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Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení plně automatického kávovaru Philips
s automatickým pěnítkem na mléko! Chcete-li plně využívat výhod, které
nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na adrese
www.philips.com/welcome. Přístroj je vhodný k přípravě kávy espresso
z celých kávových zrn. Automatické pěnítko na mléko můžete použít
k přípravě dokonalé kávy cappuccino. V této uživatelské příručce najdete
všechny informace, které potřebujete k instalaci, používání a čištění zařízení
a odstraňování vodního kamene.

Pokud v budoucnu narazíte na jakékoli potíže s přístrojem nebo budete mít
jiné dotazy, navštivte naši stránku podpory na adrese
www.philips.com/support. Zde najdete veškeré podrobné informace
o čištění a údržbě, nejčastější dotazy, předváděcí videa a uživatelské
příručky. 

Důležité 
Tento přístroj je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto pečlivě prostudujte
a dodržujte bezpečnostní pokyny a přístroj používejte pouze v souladu
s těmito pokyny, aby nedošlo k náhodnému poranění či poškození
následkem nesprávného použití přístroje. Uživatelskou příručku si
uschovejte pro budoucí potřebu.

Varování
- Připojte přístroj do síťové zásuvky s napětím odpovídajícím

technické specifikaci přístroje.
- Přístroj připojujte do řádně uzemněných zásuvek.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes hranu stolu nebo pultu ani

se dotýkat horkých povrchů.
- Nikdy neponořujte přístroj, elektrickou zástrčku ani síťový kabel do

vody (nebezpečí úrazu elektrickým proudem).
- Vyvarujte se polití konektoru napájecího kabelu.
- Nikdy nesměřujte proud horké vody na části těla: nebezpečí

popálení.
- Nedotýkejte se horkých předmětů. Používejte rukojeti a knoflíky.
- Položte žehličku zpět na žehlicí plochu, vypněte ji a vytáhněte

síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi:
- Pokud dojde k závadě.
- Pokud nebudete přístroj dlouhou dobu používat.
- Před čištěním přístroje.
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- Tahejte za konektor, nikoli za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, napájecím kabelu nebo na

přístroji, dále jej nepoužívejte..
- Neprovádějte žádné úpravy přístroje ani jeho napájecího kabelu.
- Opravy vždy svěřte servisnímu středisku autorizovaného

společností Philips, vyhnete se tak nebezpečí..
- Přístroj by neměly používat děti mladší 8 let věku.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými

nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a že chápou rizika, která mohou hrozit. 

- Děti starší 8 let nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu,
pokud jsou bez dozoru. 

- Přístroj i jeho příslušenství a kabel udržujte mimo dosah dětí
mladších 8 let.

- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Do mlýnku na kávu nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty.
- Pokud je přístroj používán, neumisťujte ho do skříňky. 

Upozornění
- Tento přístroj je určen výhradně do běžné domácnosti. Není určen

k použití v prostředí, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v rámci
obchodů, kanceláří, farem či jiných pracovišť.

- Přístroj vždy umístěte na rovnou stabilní podložku. Udržujte jej ve
vzpřímené poloze, a to i při přemisťování..

- Nepokládejte přístroj na plotýnku ani přímo vedle horké trouby,
topení nebo podobného zdroje tepla.

- Násypku na kávová zrna plňte výhradně praženou kávou. Pokud
byste do násypky na kávová zrna vsypali mletou kávu, instantní
kávu, nepražená kávová zrna nebo jakoukoli jinou hmotu, mohl by
se přístroj poškodit.
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- Před vložením nebo vyjmutím jakékoli součásti nechte přístroj
vychladnout. Topné plochy mohou po použití zůstat zahřáté.

- Nikdy neplňte nádržku na vodu teplou, horkou ani perlivou vodou,
protože může dojít k poškození nádržky i přístroje.

- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí
prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín
nebo aceton. Použijte pouze měkký hadřík navlhčený ve vodě.

- Pravidelně z přístroje odstraňujte vodní kámen. Přístroj signalizuje,
pokud je třeba odstranit vodní kámen. Pokud tak neučiníte, přístroj
přestane správně fungovat. V takovém případě jeho oprava není
kryta zárukou.

- Nevystavujte přístroj teplotám nižším než 0°C. Zbylá voda
v zahřívacím systému může zmrznout a způsobit poškození.

- Neponechávejte vodu v nádržce na vodu, pokud přístroj delší
dobu nepoužíváte. Voda se může kontaminovat. Při každém
použití přístroje vždy použijte čerstvou vodu.

Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.

Přehled přístroje (obr. 1)
1 Tlačítko ESPRESSO
2 Tlačítko CAPPUCCINO
3 Tlačítko COFFEE
4 Vypínač
5 Tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu)
6 Tlačítko HOT WATER/ MILK CLEAN
7 Kontrolka cyklu odstranění vodního kamene
8 Tlačítko CALC CLEAN
9 Kontrolka cyklu vyplachování
10 Kontrolka obecného varování
11 Kontrolka nedostatku kávy
12 Kontrolka pro vyprázdnění nádoby na namletou kávu
13 Kontrolka nedostatku vody
14 Víko nádržky na vodu
15 Víko násypky na kávová zrna
16 Hlavní vypínač
17 Zásuvka pro kabel
18 Obslužná dvířka
19 Hubice dávkovače kávy
20 Držák trubice
21 Jak připojit držák trubice
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22 Dávkovací hubice horké vody
23 Automatické pěnítko na mléko
24 Sací trubice
25 Horní část karafy na mléko
26 Kolík na karafě na mléko
27 Karafa na mléko
28 Nádržka na vodu
29 Kryt tácku na odkapávání
30 Tácek na odkapávání
31 Nádoba na mletou kávu
32 Indikátor plného tácku na odkapávání
33 Zásuvka na zbytky kávy
34 Trubice výstupu kávyP 
35 Vnitřní část obslužných dvířek s pokyny k čištění
36 Varná sestava
37 Tuk
38 Kabel
39 Tlačítko pro nastavení mlýnku
40 Kryt násypky na kávová zrna

První instalace 
Tento přístroj byl zkoušen s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly
v něm zůstat zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.Jako
u většiny plně automatických přístrojů je nejprve třeba připravit několik káv
a umožnit tak přístroji dokončení vlastních nastavení k přípravě té
nejchutnější kávy.
1 Z přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
2 Přístroj umístěte na stůl anebo na pracovní desku, mimo dosah

vodovodního kohoutku, dřezu a zdrojů tepla.

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

Poznámka: Nad přístrojem, za ním a po obou jeho stranách ponechejte
alespoň 15 cm volného prostoru.

Poznámka: Tento přístroj může obsluhovat pouze řádně vyškolená
osoba. Nikdy nenechte přístroj v chodu bez dozoru.

MAX
CALC
CLEAN

MAX

3 Vypláchněte nádržku na vodu. Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až
po ukazatel hladiny MAX.
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4 Otevřete víko násypky na kávová zrna. Naplňte násypku na kávová zrna
kávovými zrny a zavřete víko.

Poznámka: Nepřeplňujte násypku, aby nedošlo k poškození mlýnku.

Upozornění: Používejte pouze zrna na výrobu kávy espresso. Nikdy
nepoužívejte mletou kávu, nepražená kávová zrna ani karamelizovaná
kávová zrna, protože by se přístroj mohl poškodit.

