila küljest lahti. 

• Avage kohvitila ettepoole tõmmates. 

• Tõmmake piimasüsteeminõu allapoole noole suunas ja eemaldage 

(Joonis  G). 

• Eemaldage piimajaoturi esikaas (Joonis  H). 

• Loputage osad kuuma veega. 
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• Piimanõud ja piimajaoturit võib pesta nõudepesumasinas. 
 

Ettevaatust! 
 

 Ärge peske piimajaoturi kroomitud osadega esikaant nõudepesumasinas. 
 

• Pange osad tagasi kokku. 

 
9.6 Sisseehitatud puhastusprogramm 

Sisseehitatud puhastusprogramm on mõeldud kohviõlide, mida ei saa käsitsi 

eemaldada, eemaldamiseks. Toiming kestab umbes 10 minutit. Programmi edenemist 

saab jälgida ekraani näidikult. 
 

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame tõmbamiskambri enne puhastada (vt lk 

30). 

 
Ettevaatust! 

 

– Käivitage sisseehitatud puhastusprogramm kord 2 kuu tagant või pärast 

200 tassitäie kohvi valmistamist ja kindlasti mitte hiljem kui puhastuse 

sümbol ekraanile ilmub. 

– Kasutage firma Melitta® kohvimasinate puhastustablette. Need 
puhastustabletid on spetsiaalselt Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasina 
jaoks välja töötatud. Teiste puhastustablettide kasutamisel võib seadet 
kahjustada.  
 

Sisseehitatud puhastusprogrammi kasutamine: 
 

1 Avage veemahuti kaas (Joonis  A, nr 6) ja 

tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja. 

2 Täitke veemahuti  max. märgistuseni värske 

veega ja asetage tagasi oma kohale. 

3 Ühendage voolik kohvitila ja 

tilapüüdmiskandikuga (Joonis D). 

4 Valige Care allmenüü. 

5 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Cleaning  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

6 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start ja 

vajutage seda programmi käivitamiseks. 
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Cleaning 

Insert cleaning 
tab into ground 

coffee chute 
 
 
 
 
 
 
 

Cleaning 

Empty 
container 
and tray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cleaning 

Empty 
container 
and tray 

7 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja 

kohvipuru kogumisanum ning asetage nad 

tagasi. 

8 Asetage 0.7 l anum või kohvipuru kogumisanum 

kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat. 
 

→ Toimuvad esimesed kaks loputusprotsessi. Soovitus 

Insert Celaningtap into ground coffee chute 

kuvatakse ekraanile. 
 

9 Avage jahvatatud kohvikambri kaas, pange 

sins puhastustablett (Joonis  I) ja sulgege 

kaas. 
 

→  Sisseehitatud puhastusprogramm jätkub. 

Toiming kestab umbes 5 minutit. Vesi voolab välja 

kohvitilast ja seadme seest tilgapüüdmise alusele. 

Soovitus Empty container and tray kuvatakse 

ekraanile. 
 

10 Tühjendage kohvitila all olnud anum. 

11 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru 

kogumisanum ning asetage nad tagasi ja 

vahetage kohvitila all anum välja. 
 

→  Sisseehitatud puhastusprogramm jätkub. 

 Toiming kestab umbes 5 minutit. Vesi voolab välja 

kohvitilast ja seadme seest tilgapüüdmise alusele. 

Soovitus Empty container and tray kuvatakse 

ekraanile. 

 

12 Tühjendage kohvitila all olev anum, 

tilgapüüdja ning kohvipuru kogumisanum ja 

asetage nad tagasi. 
 

Sisseehitatud puhastusprogramm on lõpetanud. Seade on tööks valmis. 
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9.7 Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm 

Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm eemaldab seadme seest katlakivi. 

Protsess võtab aega umbes 25 minutit. Programmi edenemist saab jälgida ekraani 

näidikult. 

 
Ettevaatust! 

 

– Teostage sisseehitatud katlakivi eemaldusprogrammi kord kolme kuu tagant 
või siis kui ekraanile ilmub katlakivi eemalduse soovitus. 

– Kasutage ainult  Melitta® ANTI CALC Espresso Machines katlakivi 
eemaldusvahendit. See vahend on spetsiaalselt Melitta®CAFFEO® 

CI®kohvimasina jaoks välja töötatud. 

–  Ärge kasutage äädikat katlakivi eemaldamiseks. 

Katlakivieemaldusprogrammi käivitamine: 

1 Valige Care allmenüü. 

2 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Descaling  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

3 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start  ja 

vajutage seda programmi käivitamiseks. 
 

