
Hea klient!

Õnnitleme teid Melitta® Cremio piimavahusti ostu puhul!

Tervitame teid kohvisõprade ja piimavahuga kohvijookide
nautijate seas.

Teie uus piimavahusti Melitta® Cremio võimaldab teil
nautida nende jookide imelist maitset. Nautige oma
lemmik kohvijooki kuumalt või külmalt ja hellitage end
suurepäraste maitsetaga!

Melitta® Cremio seadme pikema eluea tagamiseks lugege
alustuseks kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see
käepärases kohas alles.

Loodame, et Melitta® Cremio piimavahusti kingib teile
unustamatud naudinguhetked piimavahuga joogi taga!

Melitta® Cremio arendusmeeskond

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

1



Mõisted käesolevas kasutusjuhendis

Sihtotstarbeline kasutamine
Piimavahusti Melitta® Cremio on mõeldud ainult kuuma ja
külma piimavahu valmistamiseks ning piima soojendamiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja
sarnastes oludes, näiteks poe tagaruumis müüjate jaoks või
kontoris oma töötajatele ja klientidele ning hotellides ja
majutusasutustes
Sihtotstarbeline kasutamine tähendab, et:

• kasutaja on kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud ja
järgib seal toodud juhiseid;

• kasutaja järgib ohutusalaseid juhiseid;

• kasutaja kasutab Melitta® Cremio piimavahustit

vastavalt kasutusjuhendis toodud nõuetele.
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Mittesihtotstarbeline kasutamine
Melitta® Cremio piimavahusti mittesihtotstarbeliseks
kasutamiseks loetakse mistahes tegevust ja kasutamisviisi,
mis erinevad käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
viisidest.

Hoiatus!

Mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel võib saada trauma või
põletuse.

Nõuanne

Tootja ei vastuta mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel tekkinud
kahjude eest.
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Üldised ohutusnõuded

Lugege tähelepanelikult! Antud juhiste eiramise tagajärel tekib
oht teie tervisele ja masina töökorras olekule.

Hoiatus!

– Pakkematerjale ja väikseid detaile tuleb
hoida lastele kättesaamatus kohas.

– 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.

– 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 avage seadet
selle töö ajal.
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Hoiatus!
– Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8

eluaastast ja ka piiratud teovõimega
isikud, kellel puudub piisav kogemus,
ainult järelevalve all või siis, kui neid on
piisavalt teavitatud ohutust kasutamisest
ja võimalikest ohtudest
Lastel on keelatud seadmega mängida.

– Kasutage ainult töökorras seadet.
– Ärge mitte mingil juhul puudutage seadme

kuumi tasapindu.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks
lastele ning  piiratud füüsilise või vaimse
teovõimega isikutele ega isikutele, kellel
puuduvad piisav kogemus või teadmised,
ilma nende ohutuse eest vastutava isiku
järelvalveta.

– Ärge mitte mingil juhul proovige ise masinat
remontida. Remondivajaduse tekkimisel
võtke ühendust Melitta® teenindusega.
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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.
– Veenduge, et pistikupesa vastab elektriohutuse

nõuetele. Kahtluste korral pöörduge elukutselise
elektriku poole.

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

– Katkise juhtme vahetamiseks pöörduge
ainult tootja või kvalifitseeritud
teeninduse poole.

– Kasutage seadet ainult koos
juurdekuuluva alusega.

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

6



Seadme kirjeldus

Joonis A kirjeldus (vt vahelehte)

nr Selgitus
1 Kaas
2 Sulgemismehhanism
3 Vahusti
4 Anum
5 Käepide

6
Juhtnupp: kuuma vahu valmistamine ja piima
soojendamine

7
Juhtnupp: külma vahu valmistamine

8 Juhtmega alus
9 juhtmehoidik
10 piima vahustamisotsik(cappuccino)
11 piima vahustamisotsik(latte macchiato)
12 Piima kuumutamise otsik
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Esmakordne sisselülitamine
• Peske seadme siseosa jooksva vee all (vt lk 143).
• Enne seadme kasutamist lugege ohutusnõuded hoolikalt

läbi (vt lk 136-138).

Paigaldamine
Paigaldage seade tugevale ja kuivale tasapinnale.

Ühendamine
Sisestage pistik pistikupessa.

8



Piimaga kohvijookide valmistamine

9

soe piimavaht külm piimavaht Piima
soojendamine

piim:
100 ml - 200 ml

piim:
100 ml - 400 ml

Avage kaas, pöörates seda vastupäeva (joonis B)
ja tõstke ülespoole.

Valage vajalik kogus piima anumasse. Jälgige anuma minimum- ja
maksimummärgistusi (joonis C).

Vahustatud piima maht suureneb ja
anum hakkab üle ajama, kui piima oli

valatud üle maksimummärgistuse.

Kinnitage piimavahuotsik seadme külge
(joonis A, nr 10/11).

Kinnitage
piimavahuotsik (joonis
A,nr 12) seadme külge.

Paigaldage kaas anumale ja keerake päripäeva (joonis D)
kinnitumiseni. Kaas peab olema suletud ja asuma käepideme

peal.