Poznámka: Do trubice výstupu kávy nepřidávejte mletou kávu, vodu ani
kávová zrna.

2

1

5 Zapojte zástrčku napájení do síťové zásuvky (1) a zasuňte malou zástrčku
do konektoru umístěného na zadní straně přístroje (2).

6 Zapněte přístroj přepnutím hlavního vypínače do polohy ON (Zapnuto).
7 Vložte dávkovací hubici horké vody.

8 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.

Příprava okruhu
Během úvodního postupu zahřívání proudí vnitřním obvodem pitná voda,
která přístroj ohřívá. Tento postup trvá několik sekund.
1 Pod dávkovací hubici horké vody postavte vhodnou nádobu.
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Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

2 Současně bliká kontrolka nedostatku vody a obecného varování.
- Rozsvítí se kontrolka tlačítka ESPRESSO.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

Espresso

Memo

3 Stiskněte tlačítko Espresso.
- Přístroj se zahřívá a tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO a COFFEE

současně blikají.

Cyklus automatického výplachu
Jakmile je přístroj zahřátý, provede automatický vyplachovací cyklus, aby
očistil vnitřní okruh pitnou vodou. Voda vytéká z kávové hubice.
1 Pod hubici dávkovače kávy umístěte vhodnou nádobu.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO a COFFEE současně blikají.
- Cyklus bude automaticky dokončen.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO, COFFEE a HOT WATER / MILK
CLEAN se trvale rozsvítí.

Cyklus manuálního vyplachování
Během cyklu manuálního vyplachování připraví přístroj jeden šálek kávy,
a přichystá tak vnitřní okruh k použití.
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1 Pod hubici dávkovače kávy umístěte vhodnou nádobu.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

2 Zkontrolujte, zda tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO, COFFEE a HOT
WATER / MILK CLEAN trvale svítí.

Memo

Co�ee

3 Stiskněte tlačítko COFFEE.
- Přístroj začne připravovat šálek kávy, aby připravil vnitřní okruh

k používání. Tato káva není pitná.
4 Po skončení cyklu přípravy šálek vylijte.
5 Pod dávkovací hubici horké vody postavte vhodnou nádobu.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

2

1X

X

6 Jednou stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN. Přístroj začne
dávkovat vodu.
- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne pomalu blikat. 

7 Nechte přístroj připravovat horkou vodu, dokud se trvale nerozsvítí
kontrolka nedostatku vody.

Poznámka: Chcete-li cyklus manuálního vyplachování zastavit, stiskněte
tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN; opětovným stisknutím tlačítka HOT
WATER / MILK CLEAN jej můžete znovu spustit.

8 Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po značku MAX. 

Přístroj je připraven k použití.

Poznámka: Automatický cyklus vyplachování se spustí vždy, když přístroj
ponecháte v pohotovostním režimu nebo vypnutý déle než 30 minut.
Pokud jste přístroj nepoužívali 2 týdny nebo déle, budete muset provést
cyklus manuálního vyplachování.

Měření tvrdosti vody
Abyste mohli upravit nastavení přístroje podle vody v dané oblasti, zjistěte
tvrdost vody pomocí dodaného testovacího proužku tvrdosti vody.

13Čeština



1 Ponořte testovací proužek (dodaný s přístrojem) do pitné vody na
1 sekundu. 

2 Testovací proužek vyjměte a počkejte 1 minutu.

1 2

3 4

3 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a určete tvrdost
vody pomocí následující tabulky.

počet červených čtverečků nastavit hodnotu tvrdost vody

1/2 A velmi měkká voda / měkká
voda

3 B tvrdá voda

4 C velmi tvrdá voda

Instalace vodního filtru Intenza+
Doporučujeme vám instalovat vodní filtr Intenza+, který brání tvorbě
vodního kamene v přístroji. Vodní filtr Intenza+ si můžete zakoupit
samostatně. Více podrobností se dočtete v kapitole „Záruka a podpora“,
v části „Objednávání výrobků údržby“.

Poznámka: Filtr INTENZA+ měňte po 2 měsících.

1 Z nádržky na vodu vyjměte malý bílý filtr a uložte jej na suché místo.

Poznámka: Malý bílý filtr uchovejte pro budoucí použití. Budete jej
potřebovat k odstranění vodního kamene.
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2 Vyjměte filtr z obalu a ponořte jej do studené vody tak, aby byl otvor
otočen vzhůru. Po stranách filtr lehce stiskněte, aby se uvolnily
vzduchové bublinky.

3 Otočte tlačítkem filtru na nastavení, které odpovídá tvrdosti vody oblasti,
v níž žijete.
a Velmi měkká voda / měkká voda
b Tvrdá voda (tovární nastavení)
c Velmi tvrdá voda

Poznámka: Tvrdost vody můžete otestovat testovacím páskem ke
zjišťování tvrdosti vody.

4 Vložte filtr do prázdné nádržky na vodu. Stlačte jej co nejhlouběji dolů, až
na doraz.

5 Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po značku MAX a zasuňte ji
zpět do přístroje.

6 Zkontrolujte, zda se tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO, COFFEE a HOT
WATER / MILK CLEAN trvale rozsvítí.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

7 Vložte dávkovací hubici horké vody a jednou stiskněte tlačítko HOT
WATER / MILK CLEAN. Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne blikat.
- Nechte přístroj vydávat horkou vodu, dokud se nádržka na vodu

nevyprázdní. 
- Rozsvítí se kontrolka nedostatku vody.

8 Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po ukazatel hladiny MAX
a vložte ji zpět do přístroje.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO, COFFEE a HOT WATER / MILK
CLEAN se trvale rozsvítí.

Přístroj je připraven k použití.
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Používání přístroje

Druhy a doba přípravy nápojů
Název nápoje Popis

Espresso Káva s hustou krémovou složkou podávaná v malém šálku 

Cappuccino 1/3 kávy espresso, 1/3 horkého mléka a 1/3 mléčné pěny podávané
ve velkém šálku

Coffee Obyčejná káva do většího šálku

Název nápoje Standardní dávka Rozsah dávek

Espresso 40 ml 20–230 ml

Coffee 120 ml 20–230 ml

Poznámka: Délky uvedené výše jsou přibližné. 

Nastavení hubice dávkovače kávy 
Přístroj lze použít k dávkování různých druhů kávy v šálcích nebo sklenicích
různých velikostí. Výšku dávkovací hubice kávy lze podle velikosti šálku nebo
sklenice nastavit posunutím hubice nahoru nebo dolů.

Vaření kávy
Příprava 1 šálku espressa či kávy
1 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
2 Připravte vybranou kávu jedním stisknutím tlačítka ESPRESSO nebo

COFFEE.
- Tlačítko vybraného nápoje začne pomalu blikat.

3 Přístroj přípravu zastaví po dosažení předem nastavené hladiny.

Poznámka: Pokud chcete proces přípravy zastavit dříve, než přístroj
dokončí dávkování předem nastaveného objemu kávy, stiskněte dříve
zvolené tlačítko nápoje.

