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 Automaatse kohvimasina kasutusjuhend

Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles.
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1 SISSEJUHATUS

1.1 Tutvuge

 ● See mudel on üks uusimatest Dr. Coffee patenteeritud täiesti automaatsetest, 
eesrindlike tehnoloogiatega varustatud kohvimasinatest.

 ● Käesolevas kasutusjuhendis esitletakse kohvimasinat ning selle kasutamist. ´Järgige 
alati kasutusjuhendis esitatud eeskirju ja hoiatusi. Kui vajate täiendavat teavet, 
palume võtta ühendust klientide teenindamise osakonnaga.

 ● Kohvimasin töötab laitmatult vaid õige hooldamise ja kasutamise korral.  Enne 
seadme kasutamise alustamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Head 
kasutamist!

1.2 Kasutusjuhendi kohta

 ● See kasutusjuhend pannakse kaasa ostetud kohvimasinale. Hoidke 
kasutusjuhendit masina läheduses.

 ● Tootja jätab endale kasutusjuhendi muutmise õiguse kui masinat on täiustatud. 
Kasutusjuhendi trükkimine, tõlkimine või paljundamine, sõltumata vormist, võib 
toimuda vaid tootja kirjalikul nõusolekul.

 ● Käesolev kasutusjuhend sobib mudelile: C11.

1.3 Kirjeldus

 ● Masin on ette nähtud vaid kohvi, vee ja piima valmistamiseks. Ärge kasutage seda 
muul eesmärgil. 

 ● Sõltuvalt varustusest võite selle kohvimasinaga valmistada järgmisi tooteid: kohv, 
piimakohv, muud piimaga tooted.

 ● Kohvimasina korpus on valmistatud k rgekvaliteedilisest plastist. Masina ja kõikide 
tarvikute disain on loodud vastavuses allpool esitatud nõuetega:

 – RVASVT hügieeninõuded;

 – Äriruumidele kehtivad elektriohutuse ja avariide ennetamise nõuded.

 ● Masina juhtimine toimub puutetundliku ekraani abil.
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2.3 Tarvikud

2.3.1 Komplektis olevad lisad

Mudel on komplekteeritud järgmiste lisadega: 

Lisa Foto tk.

Masin x1

Piimamahuti x1

2.3.2 Tarvikud ja valikulised lisad

Tarvik Foto Kirjeldus

Espressomasina
puhastusvahend

Keedusüsteemi põhjalikuks 
puhastamiseks; kõrvaldab õli; 

mittetoksiline, lõhnatu.

Piimasüsteemi
puhastusvahend

Piimamahti ja süsteemi põhjalikuks 
puhastamiseks; eemaldab

piima jäägid; mittetoksiline, lõhnatu.

Katlakivi eemaldamise pulber
Eemaldab katlakivi, tagab

kohvi hea maitse. 

2 MASINA OSAD

2.1 Skeem

2.2 Tehnilised andmed

2.2.1 Jõudlus

DIN18873-2 jõudlus tunnis:

Veepaak

Oamahuti

Lüliti

Puutetundlik ekr.

Piimamahuti

Joogitila

Tilgaalus

Toitejuhe

Soovitatav tootlikkus (päevas) 10 tassi

Tootlikkus tunnis

Espresso (50 ml) 70 tassi

Americano (240 ml) 50 tassi

Cappuccino (180 ml) 50 tassi

Kuum vesi (tunnis) 15 l

Veepaagi maht 2 l

Kohvioamahuti maht Umbes 280 g

Kohvijääkide sahtli maht Umbes 15 portsjonit (1 portsjon = 10 g)

2.2.2 Parameetrid

Nimipinge 220-240V~

Nimisagedus 50 Hz

Nimivõimsus 1450 W

Laius*süg. *körg. 26*46*42 cm

Netokaal 14 kg

Brutokaal 17 kg
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3 ELEKTRISKEEM 

Emaplaat

HMI trükkplaadi 
seadistus

Keeduüsteemi 
mootor

Kohvitila 
valgustus

Kodeerimisseade

Vooluhulga mõõtur

Vee taseme määramise 
trükkplaadi liides

USB adapter
liides

Puutetundlik 
ekraan

Sam
m

m
ootor

R
eed lüliti

Lülitusklapi 
m

ikrolüliti

N
T

C
 

tem
peratuuriandur

V
eetasem
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ääram
ise lüliti

Ü
lem

ine nupplüliti

V
eski m

ootor

Trafo

Lülitusklapi 
mootor

Pump

Auru
kumutus-

element

Toite lüliti

220V˜ 50Hz

4 TURVALISUS

Ohutus on eriti tähtis. Soovides masinat turvaliselt kasutada,
juhinduge allpool esitatud juhistest:

4.1 Kasutusvaldkond

Kohvimasin ja kõik selle tarvikud on mõeldud allpool kirjeldatud kasutamiseks:
 ● Iseteenindus (personali järelvalve all).
 ● Kasutamine alalise veeühendusega.
 ● Kasutamiseks filtreeritud veevärgiveega. 
 ● Alaliseks kasutamiseks kuivades siseruumides. 

Kohvimasin ja kõik selle tarvikud ei ole mõeldud kasutamiseks allpool 
nimetatud kohtades:

 ● Kasutamine kõrge niiskusesisaldusega ruumides või õues. 
 ● Kasutamiseks transpordivahendites (vajaduse korral pidage nõu tootjaga). 