→  Soovitus Empty container and tray kuvatakse 

ekraanile. 
 

 

Descaling 

Empty 
container 
and tray 

Descaling 

Remove 
water tank 

 

4 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja 

kohvipuru kogumisanum ning asetage nad 

tagasi. 
 

→  Soovitus Remove Veemahuti  kuvatakse 

ekraanile. 
 

5 Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis A, nr  6) 

tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja. 

6 Kui te kasutate veefiltrit, siis eemaldage see 

veemahutist. 

7 Lisage katlakivieemaldi (näit Melitta® ANTI CALC 

Espresso Machines vedel katlakivieemaldi) 

veemahutisse vastavalt pakendil toodud 

juhistele. 
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Hoiatus! 
 

Katlakivieemaldi võib põhjustada nahaärritust 

Järgige ohutusabinõusid ja katlakivi eemaldusvahendi pakendil toodud kasutamise 
ning doseerimise juhiseid descaling agent packaging. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descaling 

Empty 
container 
and tray 

 
 
 
 
 
 

Descaling 

Refill 
water tank 

 
 
 
 
 
 
 

Descaling 

Empty 
container 
and tray 

8 Asetage veemahuti tagasi kohale. 

9 Asetage 0.7 l anum või kohvipuru kogumisanum 

kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat. 

10 Ühendage voolik tilgapüüdmisalusega ja 

kohvitilaga (Joonis  D) ning vajutage 

pöördvalitsat kinnitamiseks. 
 

→  Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm jätkub. 

See protsess kestab umbes 20 minutit. Vesi voolab välja 
kohvitilast ja seadme seest tilgapüüdmise alusele. Soovitus 
Empty container and tray kuvatakse ekraanile. 

 

11 Eemaldage voolik tilgapüüdmisaluse küljest. 

12 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja 

kohvipuru kogumisanum ning asetage nad 

tagasi. 

13 Ühendage voolik tilgapüüdmise aluse külge 

tagasi ja asetage anum kohvitila alla. 
 

→  Soovitus Refill Veemahuti  kuvatakse ekraanile. 
 

14 Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis  A, Nr 6) 

ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja. 

15 Loputage veemahuti hoolikalt, täitke värske veega  

max. märgistusni ja asetage tagasi. 
 

→  Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm jätkub. 

See protsess kestab umbes 5 minutes. Vesi 

voolab välja kohvitilast ja seadmeseeast 

tulgapüüdmise alusele. Soovitus Empty container 

and tray kuvatakse ekraanile. 
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16 Eemaldage voolik tilgapüüdmisaluse küljest. 

17 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru kogumisanum ning 

asetage nad tagasi. 
 

→  Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm on lõpetanud.  

Seade on tööks valmis. 
 

 
 

10 Veefiltri vahetamine, eemaldamine ja paigaldamine 
 

 
Seadme juurde kuulub veefilter Melitta® Claris® veest kahjulike ainete 

eemaldamiseks Filtrit kasutades tuleb harvemini katlakivi eemaldada. Kaitse 

katlakivi eest pikendab seadme eluiga. Veefiltrit tuleb regulaarselt vahetada ja mitte 

hiljem kui masin seda nõuab. Veefiltrit vahetades, eemaldades või paigaldades 

tuleb see kinnitada menüüs Filter. Kui filter on vahetatud, siis seade lülitab veefiltri 

tsükli väärtusele null ja annab õigel ajal märku kunas on uuesti vaja filtrit vahetada. 
 

 
10.1  Veefiltri paigaldamine 

 
Märkus 

 

Asetage veefilter puhta veega täidetud klaasi mõned minutid enne filtri 

paigaldamist. 

 
• Valige Care allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Filter  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Insert filter  

 ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis  A, Nr 6) 

ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja. 
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• Keerake veefilter Melitta® Claris® ettevaatlikult veepaagi põhjas 

asuvasse pesasse kasutades seadmega kaasasolevat kohvikulpi. 

• Täitke veemahuti  max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi oma 
kohale. 

• Vajutage pöördvalitsat. 

• Asetage umbes 0.5 l anum kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat  

kinnitamiseks. 
 

→  Seade teostab loputuse ja lülitub ooterežiimile. 

Vee karedusaste seatakse automaatselt pehme peale. 
 

 
10.2 Veefiltri vahetamine 

 Vahetage veefilter kui ekraanile ilmub soovitus. 
 

• Valige Care allmenüü. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Filter  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Change filter  

 ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start  

ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 

• Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis A, nr 6) ja 

tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja. 

• Keerake veefilter veemahuti põhjas olevast pesast välja. 