Příprava 2 šálků espresa či kávy
1 Umístěte pod hubici dávkovače kávy dva šálky.
2 Připravte vybrané kávy dvěma stisknutími tlačítka ESPRESSO nebo

COFFEE.
- Tlačítko vybraného nápoje dvakrát rychle zabliká.
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Přístroj automaticky namele a nadávkuje odpovídající množství kávy.
Příprava dvou šálků nápoje vyžaduje dva cykly mletí a přípravy, které
přístroj automaticky provede.

3 Přístroj přípravu zastaví po dosažení předem nastavené hladiny.

Poznámka: Pokud chcete proces přípravy zastavit dříve, než přístroj
dokončí dávkování předem nastaveného objemu kávy, stiskněte dříve
zvolené tlačítko nápoje.

Připojení a odpojení automatického pěnítka na mléko
Poznámka: Nepřipojujte automatické pěnítko na mléko silou.

1

2
1

1 Je-li vložena dávkovací hubice horké vody, stiskněte tlačítka uvolnění
z obou stran dávkovací hubice horké vody (1) a vyjměte ji (2).

2 Automatické pěnítko na mléko mírně nakloňte a zcela zasuňte do vodítek
v přístroji.

3 Při otáčení zatlačte na automatické pěnítko na mléko směrem dolů tak,
aby zapadlo na své místo.

1

2 1

4 Pokud chcete automatické pěnítko na mléko odpojit, stiskněte tlačítka
pro uvolnění na obou stranách pěnítka, jemně ho zvedněte a vytáhněte
ven.

Vaření kávy cappuccino

Varování: Nebezpečí opaření! Dávkování může předcházet krátce
tryskající horká voda. Před odpojením automatického pěnítka na
mléko vyčkejte na dokončení cyklu přípravy.
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Upozornění: Při spuštění cyklu přípravy může z hubice dávkovače mléčné
pěny vystříknout pára a horké mléko.

Poznámka: Abyste zajistili optimální výsledek napěnění, použijte studené
mléko (přibližně o teplotě 5° C/41° F) s obsahem bílkovin alespoň 3 %.
Můžete použít plnotučné mléko nebo mléko částečně odstředěné. Také lze
použít odstředěné mléko, sójové mléko nebo mléko bez laktózy.

1 Pod automatické pěnítko na mléko i hubici dávkovače kávy postavte
velký šálek.

2 Sejměte víko karafy na mléko a nalijte do karafy mléko. Zavřete víko
karafy na mléko.

3 Druhý konec sací hadičky vložte do nádoby s mlékem tak, aby hadička
dosahovala až na dno.

Cappuccino

Memo

4 Stiskněte tlačítko CAPPUCCINO.
- Přístroj začne nejdříve vypouštět mléko a potom kávu.

5 Vyjměte konektor trubičky na mléko z automatického pěnítka na mléko.
6 Připojte konektor mléka ke kolíku na víku nádržky na mléko a nádržku na

mléko uložte do lednice.

Poznámka: Po přípravě nápoje obsahujícího mléko proveďte rychlé
čištění mléčného obvodu. Vypouštějte horkou vodu po dobu 5 sekund,
viz kapitola „Údržba a péče“, část „Rychlé čištění systému na mléko“.

Napěnění mléka 
1 Pod automatické pěnítko na mléko umístěte velký šálek.
2 Sejměte víko karafy na mléko a nalijte do karafy mléko. Zavřete víko

karafy na mléko.
3 Druhý konec sací hadičky vložte do karafy na mléko tak, aby hadička

dosahovala až na dno.
4 Dvakrát stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN.

- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN dvakrát zabliká.
5 Jedním stisknutím tlačítka HOT WATER / MILK CLEAN zastavíte pěnění

mléka.

Poznámka: Po výdeji nápoje obsahujícího mléko proveďte rychlé čištění
systému na mléko. Vypouštějte horkou vodu po dobu 5 sekund, viz
kapitola „Údržba a péče“, část „Denní čištění automatického pěnítka na
mléko“.
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Hot water (Horká voda)
Vložení a vyjmutí dávkovací hubice horké vody
Vložení dávkovací hubice horké vody:
1 Dávkovací hubici horké vody mírně nakloňte a zasuňte ji do přístroje.
2 Dávkovací hubici horké vody stlačte a otočte směrem dolů a zajistěte ji

v přístroji.

Vyjmutí hubice horké vody:

1

2
1

1 Stisknutím tlačítek uvolnění po stranách dávkovací hubice horké vody
hubici uvolněte.

2 Dávkovací hubici horké vody mírně zvedněte a vytáhněte ji z přístroje.

Dávkování horké vody

Upozornění: Při spuštění cyklu přípravy může z hubice dávkovače horké
vody vystříknout pára a horká voda. Vyčkejte na dokončení cyklu, potom
vyjměte hubici dávkovače horké vody.

1 Pod dávkovací hubici horké vody postavte šálek.
2 Jednou stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN.

- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne pomalu blikat.
- Přístroj začne automaticky vypouštět horkou vodu.

3 Jedním stisknutím tlačítka HOT WATER / MILK CLEAN vypouštění horké
vody zastavte.

Úprava množství a chuti 

Systém přizpůsobení Saeco
Káva je přírodní produkt a její charakteristiky se mohou lišit podle místa
původu, mísení nebo pražení. Tento přístroj je vybaven systémem
automatického nastavení, který umožňuje získat nejlepší chuť vašich
oblíbených kávových zrn. Sám se seřídí po přípravě několika šálků kávy.

Aktivace funkce Aroma plus 

Aroma plus

Chcete-li silnější kávu, stiskněte tlačítko Aroma plus. Když je funkce aktivní,
tlačítko Aroma plus svítí.
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Nastavení doby plnění kávy pomocí funkce paměti
Objem připraveného nápoje můžete upravit podle chuti a podle velikosti
šálku. 
1 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
2 Chcete-li nastavit objem kávy espresso, stiskněte tlačítko ESPRESSO

a podržte ho, dokud nezačne rychle blikat. Uvolněte tlačítko ESPRESSO,
přístroj je nyní v režimu programování.
- Přístroj začne připravovat espresso.

3 Jakmile šálek obsahuje požadované množství kávy, stiskněte tlačítko
ESPRESSO.

Tlačítko ESPRESSO je naprogramováno. Přístroj při každém jeho stisknutí
připraví nastavený objem kávy espresso. Dobu plnění obyčejné kávy můžete
nastavit stejným postupem. Stiskněte a podržte tlačítko nápoje a jakmile
šálek obsahuje požadované množství kávy, stiskněte stejné tlačítko znovu.

Nastavení objemu kávy cappuccino pomocí funkce paměti
Objem kávy cappuccino můžete upravit podle chuti a podle velikosti šálků.
Tlačítko pro cappuccino lze naprogramovat.
1 Postavte šálek pod automatické pěnítko na mléko i pod hubici

dávkovače kávy.
2 Chcete-li nastavit objem kávy cappuccino, stiskněte tlačítko

CAPPUCCINO a podržte ho, dokud nezačne rychle blikat. Uvolněte
tlačítko CAPPUCCINO, přístroj je nyní v režimu programování.

3 Přístroj začne nejdříve vydávat mléko. Jakmile šálek obsahuje
požadované množství mléka, stiskněte tlačítko CAPPUCCINO.