4.2 Ohutusjuhised

4.2.1 Riskitegurid kasutajale

Tähelepanu: Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada vigastusi. Järgige 
järgmisi eeskirju:

 ● Enne seadme kasutamise alustamist lugege kogu kasutusjuhend 
tähelepanelikult läbi.

 ● Kui avastate rikke, ärge masinat kasutage.
 ● Turvaseadmete muutmine on keelatud.
 ● Ärge puudutage masina kuumi osi.
 ● Masinat võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega inimesed, samuti inimesed, kellel pole piisavalt teadmisi 
ja kogemusi, eeldusel, et neid inimesi jälgitakse või selgitatakse seadme 
ohutut kasutamist. 

 ● Ärge laske lastel seadmega mängida, seda puhastada või sooritada muid 
hooldusprotseduure.

 ● Hoidke kohvimasinat kergesti ligipääsetavas kohas.

Tähelepanu! Elektriseadmete ebaõige kasutamine võib 
põhjustada elektrilööki. Järgige järgmisi eeskirju:

!

!

Kohvi
kuumutus-

element
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 ● Elektriseadmeid võivad remontida vaid kvalifitseeritud elektrikud.
 ● Kohvimasina peab ühendama kaitsmega varustatud elektrivõrku.
 ●  Pidage kinni madalpingeseadmetele kehtestatud eeskirjadest, samuti 
teistest kohalikest või teie regioonis kehtivatest määrustest.

 ● Juhtmed peavad olema maandatud turvaeeskirju järgides - seega väldite 
elektrilöögi ohtu. 

 ● Toitepinge peab vastama seadme nimiandmete plaadil esitatud andmetele.
 ● Ärge puudutage töötava seadme elektriosi.
 ● Enne hooldustoimingute sooritamist lülitage masin välja ja tõmmake 
toitejuhtme pistik pistikupesast välja.

 ● Toitejuhtme võib vahetada vaid tootja volitatud personal.

Põletusoht! Kuumad joogitilad, kuum vesi ja aur võivad 
põletada. Jooke valmistades või masinat puhastades ärge pistke 
käsi tilade alla. 

Põletusoht! Kohvitilad ja kohvi keetmise süsteem kuumenevad 
tugevasti. Võtke kinni vaid selleks ettenähtud käepidemetest. 
Loputage keedusüsteemi vaid peale jahtumist.

Traumade oht: Töötava masina osade puudutamine on 
ohtlik. Masina töötamise ajal ärge pistke käsi oamahutisse, 
pulbrimahutisse või keedusüsteemi. 

4.2.2 Riskitegurid kohvimasinale

TÄHELEPANU: Valesti kokkupandud kohvimasin võib saada 
vigastuste või ebasoovitavate lisandite põhjuseks. Järgige 
järgmisi eeskirju:

 ● 5°dKH ületav vee karbonaatkaredus stimuleerib setete tekkimist ja võib 
masinat kahjustada.

 ● Pidage kinni madalpingeseadmetele kehtestatud eeskirjadest, samuti 
teistest kohalikest või teie regioonis kehtivatest määrustest.

 ● Lülitage masin sisse vaid täis veemahutiga: vastasel juhul võite rikkuda 
keeduploki.

 ● Kui kohvimasinat ei kasutata rohkem kui nädal aega, sooritage enne 

!

!

!

!

kasutamist puhastusprotseduur.
 ● Kaitske masinat ebasobivate keskkonnatingimuste (külma, niiskuse jms) 
eest.

 ● Rikked võib kõrvaldada vaid kvalifitseeritud ekspert.
 ● Kasutage vaid kohvimasina originaalseid lisasid.
 ● Avastanud välise vigastuse või veelekke, võtke viivitamatult ühendust 
klientide teenindamise keskusega. 

 ● Kohvimasina pesemine vee või auruga on keelatud
 ● Hoidke aparaat eemal veejoast.
 ● Oamahutit kasutage vaid kohviubade jaoks, aga pulbrimahutit vaid 
spetsiaalsete lahustuvate pulbrite jaoks. 

 ● Keelatud on kasutada külmutatud kohviube - need võivad kahjustada 
keeduplokki.

 ● Kui kohvimasinat või selle osi transporditi madalamal kui 10 °C 
temperatuuril, hoidke masinat või ning selle tarvikuid kolm tundi 
toatemperatuuril ja alles seejärel lülitage masin sisse. Nende juhiste 
eiramise korral riskite põhjustada lühise või rikkuda masina elektriosa. 

 ● Masinat puhastades ei või seda kasta vette. 

4.2.3 Puhastusvahenditest põhjustatud oht

Tähelepanu: puhastusvahendid tekitavad mürgitusohtu! Järgige 
järgmisi eeskirju:

 ● Hoidke puhastusvahendeid lastele ja teistele kõrvalistele isikutele 
kättesaamatus kohas.

 ● Vältige puhastusvahendite sattumist suhu või silma. 
 ● Ärge segage puhastussvahendeid teiste kemikaalide või hapetega. 
 ● Mitte kunagi ärge valage puhastusvahendit joogiveemahutisse. 
 ● Puhastusvahendid ja katlakivi eemaldamise vahendid peab alati kasutama 
vastavalt kasutusotstarbele (vt etiketti). 