• Keerake veefilter Melitta® Claris® ettevaatlikult veepaagi põhjas 

asuvasse pesasse kasutades seadmega kaasasolevat kohvikulpi. 

• Täitke veemahuti  max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi  

oma kohale. 

• Vajutage pöördvalitsat. 

• Asetage umbes 0.5 l anum kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat 
kinnitamiseks. 

 

→  Seade teostab loputuse ja lülitub ooterežiimile. 
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10.3 Veefiltri eemaldamine 

• Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis  A, Nr 6) ja tõmmake 

veemahuti üles ja seadmest välja. 

• Keerake veefilter veemahuti põhjas olevast pesast välja. 

• Paigaldage veemahuti tagasi. 

• Valige allmenüüst Remove filter. 

• Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Start ja vajutage seda kinnitamiseks 
 

→  Soovitus Filter has been removed, set water hardness kuvatakse ekraanile. 
 

• Vajutage pöördvalitsat. 

• Keerake pöördvalitsat kuni soovitud vee karedusastmeni, näit Very 

hard, ja vajutage seda valiku kinnitamiseks. 
 

→  Seade naaseb peamenüüsse. 

 
Märkus 

 

Veefilter Melitta® Claris® ei tohi pikka aega kuivas olla. Seetõttu 

soovitatakse veefiltrit Melitta® Claris® hoida klaasi vee sees külmkapis, kui 

filtrit pikema aja jooksul ei kasutata. 
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11 Transport ja kasutusest kõrvaldamine 
 

 
 

11.1 Transport 

• Puhastage tilgapüüdja ja kohvipuru kogumisanum. 

• Ventileerige seade, vt lk 28. 

• Tühjendage oamahuti. 

• Kinnitage lahtised osad (tassi alus jne.) sobiva teibiga. 

•  Võimalusel transportige seadet originaalpakendis, et vältida 

transpordikahjustusi. 
 

Ettevaatust! 
 

Ärge transportige  ega hoidke seadet madala temperatuuriga 

transpordivahendis või ruumis, kuna vee jäägid võivad külmuda ja 

põhjustada seadme rikke. 
 
 

11.2 Kasutusest kõrvaldamine 

• Seadme kasutusest kõrvaldamine peab toimuma vastavalt 

kehtivatele elektriseadmete jäätmekäitlusnõuetele. 



  42   

 

 

 
 
 
 

12 Vead ja nende kõrvaldamine 
 
 

Rike Põhjus Lahendus 

Kohvi tilgub 

tilkadena. 

Liiga peen 

jahvatus. 

Seadistage jämedam jahvatus. 

Puhastage kohvivalmistamise 

plokk. Vajadusel teostage 

sisseehitatud katlakivi 

eemaldusprogramm.Vajadusel 

teostage sisseehitatud 

puhastusprogramm.. Kohvi ei tule. Veepaak on tühi või 

halvasti paigaldatud. 

Täitke veepaak ja kontrollige, 

kas ta on korralikult paigas. 

Tõmbamiska

mber on 

ummistunud. 

Puhastage tõmbamiskamber. 

Kohviveski ei 

jahvata ube. 

 

Oad ei satu veskisse 

(ubade õlisisaldus on 

liiga suur). 

Koputage kergelt oamahuti 

küljele. 

Kohviveskis on 
kõrvalised esemed. 

Pöörduge teenindusse. 

Kang on vertikaalses 

asendis 

Keerake kang paremale või 
vasakule. 

Kohviveski töö ajal 

on müra liiga 

tugev. 

Kohviveskis on 

kõrvalised esemed. 

Pöörduge teenindusse. 

Ei õnnestu 

tõmbamiskambrit 

tagasi panna. 

kohvivalmistamise 

plokk on valesti 

fikseeritud. 

Kontrollige kas 

kohvivalmistamise 

plokkikäepide on õigesti 

fikseeritud. Vale asend. Vajutage üheaegselt  Sisse-

/väljalülitamise nupule  
ja  Minu nupule 

. Toimub algseadete 

taastamine. 

System error 

kuvatakse ekraanile 

Süsteemi viga 
Lülitage sisse-/välja nupu  
abil seade sisse ja välja ja kui 
viga ei õnnestu kõrvaldada, siis 
viige seade teeninduse. 
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Kui ülaltoodud juhised ei aidanud viga kõrvaldada, siis palun võtke meiega 

ühendust telefonil: +372 58090018 

 
Hoiatus! 

 

Vigastuste oht 

Ärge kunagi puudutage seadme sisemust kui masin töötab. 