4 Přístroj začne vydávat kávu. Jakmile šálek obsahuje požadované
množství kávy, stiskněte tlačítko CAPPUCCINO znovu.

Úprava nastavení mlýnku
Nastavení mlýnku můžete změnit pomocí klíče pro nastavení mlýnku. Při
každém vybraném nastavení keramický mlýnek umele kávu dokonale
rovnoměrně u každého připravovaného šálku. Uchová plné aroma kávy
a zajistí dokonalou chuť každého šálku.

Poznámka: Nastavení mlýnku můžete upravit ve chvíli, kdy přístroj mele
kávová zrna.
1 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy. 
2 Otevřete víko násypky na kávová zrna.
3 Stiskněte tlačítko Espresso.

1

2

4 Když začne mlýnek mlít, zatlačte na knoflík nastavení mletí a otočte jím
doleva nebo doprava.

- Na výběr máte z 5 různých nastavení mlýnku. Čím je bod menší, tím je
káva silnější.

Upozornění: Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte tlačítkem
pro seřízení mlýnku najednou o více než jeden stupeň.
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Údržba a péče
Údržba přístroje se významně podílí na prodloužení životnosti vašeho
přístroje a zajišťuje optimální kvalitu a chuť vaší kávy. 

Čištění tácku na odkapávání a nádoby na namletou kávu 
- Tácek na odkapávání je plný, když se za táckem na odkapávání rozsvítí

kontrolka zaplnění tácku. Tácek na odkapávání vyprázdněte a vyčistěte
každý den. 

1

2

1 Vytáhněte tácek na odkapávání z přístroje.
2 Nádobu na namletou kávu vyprazdňujte, když je přístroj zapnutý. Pokud

nádobu na namletou kávu vyprázdníte v době, kdy je přístroj vypnutý,
nedojde k vynulování počítadla.

3 Tácek na odkapávání vyprázdněte a opláchněte pod tekoucí vodou.
4 Vložte nádobu na namletou kávu zpět do tácku na odkapávání.
5 Zasuňte tácek na odkapávání zpět do přístroje, až zřetelně zaklapne na

místo.

Čištění nádržky na vodu
1 Pravidelně vyjímejte nádržku na vodu z přístroje a oplachujte ji čistou

vodou.
2 Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po ukazatel hladiny MAX

a vložte ji zpět do přístroje.

Čištění přihrádek na kávu
- Násypku na kávová zrna vyčistěte jednou za měsíc suchým hadříkem.

Čištění varné sestavy

Týdenní čištění varné sestavy
1 Vyjměte tácek na odkapávání s nádobou na namletou kávu.
2 Tácek na odkapávání vyprázdněte a opláchněte pod tekoucí vodou.
3 Nádobu na namletou kávu vyprázdněte a opláchněte pod vlažnou

tekoucí vodou.
4 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
5 Otevřete obslužná dvířka.

2

1

6 Stiskněte tlačítko PUSH (1) a zatažením za držák varné sestavy vyjměte
varnou sestavu z přístroje (2).
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7 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a zasuňte rukojeť lžičky do
nálevky na kávu. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou
nálevku.

8 Nádobu na namletou kávu vyjměte, vyprázdněte a opláchněte pod
vlažnou tekoucí vodou. Nechte ji oschnout a poté ji vraťte na místo.

9 Varnou sestavu důkladně očistěte vlažnou vodou. Pečlivě vyčistěte horní
filtr.

Upozornění: Varnou sestavu nečistěte v myčce nádobí ani k jejímu čištění
nepoužívejte prostředek na nádobí či čistič. Mohlo by to poškodit varnou
sestavu a nepříznivě ovlivnit chuť kávy.

10 Varnou sestavu nechte náležitě oschnout.

Poznámka: Varnou sestavu nesušte hadříkem, aby se uvnitř varné sestavy
nezachytávala vlákna.

11 Vnitřek přístroje očistěte měkkým navlhčeným hadříkem.

12 Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že dvě
referenční značky po stranách lícují. Pokud nelícují, postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda je páka v kontaktu se základnou varné sestavy.
13 Zkontrolujte, zda je pojistný háček varné sestavy ve správné poloze. 
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- Háček nastavíte správně tak, že jej zatlačíte vzhůru, do krajní horní
polohy.

- Háček není správně umístěn, pokud se stále nachází v dolní poloze.
14 Nasuňte varnou sestavu po vodicích kolejnicích zpět do přístroje, až se

v dané poloze zajistí se zřetelným zaklapnutím.

Upozornění: Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).

15 Zavřete obslužná dvířka.

Mazání
Aby přístroj dosahoval optimálního výkonu, je nutné mazat varnou sestavu.
Frekvence mazání je uvedena v následující tabulce. Podporu získáte na
našich webových stránkách: www.philips.com/support.

Typ použití Poč. příprav za den Frekvence mazání

Nízká 1-5 Každé 4 měsíce

Normální 6-10 Každé 2 měsíce

Vysoká >10 Každý měsíc

1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Vyjměte varnou sestavu a opláchněte ji pod vlažnou tekoucí vodou podle

popisu v části Týdenní čištění varné sestavy.
3 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku kolem hřídele ve spodní části

varné sestavy.

4 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku na kolejnice po obou stranách (viz
obrázek).

5 Vložte varnou sestavu zpět podle popisu v části Týdenní čištění varné
sestavy.

Tubu s mazacím tukem můžete použít vícekrát.

Rychlé čištění systému na mléko

Poznámka: Po přípravě cappuccina proveďte rychlé čištění systému na
mléko.

1 Pod automatické pěnítko na mléko umístěte šálek.

23Čeština



2 Jednou stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN.
3 Napouštějte horkou vodu po dobu 5 sekund.
4 Jedním stisknutím tlačítka HOT WATER / MILK CLEAN vypouštění horké

vody zastavte.

Denní čištění automatického pěnítka na mléko
1 Pod automatické pěnítko na mléko umístěte šálek.
2 Vložte sací hadičku do šálku s pitnou vodou.
3 Dvakrát stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN. 

- Tlačítko dvakrát zabliká.
4 Přístroj začne vypouštět horkou vodu a páru.
5 Vypouštějte horkou vodu po dobu 5 sekund a poté jedním stisknutím

tlačítka HOT WATER / MILK CLEAN vypouštění zastavte.

Měsíční čištění automatického pěnítka na mléko
1 Připojte automatické pěnítko na mléko, viz kapitola „Používání přístroje“,

část „Připojení a odpojení automatického pěnítka na mléko“.
2 Obsah sáčku s čističem mléčného obvodu nalijte do karafy na mléko.

Potom karafu na mléku naplňte vodou po ukazatel hladiny MAX.
3 Do karafy na mléko vložte sací hadičku.

4 Pod automatické pěnítko na mléko umístěte velkou nádobu (1,5 l).

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

2x

2

1X

X

5 Dvakrát stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN.
- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne blikat.

6 Až přístroj vypustí čisticí roztok, zastavte vypouštění stisknutím tlačítka
HOT WATER / MILK CLEAN.

7 Karafu na mléko důkladně očistěte a naplňte ji čistou vodou po ukazatel
hladiny MAX.

8 Do karafy na mléko vložte sací hadičku.
9 Vylijte nádobu a umístěte ji zpět pod automatické pěnítko na mléko.
10 Dvakrát stiskněte tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN.

- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne blikat.
11 Jakmile přístroj přestane vypouštět vodu, stiskněte tlačítko HOT WATER /

MILK CLEAN.
12 Vyprázdněte nádobu.
13 Vyjměte automatické pěnítko na mléko.
14 Demontujte všechny součásti a opláchněte je pod vlažnou tekoucí

vodou.

15 Pokračujte v čištění automatického pěnítka na mléko.
Čištění automatického pěnítka na mléko
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1

2 1

1 Odpojte automatické pěnítko na mléko od přístroje.

2 Vyjměte spodní část automatického pěnítka na mléko.

3 Odpojte spodní část.

4 Odpojte spojku.

5 Vyjměte hadičku se spojkou.
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6 Vyjměte spojku z hadičky.

7 Vyjměte zařízení pro napěnění mléka z podpory.
8 Všechny součásti důkladně očistěte vlažnou vodou.
9 Součásti znovu sestavte v opačném pořadí.

Přístroj je připraven k použití.

Odstraňování vodního kamene

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

Když se trvale rozsvítí tlačítko CALC CLEAN, je třeba přístroj zbavit
usazeného vodního kamene. Pokud vodní kámen po rozsvícení tlačítka
neodstraníte, přístroj přestane správně fungovat. V takovém případě jeho
opravy nejsou kryté zárukou.

Používejte pouze prostředek pro odstraňování vodního kamene společnosti
Philips. Za žádných okolností nepoužívejte odstraňovač vodního kamene na
bázi kyseliny sírové, chlorovodíkové, amidosulfonové nebo octové (ocet),
protože by mohlo dojít k poškození vodního okruhu přístroje
a nedostatečnému rozpuštění vodního kamene. Nedodržení tohoto pokynu
vede ke zneplatnění záruky. Neodstraňování vodního kamene rovněž
povede k zneplatnění záruky. Roztok k odstranění vodního kamene
společnosti Philips můžete zakoupit online na webu www.saeco.com/care. 

Proces odstranění vodního kamene trvá 30 minut a skládá se z cyklu
odstranění vodního kamene a vyplachování. Cyklus odstranění vodního
kamene nebo vyplachování můžete pozastavit stisknutím tlačítka
ESPRESSO. V pozastaveném cyklu můžete pokračovat stisknutím tlačítka
ESPRESSO.

Proces odstranění vodního kamene
1 Vložte dávkovací hubici horké vody. (pokud není vložena).
2 Vyjměte a vyprázdněte tácek na odkapávání a nádobu na namletou

kávu. Vložte tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu zpět.
3 Vyjměte nádržku na vodu a vyjměte z ní vodní filtr INTENZA+ (je-li

vložen). Nahraďte tento filtr původním malým bílým filtrem.
4 Do nádržky na vodu nalijte roztok k odstranění vodního kamene. Nádržku

na vodu naplňte pitnou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN.
Nádržku na vodu vložte zpět do přístroje.
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5 Pod trysku pro horkou vodu / páru a hubici dávkovače kávy umístěte
velkou nádobu (1,5 l).

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

3 sec.

Calc

clean

6 Stisknutím a podržením tlačítka CALC CLEAN po dobu 3 sekund spusťte
cyklus odstranění vodního kamene. Tlačítko ESPRESSO se trvale rozsvítí
a tlačítko CALC CLEAN bude během celého cyklu blikat.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

7 Rozsvítí se kontrolka cyklu odstranění vodního kamene. Stroj začne
v intervalech přibližně 20 minut dávkovat roztok k odstranění vodního
kamene.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

8 Nechte přístroj vypouštět roztok k odstranění vodního kamene, dokud se
nerozsvítí kontrolka nedostatku vody.

9 Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji. Naplňte nádržku na vodu
pitnou vodou až po ukazatel hladiny MAX a vložte ji zpět do přístroje.

10 Vyprázdněte tácek na odkapávání i nádobu a vraťte je zpět.
11 Rozsvítí se kontrolka cyklu vyplachování. Jakmile začne blikat tlačítko

ESPRESSO, jeho stisknutím zahájíte cyklus vyplachování.
12 Po dokončení cyklu vyplachování tlačítko CALC CLEAN zhasne.
13 Stroj se zahřívá a provádí automatický vyplachovací cyklus. Tlačítka

ESPRESSO a COFFEE současně blikají. Cyklus odstraňování vodního
kamene je dokončen.

Upozornění: Pokud zůstane svítit kontrolka nedostatku vody a kontrolka
cyklu vyplachování nezhasne, není nádržka na vodu pro cyklus výplachu
naplněna až po značku MAX. Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou
a zopakujte postup od kroku 10.

14 Odstraňte tácek na odkapávání, opláchněte ho a dejte jej zpět.
Vyprázdněte nádobu.

15 Znovu nainstalujte vodní filtr Intenza+ (je-li součástí přístroje).
16 Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji.
17 Vyčistěte varnou sestavu pomocí cyklu Týdenní čištění varné sestavy.

Přístroj je připraven k použití.
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Přerušení cyklu odstraňování vodního kamene
Proces odstranění vodního kamene je nutno po spuštění dokončit
a nevypínat přístroj. Pokud se přístroj v průběhu cyklu zablokuje, proces
odstranění vodního kamene lze ukončit stisknutím vypínače. Pokud k tomu
dojde nebo v případě výpadku proudu nebo náhodného odpojení síťového
kabelu, postupujte takto:
1 Vyjměte, vypláchněte a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po

ukazatel hladiny MAX.
2 Zkontrolujte, že je hlavní vypínač v poloze ON.
3 Stisknutím vypínače přístroj zapněte.
4 Počkejte, až se rozsvítí tlačítka ESPRESSO, COFFEE a HOT WATER / MILK

CLEAN.
5 Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.
6 Vyprázdněte nádobu a vraťte ji zpět.
7 Jedním stisknutím tlačítka HOT WATER / MILK CLEAN vypusťte 0,5 l

horké vody. Stisknutím stejného tlačítka vypouštění horké vody zastavte.
- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne blikat.

8 Vyprázdněte nádobu.
9 Umístěte nádobu pod hubici dávkovače kávy.
10 Stiskněte tlačítko COFFEE.
11 Opakujte kroky 9 až 10.
12 Vyprázdněte nádobu.

Přístroj je připraven k použití.

Význam světelných signálů

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítka ESPRESSO a COFFEE blikají. Stroj se zahřívá nebo provádí
automatický vyplachovací cyklus.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Trvale svítí tlačítko ESPRESSO a současně blikají kontrolky nedostatku
vody a obecného varování. Je třeba připravit obvod. Připojte dávkovací
hubici horké vody, stiskněte tlačítko ESPRESSO a kontrolka tlačítka
ESPRESSO zhasne. Během přípravy okruhu blikají kontrolky nedostatku
vody a obecného varování. Po dokončení přípravy okruhu tyto kontrolky
zhasnou.
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Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítka ESPRESSO, CAPPUCCINO, COFFEE a HOT WATER / MILK CLEAN
se trvale rozsvítí. Přístroj je připraven k přípravě nápoje.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítko ESPRESSO pomalu bliká. Přístroj připravuje jeden šálek kávy
espresso.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítko COFFEE pomalu bliká. Přístroj připravuje jeden šálek kávy.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítko ESPRESSO rychle dvakrát zabliká. Přístroj připravuje dva šálky
kávy espresso.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítko COFFEE rychle dvakrát zabliká. Přístroj připravuje dva šálky kávy.
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Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítko ESPRESSO rychle bliká. Přístroj programuje množství kávy
espresso, které bude připravovat.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Tlačítko COFFEE rychle bliká. Přístroj programuje množství kávy, které
bude připravovat.