 ● Puhastusvahendi kasutamise ajal ärge sööge ega jooge. 
 ● Ruumid kus kasutatakse puhastusvahendeid peavad olema hästi 
ventileeritavad. 

 ● Puhastusvahendeid kasutades kandke kaitsekindaid. 
 ● Peale puhastusvahendi kasutamist peske käsi. 

Säilitamine: Järgige järgmisi eeskirju:

!

!
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 ● Valage oamahutisse üheks päevaks vajalik ubade kogus.
 ● Peale täitmist sulgege kohe oamahuti kaas.
 ● Hoidke kohviube kuivas, jahedas, suletud kohas.
 ● Hoidke kohviube eemal keemilistest puhastusvahenditest.
 ● Kõigepealt kasutage ära varem ostetud oad. 
 ● Ärge kasutage kohviube, millede soovitatud tarvitamisaeg on möödunud. 
 ● Peale kohvioamahuti täitmist sulgege pakend  tihedalt reostuse vältimiseks.  

Piim: Piima vale kasutamine võib tekitada ohtu tervisele! Järgige 
järgmisi eeskirju

 ● Ärge kasutage toorpiima.
 ● Kasutage vaid pastöriseeritud, töödeldud piima
 ● Kasutage vaid homogeniseeritud piima.
 ● Kasutage külma piima: selle temperatuur peaks olema vahemikus 3 kuni 
5°C.

 ● Piima kasutades kandke kindaid.
 ● Kasutage vaid originaalpakendis olevat piima.
 ● Enne piimamahuti täitmist puhastage seda.
 ● Lugege alati läbi pakendil olev informatsioon.
 ● Valage piimamahutisse vaid üheks päevaks (või vähem) vajalik kogus piima.
 ● Peale piimamahuti täitmist sulgege kaas ning külmiku uks.
 ● Piima hoidke kuivas, jahedas, suletud kohas (maksimaalne temperatuur:    
7 °C).

 ● Kõigepealt kasutage ära varem ostetud piim. 
 ● Ärge kasutage möödunud kehtivusajaga piima.
 ● Ülejäänud piima pakend sulgege reostuse vältimiseks tihedalt.

 ● Hoidke puhastusvahendeid lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus 
kohas.

 ● Pöörake tähelepanu ruumi temperatuurile, valgustusele ning 
niiskusetasemele. 

 ● Hoidke eemal happelistest ainetest. 
 ● Hoidke puhastusvahendeid alati originaalpakendis. 
 ● Ärge hoidke toidu ja jookide kõrval. 
 ● Juhinduge kohalikest kemikaalide (puhastusvahendite) hoidmise seadustest 
ja määrustest. 

Kõrvaldamine: toote lõppemise korral kõrvaldage 
puhastusvahendi pakend vastavuses kohalikele seadustele. 

Hädaabi: Pöörduge puhastusvahendi tootja poole (vt etiketilt) 
või hädaabinumbril 112. Eesti Mürgistusteabekeskuse infoliin on 
16662.

4.2.4 Vee, kohvi ja piima kasutamine

Vesi: Vee vale kasutamine võib tekitada ohtu tervisele! Järgige 
järgmisi eeskirju:

 ● Kasutage vaid puhast, reostamata vett.
 ● Ärge kasutage kohvimasinas korrosiooni esilekutsuvat vett. 
 ● Vee karbonaatkaredus ei peaks ületama 5-6 °dKH - või 8,9-10,7 °fKH.
 ● Vee üldkaredus peab olema suurem kui karbonaatkaredus.
 ● Vee minimaalne karbonaatkaredus: 5 °dKH või 8,9 °fKH.
 ● Kloorisisaldus peab olema alla 100 mg/l.
 ● pH peaks olema vahemikus 6,5 - 7 (neutraalne).
 ● Kasutades masinaga veemahutit (sisemist või välist): 

 – Veepaak täitke iga päev puhta veega.

 – Enne veepaagi täitmist puhastage seda.

Kohv: Kohvi vale kasutamine võib tekitada ohtu tervisele! 
Järgige järgmisi eeskirju:

 ● Enne kohvipaki avamist veenduge, kas pa kend pole vigastatud. 

!

!

!

!

!
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5 PAIGALDAMINE JA TESTIMINE

5.1 Kohustuslikud tingimused

5.1.1 Paigaldamise koht

Kohvimasina koht peab rahuldama allpool esitatud tingimusi. 
Vigastuste vältimiseks järgige neid juhiseid:

 ● Masin asetage stabiilsele, tasasele pinnale, mis aja möödudes ei 
deformeeru kohvimasina kaalu tõttu. 

 ● Hoidke eemal kuumusallikatest.
 ● Kohvimasin paigutage kohta, kus vajaduse korral pääseksid sellele ligi 
professionaalsed meistrid. 

 ● Kohvimasina kaugus elektrivõrgu pistikupesast ei tohiks ületada 1 m.
 ● Tagage piisavalt ruumi masina hooldamiseks ning  kasutamiseks.

 – Masina kohal peab olema piisavalt ruumi kohvioamahuti täitmiseks. 

 – Masina tagakülje ja seina vahele peab jääma vähemalt 5 cm vahe.