Vajutage nuppu

(joonis A, nr
6), kui soovite

valmistada kuuma
piimavahtu .

Vajutage nuppu

(joonis A, nr
7), kui soovite

valmistada külma
piimavahtu .

Vajutage nuppu
(joonis A, nr 6).

Nupu indikaatortuli süttib. Algab piima soojendamine.
Seadme töö lõppeb automaatselt. Liikumine peatub ja nupu

kontrolltuli kustub.
Keerake kaant vastupäeva (joonis B) ja eemaldage see ülepoole

tõstes.
Valage piimavaht tassi või tõstke ettevaatlikult lusikaga.

Puhastage seade Melitta® Cremio (vt lk 143).



Nõuanne
– Parema tulemuse saab külma piima kasutades (7 - 8 °C).
– Võite kasutada kõiki standardseid piimaliike olenemata

rasvasisalduse protsendist. Melitta® Cremio abil on
võimalik vahustada ka piima, mis ei sisalda soojat või
laktoosi. Ideaalse piimavahu saavutamiseks on oluline
proteiinide sisaldus piimas. Mida suurem proteiinide
sisaldus, seda peenem ja tugevam vaht on tulemuseks.

– Kaas peab seadme töö ajal suletud olema. Käsitsi seadme
peatamiseks vajutage nuppu või või siis
eemaldage seae aluselt.

Retseptid
1. Cappuccino

• Kasutage piimavahustamise otsikut, mis on mõeldud
cappuccino jaoks, (joonis А, nr 10) ja valmistage
kuum piimavaht.

• Alustuseks valage tassi espresso ja seej’rel lisage
piimavaht (vt lk 141). Ideaalse cappuccino
valmistamiseks soovitame kasutada 1/3 espressot ja 2/3
piimavahtu.

2. Latte macchiato

• Kasutage piimavahustamise otsikut, mis on mõeldud
latte macchiato jaoks, (joonis А, nr 11) ja valmistage
kuum piimavaht.

• Valage piim ja piimavaht (vt lk 141) latte macchiato
klaasi ja seej’rel lisage espresso. Ideaalse latte
macchiato valmistamiseks soovitame kasutada
espressot , 2/3 piima ja 1/3 piimavahtu.
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Puhastamine ja hooldusод
• Peske seadme sisemist osa jooksva vee all.
• Seadme pesemiseks kasutage nõudepesuvahendit ja

pehmet niisket lappi, et mitte kahjustada pealispinna
viimistlust. Seejuures jälgige, et vesi ei sattuks
käepidemel olevatele hõbedastele kontaktidele.

• Peske ettevaatlikult piimavahustamise otsik jooksva
vee all.

Ettevaatust!

Mootor asub kaane sees ja võib kokkupuutel veega rikki
minna.
– Ärge mitte kunagi peske kaant jooksva vee all.
– Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Ärge kasutage kunagi piimavahu tõstmiseks teravaid esemeid,
mis võivad anuma sisemist pinda vigastada.

Nõuanne

– Puhastamine läheb kergemlt kui puhastate seadme kohe
pärast kasutamist.

– Tugevalt määrdunud seadme puhul kasutage Melitta®

PERFECT CLEAN kohvimasina puhastuvahendit.
(Doseerimine: valage 25 ml Melitta® PERFECT CLEAN
kohvimasina vedelet puhastusvahendit Cremio
seadmesse ja lisage vett kuni märgistuseni 250 ml).
Laske Melitta® puhastusvahendi ja vee segul toimida ja
seejärel kasutage pehmet lappi või svammi.
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Vead ja nende kõrvaldamine

Rike Põhjus Vea
kõrvaldamine

Pärast 3 korda
nupule vajutamist
vilgub indikaator

(joonis А, nr 6).

Kaas ei ole korralikult
suletud.

Sulgege kaas
õigesti. Kaas peab
olema käepideme
peal.

Seade on liiga
kuum.

Laske seadmel
maha jahtuda.

Pärast 3 korda
nupule vajutamist
vilgub indikaator

(joonis А, nr
7), ja pärast
vilkumise lõppemist
ei hakka seade
tööle.

Kaas ei ole korralikult
suletud.

Sulgege kaas
õigesti. Kaas peab
olema käepideme
peal.

Seade katkestab
töö enneaegselt.

Anum on tühi või ei
ole täidetud
miinimummärgistus
eni, temperatuuri
kontrollisüsteem
käivitus.

Peske seade ja laske
tal jahtuda.

Piimavahtu ei teki. Piima ei ole piisavalt
ja vahtulöömist ei
toimu.

Täitke kuni
miinimumkoguse
märgistuseni.

Vale otsik. Kasutage
piiimavahustamise
otsikut (joonis А,
nr 10/11).
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Rike Põhjus Vea
kõrvaldamine

Piimavaht tungib
seadmest välja.

Seade on liiga täis. Eemaldage pistik
pistikupesast. Laske
seadmel jahtuda ja
seejärel peske
puhtaks.

Vale otsik. Paigaldage õige
otsik.

piimavahusti
katkestab töö ja
indikaatortuled
süttivad.

Mootor on
ülekoormatud.

Palun pöörduge
teenindusse.
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