- Tlačítko HOT WATER / MILK CLEAN začne pomalu blikat. Přístroj dávkuje
horkou vodu nebo páru.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Rozsvítí se kontrolka nedostatku vody. Naplňte nádržku na vodu.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Trvale se rozsvítí kontrolka obecného varování. Vložte tácek na
odkapávání a nádobu na namletou kávu zpět do přístroje a zavřete
obslužná dvířka.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kontrolka obecného varování začne pomalu blikat. Vložte dávkovací
hubici horké vody.
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Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kontrolka obecného varování začne rychle blikat. Probíhá resetování
varné sestavy kvůli resetování přístroje.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kontrolka obecného varování začne pomalu blikat. Vložte varnou
sestavu.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Trvale se rozsvítí kontrolka pro vyprázdnění nádoby na namletou kávu.
Vyprázdněte nádobu na namletou kávu.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kontrolka pro vyprázdnění nádoby na namletou kávu začne blikat.
Nádoba na namletou kávu není vložena do přístroje. Vyčkejte, dokud
kontrolka pro vyprázdnění nádoby na namletou kávu nezhasne a trvale
se nerozsvítí kontrolka obecného varování. Vložte nádobu na namletou
kávu a zavřete obslužná dvířka.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Rozsvítí se kontrolka nedostatku kávy. Naplňte násypku na kávová zrna
kávovými zrny a znovu spusťte cyklus přípravy. Jakmile stisknete tlačítko
požadovaného nápoje, kontrolka nedostatku kávy zhasne. Když přístroj
hlásí tento varovný signál, můžete pouze připravovat páru a horkou vodu.
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Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- Kontrolka CALC CLEAN trvale svítí. Přístroj vyžaduje odstranění vodního
kamene, řiďte se pokyny v kapitole „Odstraňování vodního kamene“.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Současně blikají kontrolky nedostatku vody, vyprázdnění nádoby na
namletou kávu, nedostatku kávy a obecného varování. Přístroj je mimo
provoz. Přístroj vypněte a po 30 sekundách jej znovu zapněte. Opakujte
tento postup dvakrát nebo třikrát. Pokud nedojde k obnovení činnosti
přístroje, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve
své zemi.

Řešení problémů 
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete
u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle
následujících informací, navštivte web www.philips.com/support, na kterém
naleznete odpovědi na nejčastější dotazy, nebo se obraťte na středisko
péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Problém Příčina Řešení

Pod kávovarem se
objevila voda.

Odkapávací miska je plná
a přetekla.

Když se za odkapávací miskou rozsvítí
ukazatel naplnění, misku vyprázdněte.
Před odvápňováním kávovaru vždy
vyprázdněte odkapávací misku.

Kávovar není umístěn ve
vodorovné poloze.

Aby ukazatel naplnění odkapávací
misky fungoval správně, umístěte
kávovar na vodorovný povrch.

Kávovar se nezapne. Kávovar je odpojen. Zkontrolujte, zda je správně zapojen
síťový kabel.

Odkapávací miska se
rychle zaplní.

To je normální jev. Kávovar
používá vodu k čištění vnitřního
obvodu a varné sestavy. Část
vody proudí vnitřní soustavou
přímo do odkapávací misky.

Když se za krytem odkapávací misky
rozsvítí ukazatel naplnění, misku
vyprázdněte.

Pod dávkovací hubici postavte šálek
na sběr čisticí vody.

Po stisknutí tlačítka HOT
WATER kávovar
nevypouští vodu.

Není vložena dávkovací hubice
horké vody.

Vložte dávkovací hubici horké vody
a znovu stiskněte tlačítko HOT WATER.
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Problém Příčina Řešení

Po stisknutí tlačítka
CAPPUCCINO kávovar
nevypouští mléko a začne
blikat kontrolka obecného
varování.

Automatický napěňovač mléka
není správně zapojen.

Zapojte automatický napěňovač mléka
a ujistěte se, že je v kávovaru
připraveno mléko. Poté znovu
stiskněte tlačítko CAPPUCCINO.

Varnou sestavu nelze
vyjmout.

Varná sestava není správně
umístěna.

Zavřete dvířka pro údržbu. Kávovar
vypněte a znovu jej zapněte. Vyčkejte,
dokud se nezobrazí obrazovka
Machine ready, a potom vyjměte
varnou sestavu.

 Nádoba na namletou kávu není
vyjmuta.

Nádobu na namletou kávu vyjměte
před vyjmutím varné sestavy.

Stále běží odvápňovací cyklus. Během odvápňovacího cyklu nelze
varnou sestavu vyjmout. Nejprve
dokončete odvápňovací cyklus a
potom varnou sestavu vyjměte.

Varnou sestavu nelze
vložit.

Varná sestava není ve správné
poloze.

Varná sestava nebyla při umístění do
kávovaru zasunuta do koncové
polohy. Zkontrolujte, že zda je páčka
v kontaktu se základnou varné sestavy
a že háček varné sestavy je ve správné
poloze.

Resetujte kávovar vypnutím
a opětovným zapnutím. Vložte zpět
odkapávací misku a nádobu na
namletou kávu. Varnou sestavu nechte
vyndanou. Zavřete dvířka pro údržbu
a potom kávovar zapněte a vypněte.
Poté zkuste znovu vložit varnou
sestavu.

Káva obsahuje příliš málo
krémové pěny nebo je
vodnatá.

Mlýnek je nastaven na hrubé
mletí.

Nastavte mlýnek na jemnější mletí.

Varná sestava je znečištěná. Vyčistěte varnou sestavu. Abyste
zaručili důkladné vyčištění, při
měsíčním postupu čištění použijte
odmašťovací tabletu.

Trubice výstupu kávy je
znečištěná.

Důkladně vyčistěte trubici výstupu
kávy rukojetí multifunkčního nástroje
nebo rukojetí lžičky.

Směs kávy není vhodná. Zkuste jinou směs kávy.

Kávovar provádí vlastní
automatické nastavení.

Připravte několik šálků kávy.

Káva není dostatečně
teplá.

Použili jste studené šálky. Šálky předehřejte vypláchnutím
horkou vodou.
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Problém Příčina Řešení

Přidali jste mléko. Bez ohledu na teplotu přidaného
mléka vždy dojde v určité míře
k snížení teploty kávy.

Kávovar mele kávová
zrna, ale nevytéká z něj
žádná káva.

Mlýnek je nastavený na příliš
jemné mletí.

Nastavte mlýnek na hrubší mletí.

Varná sestava je znečištěná. Vyčistěte varnou sestavu.

Hubice dávkovače kávy je
znečištěná.

Vyčistěte hubici dávkovače kávy i její
otvory pomocí kulatého kartáče.

Trubice výstupu kávy je ucpaná. Vyčistěte trubici výstupu kávy rukojetí
multifunkčního nástroje nebo rukojetí
lžičky.

Káva vytéká příliš pomalu. Káva je namletá příliš jemně. Změňte nastavení mlýnku na hrubší
mletí.

Varná sestava je znečištěná. Vyčistěte varnou sestavu.