5.1.2 Keskkonnatingimused

Kohvimasin paigutage kohta, mis rahuldab allpool esitatud 
tingimusi. Vigastuste vältimiseks järgige neid juhiseid:

 ● Keskkonnatemperatuur peab olema +10 °C kuni +40 °C.
 ● Maksimaalne õhuniiskus – 80 % rF.
 ● Kohvimasina kasutamine õues on keelatud: seda võivad kahjustada 
ebasoodsad ilmastikutingimused (vihm, lumi, külm…).

 ● Kui keskkonnatemperatuur on alla 0 °C, masin sisse ei lülitu. 

5.1.3 Elektritoide

Kohvimasinat elektrivõrku ühendades järgige kohalikke turvaeeskirju. Pinge 
elektrivõrgus peab langema kokku seadme nimiandmete plaadil näidatud andmetega.

Tähelepanu: elektrilöögi oht! Järgige neid juhiseid:

 ● Kohvimasin ühendage vaid kaitsmega varustatud elektriahelasse. 
Voolutugevus peab vastama kohvimasina nimiandmete plaadil näidatuga. 

 ● Vajaduse korral peab olema võimalik kohvimasin elektrivõrgust lahti 

!

!

!

ühendada, aga ühendatud teised ahelad peavad olema õigesti maandatud. 
 ● Elektriseadmed peab ühendama elektrivõrku  järgides IEC 364 (DIN VDE 
0100) standardit.

 ● Ärge kasutage kohvimasinat, kui selle toitejuhe on viga saanud. Vigastatud 
toitejuhtme või pistiku peab viivitamatult vahetama kvalifitseeritud 
teeninduspersonal. 

 ● Vältige pikendusjuhtmete kasutamist! Kui pikendusjuhe on kindlasti vajalik, 
järgige tootja juhiseid ja kohalikke turvanõudeid.

 ● Veenduge, et toitejuhe ei takista inimeste liikumist. Ärge vedage toitejuhet 
üle teravate nurkade ega jätke seda õhku rippuma. Ärge vajutage juhtmele. 
Veenduge, et toitejuhe ei puutu vastu kuumi pindu ja on kaitstud rasvade 
ning agressiivsete puhastusvahendite eest.

 ● Ärge tõstke ega tõmmake masinat toitejuhtmest hoides. Ärge tõmmake 
pistikut pistikupesast toitejuhtmest tõmmates. Ärge puudutage 
toitejuhtme pistikut niiskete kätega! Mitte kunagi ärge pistke pistikupessa 
niisket toitejuhtme pistikut.

5.1.4 Vesi

Halva kvaliteediga vesi ja muud materjalid võivad masina 
rikkuda. Järgige järgmisi eeskirju:

 ● Vesi peab olema puhas, kloorisisaldus ei peaks ületama 100 mg/l. 
 ● Ärge kasutage kohvimasinas korrosiooni põhjustavat vett. 
 ● Vee karbonaatkaredus ei peaks ületama 5-6 °dKH - või 8,9-10,7 °fKH. Vee 
üldkaredus peab olema suurem kui karbonaatkaredus. 

 ● Vee minimaalne karbonaatkaredus: 5 °dKH või 8,9 °fKH,  pH peaks olema 
6,5 - 7.

 ● Veevooliku ühendamisel juhinduge kasutusjuhendist ja kohalikest 
turvamäärustest. 

!
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5. 2 Esimene sisselülitamine

Ühendamine elektrivõrku: Võtke välja toitejuhe ja ühendage kohvimasina ning 
elektrivõrgu pistikupesaga.

 

Oamahuti täitmine: Avage oamahuti kaas, puistake mahutisse ube ja sulgege kaas.

Veepaagi täitmine: Avage külgmine kaas, võtke veepaak välja ja puhastage selle 
sisemus. Täitke umbes 80 % mahust puhta veega, asetage paak masinasse ja sulgege 
külgmine kaas.

Kohvimasina sisselülitamine: Vajutage masina tagaküljel asuvat lülitit (eelnevalt 
veenduge, kas masin on ühendatud elektrivõrku). Kohvimasin lülitub sisse. Näete 
ekraanil masina juhtprogrammi läbimise samme. Peale juhtprogrammi laadimist on 
masin valmis jooke valmistama.

5.3 Sisselülitamine/väljalülitamine

Esimene viis
1 samm: Kui masin on ooterežiimis, vajutage ja hoidke ülemisel paneelil ümmargust 
nuppu 3 sekundit all, seejärel järgige seadme ekraanile kuvatavaid juhiseid. Hiljem 
saate aktiveerida režiimi "lihtne väljalülitamine" (masina uuesti sisselülitamiseks 
vajutage ülemisel paneelil ümmargust nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all).

Teine viis
1 samm: Vajutage ekraani ülaserval olevat sümbolit, millega avate valikmenüü. 
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2 samm: Avanenud menüüs valige Power Off (lülita välja).

3 samm: Järgige seadme ekraanil kuvatavaid samme ja aktiveerige "lihtsustaud 
väljalülitamise" režiim (masina uuesti sisselülitamiseks vajutage ülemisel paneelil 
ümmargust nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all). 

 

4 samm: Pärast "lihtsustatud väljalülituse" aktiveerimist vajutage masina tagaküljel 
olevat lülitit, et kohvimasin täielikult välja lülitada.  (Märkus: Kohvimasinat ei või kohe 
tagapaneelil asuva lülitiga välja lülitada, sest see võib masinat kahjustada). 