Trubice výstupu kávy je ucpaná. Vyčistěte trubici výstupu kávy rukojetí
multifunkčního nástroje nebo rukojetí
lžičky.

Obvod kávovaru je ucpán vodním
kamenem.

Kávovar odvápněte.

Mléko se nenapění. Automatický napěňovač mléka je
znečištěn, případně nesprávně
sestaven nebo vložen.

Vyčistěte automatický napěňovač
mléka a ujistěte se, že je správně
sestaven a vložen.

Použitý druh mléka není vhodný
k napěňování.

Různé druhy mléka vyprodukují různé
množství a různou kvalitu pěny.
Dobrých výsledků dosáhnete
s částečně odstředěným nebo
plnotučným kravským mlékem.

Stiskl(a) jsem tlačítko
MILK CLEAN za účelem
vyčištění systému na
mléko, ale kávovar
vypouští horké mléko.

Sací trubice automatického
napěňovače mléka je vložena do
nádoby s mlékem.

Vložte trubici do nádobky s čerstvou
vodou a znovu stiskněte tlačítko MILK
CLEAN.

Filtr je příliš velký. Je třeba uvolnit z filtru vzduch. Nechte z filtru uniknout všechny
vzduchové bublinky.

V nádržce na vodu je stále voda. Před vložením filtru nádržku na vodu
vyprázdněte.

Kontrolka pro
vyprázdnění nádoby na
namletou kávu se rozsvítí
příliš brzy.

Nádoba na namletou kávu byla
vyprázdněna v době, kdy byl
kávovar vypnutý, proto nedošlo
k vynulování počítadla.

Nádobu na namletou kávu
vyprazdňujte, když je kávovar zapnutý.
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Problém Příčina Řešení

Kontrolka pro
vyprázdnění nádoby na
namletou kávu stále svítí, i
když nádobu vyprázdním.

Nádobu na namletou kávu jste
vyprázdnili v době, kdy byl
kávovar vypnutý, a proto nedošlo
k resetování výstrahy.

Kávovar zapněte a znovu vyjměte
nádobu na namletou kávu. Vyčkejte 5
sekund a poté nádobu na namletou
kávu vraťte na místo. Kontrolka pro
vyprázdnění nádoby na namletou
kávu poté zhasne.

Recyklace
- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným

komunálním odpadem (2012/19/EU).
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu

elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete
zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Záruka a podpora 
Více informací nebo podporu naleznete na adrese www.philips.com/coffee-
care nebo na samostatném záručním listu.

Objednání výrobků údržby
K čištění přístroje a odstranění vodního kamene používejte pouze výrobky
pro údržbu od společnosti Philips Saeco. Tyto výrobky lze zakoupit v online
obchodě společnosti Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na webu
www.shop.philips.com/service, od místního prodejce nebo v autorizovaných
servisních střediscích.

Objednání výrobků údržby:

Typové číslo Výrobek

CA6700 Roztok pro odstranění vodního kamene

CA6702 Vodní filtr Intenza+ 

HD5061 Mazací tuk varné sestavy

CA6705 Čistič obvodu mléka

Technické specifikace
Jmenovité napětí –
jmenovitý výkon –
napájení

Viz štítek s údaji na vnitřní straně obslužných dvířek

Materiál těla Termoplastický materiál

Rozměry (š x v x h) 215 x 330 x 429 mm
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Hmotnost 7 kg

Délka síťového kabelu 800–1200 mm

Ovládací panel Přední panel

Velikosti šálků Do 152 mm

Nádržka na vodu 1,8 l, vyjímatelná

Kapacita násypky na
kávová zrna

250 g

Kapacita nádoby na
namletou kávu

15

Tlak čerpadla 15 barů

Ohřívač Nerezová ocel

Bezpečnostní zařízení Tepelná pojistka
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Sissejuhatus
Õnnitleme Philipsi automaatse piimavahustiga täisautomaatse kohvimasina
ostu puhul! Philipsi tugiteenuse võimalikult tõhusaks kasutamiseks
registreerida toode veebilehel www.philips.com/welcome. Masin sobib
kohviubadest espressokohvi valmistamiseks. Automaatne piimavahusti
võimaldab valmistada täiuslikku cappuccinot kiirelt ja lihtsalt. Selles
kasutusjuhendis on esitatud info kohvimasina paigaldamiseks,
kasutamiseks, puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks.

Jätkuvate tõrgete või küsimuste korral tutvuda meie tootetoe leheküljega
aadressil www.philips.com/support. Siin on esitatud üksikasjalik puhastus-
ja hooldusinfo, korduma kippuvad küsimused, videod ja kasutusjuhendid. 

Tähtis 
See masin on varustatud ohutusfunktsioonidega. Sellele vaatamata lugege
ja järgige hoolikalt ohutusjuhiseid ja kasutage masinat ainult nii nagu
nendes juhistes kirjeldatud, et vältida juhuslikke vigastusi või kahjustusi
masina ebaõige kasutamise tõttu. Hoidke see kasutusjuhend tuleviku
tarbeks alles.

Hoiatus
- Ühendage masin vooluvõrku, mille pinge sobib seadme tehniliste

andmetega.
- Ühendage masin maandatud seinakontakti.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva, ega

kuumade pindadega kokku puutuda.
- Ärge kunagi kastke masinat, toitejuhet ega toitejuhtme pistikut

vette (elektrilöögi oht).
- Ärge kunagi valage vedelikke toitejuhtme ühenduse lähedal.
- Ärge kunagi suunake kuuma veejuga kehaosade poole: põletuste

oht.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid ja nuppe.
- Lülitage masin selle tagaküljel asuvast pealülitist välja ja

eemaldage pistik seinakontaktist:
- Kui tekib tõrge.
- Kui masinat ei kasutata pikema aja jooksul.
- Enne masina puhastamist.

- Tõmmake alati pistikust, mitte toitejuhtmest.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
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- Ärge kasutage masinat, kui selle pistik, toitejuhe või masin ise on
kahjustatud..

- Ärge tehke muudatusi masinale ega selle toitejuhtmele.
- Selleks, et vältida ohtu, laske remonditöid teostada vaid Philipsi

poolt volitatud hoolduskeskustel..
- Masin ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, kes on vähem kui 8

aastat vanad.
- Seda masinat võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning

füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel
puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile
on antud juhendid masina ohutu kasutamise kohta ja kui nad
mõistavad sellega seotud ohte. 

- Ärge laske lastel seadet puhastada ja hooldada, kui nad ei ole
vähemalt 8 aastat vanad ja nad on järelevalveta. 

- Hoidke masinat, selle tarvikuid ja toitejuhet alla 8-aastastele
lastele kättesaamatus kohas.

- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks masinaga.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega muid esemeid kohviveskisse.

Ettevaatust
- Masin on mõeldud kasutamiseks ainult tavalises

kodumajapidamises. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide
personali köökides, kontorites, talude puhkeruumides ega teistes
töökeskkondades.

- Alati asetage masin tasasele ja kindlale pinnale. Hoidke seda
püstises asendis, ka transpordi ajal..

- Ärge asetage masinat keedualale ega kuuma ahju, küttekeha või
sarnase soojusallika lähedusse.