6 JOOKIDE VALMISTAMINE

6.1 Must kohv

 ● Näiteks, kui soovite valmistada espressot:
1 samm: Joogi valmistamise alustamiseks vajutage Espresso.

2 samm: Kui masin hakkab jooki valmistama, vajutage ekraani ülaserval olevat 
sümbolit ja avaneb jookide parameetrite muutmise menüü.

3 samm: Soovides ajutiselt muuta teatud parameetrit, libistage vajaliku parameetri 
juures olevat liugurit (juurdepääs vaid parameetri muutmise režiimis).  
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4 samm: Kui soovite joogi valmistamise viivitamatult katkestada, klõpsake pildil 
näidatud sümbolit kirje kohal Cancel (Katkesta). 

6.2 Piimajoogid

 ● Näiteks, kui soovite valmistada cappuccinot:
1 samm: Joogi valmistamise alustamiseks vajutage Cappuccino.

 

2 samm: Kui masin hakkab jooki valmistama, vajutage ekraani ülaserval olevat 
sümbolit ja avaneb jookide parameetrite muutmise menüü. 

3 samm: Soovides ajutiselt muuta teatud parameetrit, libistage vajaliku parameetri 
juures olevat liugurit (juurdepääs vaid parameetri muutmise režiimis).

4 samm: Kui soovite joogi valmistamise viivitamatult katkestada, klõpsake pildil 
näidatud sümbolit kirje kohal Cancel (Katkesta).

6.3 Kuum vesi

 ● Kui soovite valmistada tassi kuuma vett:
1 samm: Joogi valmistamise alustamiseks vajutage Hot Water (Kuum vesi).

https://www.kohvisemu.ee/


2120 www.kohvisemu.ee

2 samm: Kui masin hakkab jooki valmistama, vajutage ekraani ülaserval olevat 
sümbolit ja avaneb jookide parameetrite muutmise menüü.

3 samm: Soovides ajutiselt muuta teatud parameetrit, libistage vajaliku parameetri 
juures olevat liugurit (juurdepääs vaid parameetri muutmise režiimis).

4 samm: Kui soovite joogi valmistamise viivitamatult katkestada, klõpsake pildil 
näidatud sümbolit kirje kohal Cancel (Katkesta).

7 PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

7.1 Igapäevane hooldamine

 ● Kohvimasinat peab hooldama iga päev.

7.1.1 Keedusüsteemi loputamine

1 samm: Vajutage ekraani ülaserval olevat sümbolit, millega avate menüü.

2 samm: Valige Brewer Rinse (Keedusüsteemi loputamine), et võiksite siirduda 
järgmise toiminguni.

3 samm: Keedusüsteemi loputamiseks järgige ekraanile kuvatavaid samme.
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Keedusüsteemi loputamine on lõpetatud Kohvimasin naaseb automaatselt 
peamenüüsse.

7.1.2 Piimasüsteemi loputamine

1 samm: Vajutage ekraani ülaserval olevat sümbolit, millega avate menüü.

2 samm: Valige Milk Rinse (Piimasüsteemi loputamine), et võiksite siirduda järgmise 
toiminguni.

3 samm: Piimasüsteemi loputamiseks järgige ekraanile kuvatavaid samme.

Piimasüsteemi loputamine on lõpetatud. Kohvimasin naaseb automaatselt 
peamenüüsse.

7.1.3 Piimavahustusmehhanismi väljavõtmine ja puhastamine

1 samm: Tõmmake välja piimavoolik.

2 samm: Haarake külgedest ja tõmmake mehhanism tugeva tõmbega välja.

3 samm: Võtke mehhanism koost lahti. eraldage kohvitila, piimavahustaja, 
ühendusliides ja muud osad, seejärel peske neid voolava vee all ja pange jälle kokku.

4 samm: Pange loputatud mehhanism masinasse.
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7. 2 Regulaarne hooldamine

7.2.1 Keedusüsteemi põhjalik puhastamine

1 samm: Vajutage ekraani ülaserval olevat sümbolit, millega avate menüü.

2 samm: Vajutage Maintenance (Hooldus).

3 samm: Klõpsake nuppu Brewer Deep Clean (Keedusüsteemi põhjalik 
puhastamine) ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 

7.2.2 Piimasüsteemi põhjalik puhastamine

1 samm: Vajutage ekraani ülaserval olevat sümbolit, millega avate menüü.

2 samm: Vajutage Maintenance (Hooldus).

3 samm: Klõpsake nuppu Milk Deep Clean (Piimasüsteemi põhjalik puhastamine) ja 
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
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7.2.3 Katlakivi eemaldamine

1 samm: Vajutage ekraani ülaserval olevat sümbolit, millega avate menüü.

2 samm: Vajutage Maintenance (Hooldus).

3 samm: Vajutage Descaling (Katlakivi eemaldamine) ja järgige ekraanile kuvatavaid 
samme.

7.2.4 Jahvatusjämeduse seadistamine

1 samm: Avage kohvioamahuti kaas Seespool leiate käepideme, mis võimaldab 
muuta jahvatuse jämedust. Suurem number - jämedam jahvatus, väiksem number - 
peenem jahvatus.

2 samm: Hakake kohvi valmistama, et veski käivituks. Veski töötamise ajal keerake 
käepidet ja reguleerige.

Jahvatusjämedust võib reguleerida vaid töötava veskiga - vastasel juhul võite veski 
rikkuda.

https://www.kohvisemu.ee/


2928 www.kohvisemu.ee

8 MÄRKUSED IGAPÄEVASE KASUTAMISE JA 
HOOLDAMISE ASJUS

 ● Ärge valage oamahutisse vett.
 ● Masina töötamise ajal ärge avage katteid ega võtke välja kohvijääkide mahutit, 
tilgaalust, veepaaki või muid masina osi.

 ● Valage veepaaki vaid jahedat, puhast vett. Keelatud on kasutada kuuma või 
jääkülma vett.

 ● Soovitatav on kasutada mitte liiga õliseid, keskmise tumeda röstiga ube. Vältige 
eriti õliseid, üleröstitud kohviube.

 ● Kaitske end võimalike põletuste eest. Ärge puudutage tilasid sel ajal kui masin 
valmistab jooki.

 ● Ärge puhastage kohvimasinat kriimustava käsna või puhastusvahendiga. Vajaduse 
korral puhastage masinat pehme lapiga.

 ● Ärge täitke veepaaki või pulbrimahutit üle MAX taseme märgi. Kui MAX märk 
puudub, täitke umbes 80 % mahust.

 ● Ärge lülitage masinat välja joogi valmistamise ajal, testimise käigus, programmi 
käivitamise ajal või automaatse puhastustsükli ajal. 

 ● Tila kõrgus reguleerige vastavalt kasutatavatele kohvitassidele: nii väldite kohvi või 
kuuma vee pritsmeid. 

 ● Masina peab õigesti välja lülitama: avage ekraanil väljalülitamise menüü, 
klõpsake Power Off (lülita välja) ja järgige ekraanile kuvatavaid samme. Ekraani 
väljalülitumise järel vajutage masina tagapaneelil olevat lülitit. Masinat ei või lülitiga 
välja lülitada enne eelpool kirjeldatud toimingute sooritamist. Samuti ei või enne 
eelpool kirjeldatud toimingute sooritamist tõmmata välja toitejuhtme pistikut. 

 ● Päeva lõpul ja masina väljalülitamise järel tühjendage kohvijääkide mahuti, valage 
välja reovesi ja puhastage masin. 

 ● Jookide kõrge kvaliteedi tagamise eesmärgil soovitame pesta veepaaki iga päev ja 
valada sellesse vaid värsket vett.

 ● Masinat puhastades ei või seda kasta vette.

9 RIKETE KÕRVALDAMINE

Veateade Lahendamine

Water Tank Is Empty 
(Veepaak on tühi)

1. Veetase paagis on liiga madal;      Veemahuti ei ole kohal, liiga kaugel 
andurist; Veetaseme andur ei tööta. 
2. Võtke mahuti välja ja valage sellesse vett. Ärge ületage mahutile märgitud 
Max  taset; Kontrollige ja asetage veemahuti uuesti oma kohale; Vahetage 
andur. 

Grounds Container Is 
Full Up
(Kohvijääkide mahuti
on täis)

1. Jääkide mahutis on juba 15 portsjonit kohvijääke või mahuti on 
täitunud.
2. Võtke välja tilgaalus, võtke välja kohvijääkide mahuti ja 
tühjendage. 

Bean Hopper Empty 
(Kohvioamahuti on tühi)

1. Oamahuti on tühi. Kohvioad on kokku kleepunud.
2. Täitke oamahuti. Segage mahutis olevaid ube. 

Drip Tray Is Not In Place 
(Tilgaalus ei ole oma 
kohal)

1. Valesti paigaldatud tilkumisalus; Andur on rikkis; Magnet on 
lahti tulnud või rikkis. 
2. Paigaldage alus uuesti; Vahetage andur; Vahetage magnet. 

Drip tray is full up 
(Tilgaalus on täis)

1. Tilgaalus on täitunud; Andur on määrdunud. 
2. Tõmmake tilgaalus välja; Kontrollige ja puhastage andur.

Coffee Thermo-Block 
Over-heated (Kohvi 
kuumutuselement on üle 
kuumenenud)

1. Temperatuur on kõrgem kui 160°C.
2. Oodake, kuni ekraanilt kaob kiri The hot water thermo-
block is cooling down, please wait (Kuumutuselement jahtub, 
palume oodata…) Kuumutuselemendi jahtumise ajal ärge jooke 
valmistage.

Steam Thermo- Block 
heating over time (Auru 
kuumutuselement on üle 
kuumenenud)

1. Temperatuur on kõrgem kui 160°C.
2. Auru kuumutuselemendi jahtumise ajal ärge jooke valmistage. 

Diverted Valve checking 
(Klapi kontrollimine)

1. Klapi kontrollimisel on tuvastatud, et selle asend on vale. 
2. Vajutage Checking (Süsteemi kontrollimine), veelkordseks 
kontrollimiseks; Lülitage masin välja ja 5 sekundi möödumisel 
lülitage uuesti sisse. 

Environment Temp. Is 
Too Low (Keskkonna 
temperatuur on liiga 
madal)

1. Keskkonnatemperatuur on võrdne või alla 0 °C.
2. Lülitage kohvimasin sisse, kui keskkonna temperatuur on
10-40 °C.

Lack of Water
(Süsteemis ei ole vett)

1. Veepaagi ava on ummistunud; Paak ei ole kohale asetatud; 
Keedusüsteemi kurn on ummistunud; vooluhulga mõõtur on 
rikkis.
2. Kontrollige, kas vesi jõuab süsteemi edukalt ja vajutage Fill 
Water (Täida veega); Kontrollige veepaagi ava ja sisestage paak 
uuesti masinasse; Võtke kurn välja ja puhastage või puhastage 
põhjalikult keedusüsteem; Sisestage veepaak uuesti ja lükake see 
lõpuni sisse; Vahetage vooluhulga mõõtur uue vastu; Lülitage 
masin välja ja uuesti sisse. 
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Veateade Lahendamine

Pressure Overloaded 
(Liiga kõrge rõhk)

1. Keedusüsteemi toru või kurn on ummistunud; Kohvi 
jahvatusaste on liiga peen; veskist tulev jahvatatud kohvi kogus 
ületab keedusüsteemi mahutavust; Kohvi valmistamise ajal on 
pumpa sattunud õhk.
2. Vajutage Rinse (Loputa), keedusüsteemi loputamiseks; Jahvatage 
kohv jämedamalt, reguleerige jahvatuse jämedust;: Suurem 
number tähendab jämedamat jahvatust; Puhastage mahuti ava.

Grinder Calibration
(Veski kalibreerimine)

1. Peale teatud arvu kohvitasside valmistamist ilmub ekraanile 
teade. seda kuvatakse peale 2000, 7000, 17 000, 27 000 
portsjonit. (iga 10 000 portsjon järel);
2. Veski kalibreerimise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid 
juhiseid; Järgige juhendis esitatud samme. 

Brewer Check Up 
(Keedusüsteemi 
kontrollimine)

1. Keedumehhanismi asend on vale. Keedumehhanism on viga 
saanud; Keedusüsteemi mootor on rikkis. 
2. Vajutage Check Up (Kontrolli); Vahetage keedumehhanism uue 
vastu; Vahetage mootor. 

Brewer Unit Deep Clean 
Required (Vajalik on 
keedusüsteemi põhjalik 
puhastamine)

1. Teatud aja möödumisel kuvatakse ekraanile see teade. 
Ajavahemikku võite muuta masina hooldusseadetes. 
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja teostage põhjalik 
puhastus; Järgige juhendis toodud samme. 

Milk System Deep Clean 
Required (Vajalik on 
piimasüsteemi põhjalik 
puhastamine)

1. Teatud aja möödumisel kuvatakse ekraanile see teade. 
Ajavahemikku võite muuta masina hooldusseadetes.
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja teostage põhjalik 
puhastus; Järgige juhendis toodud samme.

Descaling Required 
(Vajalik on katlakivi 
eemaldamine)

1. Teatud aja möödumisel kuvatakse ekraanile see teade. 
Ajavahemikku võite muuta masina hooldusseadetes.
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja teostage katlakivi 
eemaldamine; Järgige juhendis toodud samme.

 Veeleke
1. Masinast tilgub vett. 
2. Lülitage masin välja ja leidke koht kust vesi tilgub. Vahetage 
rikkis osa.

Kohvi ei doseerita

1. Kohv on liiga peeneks jahvatatud; Veskist süsteemi 
sisenev jahvatatud kohv ületab keedusüsteemi mahutavust; 
Keedusüsteemi toru või kurn on ummistunud; Keedumehhanism 
on kahjustatud; Ummistunud sisselaskeklapi kurn. 
2. Jahvatage kohvi jämedamalt. Muutke jahvatuse jämedust. 
suurem arv tähendab jämedamat jahvatust; Kalibreerige veski; 
Sooritage keedusüsteemi põhjalik puhastus; Paigaldage või 
asendage keedumehhanism; Puhastage või vahetage kurn. 

Brewer System Error
(Keedusüsteemi viga)

1. Pärast Brewer self-checking  (keedusüsteemi enesekontroll) 
kolmekordset vajutamist kuvatakse järgmine teade; Ummistunud 
keedumehhanism; Mootor ei tööta; Keedumehhanism on rikkis; 
Juhtplaat on rikkis.
2. Lülitage masin välja ja uuesti sisse; Võtke keedumehhanism 
välja, kontrollige ja puhastage; Vahetage mootor uuega; Vahetage 
keedumehhanism uuega; Vahetage juhtplaat uuega.

Veateade Lahendamine

HMI Communication 
Error (HMI 
kommunikatsiooni viga)

1. Emaplaadi ja ekraaniplaadi vaheline ühendus on katki või 
kahjustatud; Tarkvara ei ühti HMI tarkvaraga; Kahjustatud HMI 
trükkplaat; Emaplaat on kahjustatud
2. Kontrollige HMI trükkplaadi ühendusi ja ühendage uuesti; 
Uuendage juhtimis- ja HMI tarkvara; Vahetage HMI trükkplaat uue 
vastu; Vahetage emaplaat uue vastu 

Coffee Thermo-block 
NTC Error (Kohvi 
kuumutuselemendi NTC 
viga)

1. Elektroonilise anduri kommunikatsiooniviga; Kuumutuselemendi 
temperatuur ületab 180 °C.
2. Vahetage kütteelemendi ühendused; Vahetage NTC andur; 
Lülitage masin välja ja 30 minuti pärast uuesti sisse; Vahetage 
kuumutuselementide grupp uue vastu.

Steam Thermo-block 
NTC Error (Auru 
kuumutuselemendi NTC 
viga)

1. Elektroonilise anduri kommunikatsiooniviga; Kuumutuselemendi 
temperatuur ületab 180 °C.
2. Vahetage kütteelemendi ühendused; Vahetage NTC andur; 
Lülitage masin välja ja 30 minuti pärast uuesti sisse; Vahetage 
kuumutuselementide grupp uue vastu.

Coffee Thermo-block 
Heating Overtime 
(ületatud kohvi 
kuumutuselemendi 
kuumut. aeg)

1. Kuumutuselemendi temperatuur ületab maksimaalset 
temperatuuri; Kaitse on rikkis; Kuumutuselement on rikkis.
2. Vahetage kuumutuselemendi kaitse. Vahetage NTC andur. 
Vahetage kuumutuselementide grupp.

Steam Thermo-block 
Heating Overtime 
(ületatud auru 
kuumutuselemendi 
kuumut. aeg)

1. Kuumutuselemendi temperatuur ületab maksimaalset 
temperatuuri; Kaitse on rikkis; Kuumutuselement on rikkis.
2. Vahetage kuumutuselemendi kaitse. Vahetage NTC andur. 
Vahetage kuumutuselementide grupp.

Diverted Valve Error 
(Klapi viga)

1. Peale korduvat kontrollimist on klapi asend ikkagi vale. Klapp 
on rikkis.
2. Lülitage masin välja ja 5 sekundi möödumisel uuesti sisse. 
Vahetage klapp uue vastu.

Masin ei lülitu sisse

1. Masin ei ole vooluvõrku ühendatud; toitepinge liiga madal; 
Toitelülitit pole vajutatud; Kahjustatud trükkplaat; Emaplaadi 
kaitse on läbi põlenud. 
2. Kontrollige, kas masin on vooluvõrku ühendatud; Tagage vajalik 
toitepinge; Kontrollige, kas toitelüliti on vajutatud; Vahetage 
juhtplaat uue vastu; Vahetage kaitse uue vastu.

Masin „hangus“
1. Süsteem jooksis ootamatult kokku. 
2. Lülitage kohvimasin välja, oodake 5 sekundit ja lülitage jälle 
sisse. Uuendage masina tarkvara. 
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Veateade Lahendamine

Masin ei doseeri piima

1. Piimamahuti on tühi; Ummistunud piimatoru või auru 
väljalaskeava; Kahjustatud aurutoru; Õhu sisselaske tase on liiga 
kõrge; Piimavahustaja on ummistunud. 
2. Valage mahutisse piima; Tehke piimasüsteemi põhjalik puhastus; 
Eemaldage kork ja kontrollige aurutoru; Seadke õhu sisselase 
madalamale tasemele; Võtke lahti ja puhastage piimavahustaja; 
Vahetage piimavahustaja uue vastu. 

Ei doseeri piimavahtu

1. Õhu sisseimemise klapi ava on ummistunud; Õhu sisseimemise  
klapi toru on ummistunud; Õhu sisseimemise klapp on rikkis.
2.Kontrollige õhu sisseimemise klapi ava ja toru; Vahetage õhu 
sisseimemise klapp uue vastu.  

10. KASUTAJA KOHUSTUSED JA GARANTII

10.1 Kasutaja kohustused

 ● Kasutaja peab tagama kvalifitseeritud personali poolt teostatava turvaseadmete 
regulaarse kontrolli ja hoolduse. 

 ● Kohvimasina rikkis turvaseadmete, nagu kaitseklapp, termokaitse jm. remontimine 
on keelatud. Need rikkis osad peab vahetama.

 ● Neid toiminguid võivad teostada vaid klientide teenindamise spetsialistid või 
tootja volitatud esindajad.

10.2 Garantii ja kahjude hüvitamine

 ● Tootja ei vastuta isikule või tema varale tekkinud kahjude või vigastuste eest, 
samuti sellise kahju hüvitamise eest, kui see tekkis allpool nimetatud põhjusel:

 – Kohvimasina vale kasutamine. 

 – Kohvimasina või valikuliste tarvikute vale paigaldamine, kasutamine, puhastamine 
või hooldamine. 

 – Liiga harva teostatud hooldusprotseduurid.

 – Kohvimasinat kasutatakse hoolimata  rikkis kaitsemehhanismist, valesti 
kokkupanemisest või riketest.

 – Kohvimasinat kasutatakse kokkupaneku, kasutamise või puhastamise juhiseid 
eirates.

 – Masinat kasutatakse ebasobivates tingimustes.

 – Valesti teostatud remont.

 – Kasutati mittesobivaid puhastusvahendeid.

 – Rikked, mille põhjuseks on võõrkehad, õnnetusjuhtumid, vandalism või force 
majeure asjaolud.

 ● Hoolimata piisavalt sagedasest hooldamisest ja originaalsete tagavaraosade 
kasutamisest, mis on tellitud tootjalt või ametlikelt esindajatelt.
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