- Oamahutisse pange vaid röstitud kohviube. Kui panna
oamahutisse eeljahvatatud kohvi, lahustuvat kohvi, tooreid
kohviube või muid aineid, võib see masinat kahjustada.

- Enne osade paigaldamist või eemaldamist laske masinal jahtuda.
Küttepinnad võivad kasutamisjärgselt säilitada jääksoojust.
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- Ärge kunagi täitke veepaaki sooja, kuuma või gaseeritud veega,
kuna see võib kahjustada veepaaki ja masinat.

- Äge kunagi kasutage masina puhastamiseks küürimiskäsnu,
abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu
bensiini või atsetooni. Kasutage lihtsalt veega niisutatud pehmet
lappi.

- Puhastage oma masinat regulaarselt katlakivist. Masin annab
teada, kui katlakivi eemaldamine on vajalik. Selle eemaldamata
jätmisel võib teie masin lakata korralikult töötamast. Sellisel juhul
remont garantii alla ei kuulu.

- Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Küttesüsteemi jäänud
vesi võib külmuda ja masinat kahjustada.

- Ärge jätke vett veepaaki, kui masinat ei kasutata pikema aja
jooksul. Vesi võib saastuda. Iga kord kui kasutate masinat,
kasutage värsket vett.

Elektromagnetväljad (EMF)
See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega
kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Seadme ülevaade (joonis 1)
1 ESPRESSO nupp
2 CAPPUCCINO nupp
3 COFFEE-nupp
4 SISSE/VÄLJA nupp
5 Nupp AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus)
6 KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp
7 Katlakivi eemaldamise tsükli märgutuli
8 CALC CLEAN nupp
9 Loputustsükli märgutuli
10 Üldhoiatuse märgutuli
11 Märgutuli „kohv otsas”
12 Kohvipaksu sahtli tühjendamise märgutuli
13 Tühja veepaagi märgutuli
14 Veepaagi kaas
15 Oamahuti kaas
16 Pealüliti
17 Juhtme pesa
18 Hooldusluuk
19 Kohvi väljutamise tila
20 Toru hoidik
21 Toru hoidiku kinnitamine
22 Kuuma vee väljutamise tila
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23 Automaatne piimavahustaja
24 Imemistoru
25 Piimakarahvini pealis
26 Otsik piimakarahvini peal
27 Piimakarahvin
28 Veepaak
29 Tilgakandiku kate
30 Tilgakandik
31 Kohvipaksu sahtel
32 Tilgakandiku täituvuse näidik
33 Kohvijääkide sahtel
34 Kohvi väljutamise tilat 
35 Puhastusjuhistega hooldusluugi sisekülg
36 Kohvi tõmbamise seadmed
37 Õli
38 Toitejuhe
39 Veski reguleerimise nupp
40 Kohviubade mahuti kate

Enne esmakordset kasutamist 
Seda masinat on eelnevalt kohviga testitud. Kuigi masinat on hoolikalt
puhastatud, võivad sinna olla jäänud mõningased kohvijäägid. Vaatamata
sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.Nagu enamike
täisautomaatsete masinate puhul, tuleb enne parimate maitseomaduste
saavutamist valmistada paar tassi kohvi, et masin saaks läbida
iseseadistumise.
1 Eemaldage masina küljest kõik pakkematerjalid.
2 Asetage masin lauale või tööpinnale nii, et see oleks eemal kraanist,

valamust ja kuumaallikatest.

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

Märkus. Jätke masinast üles, taha ja kummalegi poole vähemalt 15 cm
vaba ruumi.

Märkus. Masinat tohib kasutada vaid asjakohase ettevalmistusega isik.
Töötavat masinat ei tohi mitte kunagi jätta järelevalveta.

MAX
CALC
CLEAN

MAX

3 Loputada veepaak. Täitke veepaak värske veega MAX taseme tähiseni.
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4 Avage oamahuti kaas. Täitke oamahuti kohviubadega ja sulgege kaas.

Märkus: Veski kahjustuste vältimiseks, ärge täitke oamahutit üle.

Ettevaatust! Kasutage ainult espresso kohviube. Ärge kunagi kasutage
jahvatatud kohvi, röstimata või karamelliseeritud kohviube, kuna see
võib kahjustada masinat.

Märkus. Jahvatatud kohvi, vett ega kohviube ei tohi lisada kohvikraani.

2

1

5 Sisestage toitepistik seinakontakti (1) ja väike pistik pesasse, mis asub
masina tagaküljel (2).

6 Seadistage pealüliti asendisse ON (Sees), et masin sisse lülitada.
7 Sisestage kuuma vee väljutamise tila.

8 Vajutada masina sisselülitamiseks SISSE/VÄLJA nuppu.

Masina soojendamine
Seadme soojendamiseks voolab värske vesi läbi seadme siseringe. Selleks
kulub paar sekundit.
1 Asetada mahuti kuumaveekraani alla.
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Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

2 Tühja veepaagi ja üldhoiatuslambi märgutuled hakkavad üheaegselt
vilkuma.
- Süttib ESPRESSO nupu märgutuli.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

Espresso

Memo

3 Vajutada ESPRESSO nuppu.
- Kohvimasin soojeneb ning ESPRESSO, CAPPUCCINO ja KOHVI nupud

vilguvad üheaegselt.

Automaatne loputustsükkel
Kui masin on piisavalt soojenenud, puhastatakse siseringe värske veega
automaatse loputustsükli käigus. Kohvikraanist voolab vett.
1 Asetada mahuti kohvikraani alla.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO, CAPPUCCINO ja KOHVI nupud vilguvad üheaegselt.
- Tsükkel lõpeb automaatselt.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO, CAPPUCCINO, KOHVI ning KUUMA VEE / PIIMAST
PUHASTAMISE nupud põlevad püsivalt.

Manuaalne loputustsükkel
Manuaalse loputustsükli ajal valmistab masin ühe tassitäie kohvi, et
valmistada masin ette siseringe kasutamiseks.
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1 Asetada mahuti kohvikraani alla.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

2 Veenduda, et ESPRESSO, CAPPUCCINO, KOHVI ja KUUMA VEE / PIIMAST
PUHASTAMISE nupud põlevad püsivalt.

Memo

Co�ee

3 Vajutada KOHVI nuppu.
- Masin hakkab siseringe kasutuse ettevalmistamiseks keetma ühte

tassitäit kohvi. See kohv ei ole joodav.
4 Tühjendada tass, kui kohvi valmistamise tsükkel on lõppenud.
5 Asetada mahuti kuumaveekraani alla.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

2

1X

X

6 Vajutada üks kord KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu. Masin
alustab vee väljutamist.
- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp hakkab aeglaselt vilkuma. 

7 Lasta masinal kuuma vett väljutada seni, kuni tühja veepaagi märgutuli
jääb püsivalt põlema.

Märkus. Manuaalse loputustsükli lõpetamiseks vajutada KUUMA VEE /
PIIMAST PUHASTAMISE nuppu ja taaskäivitamiseks vajutada taas sama
nuppu.

8 Täita veepaak kuni MAX-taseme tähiseni värske veega. 

Masin on kasutusvalmis.

Märkus. Automaatne loputustsükkel käivitub, kui masin on olnud
ooterežiimis või üle 30 minuti välja lülitatud. Kui kohvimasinat ei ole 2 või
enam nädalat kasutatud, tuleb läbida manuaalne loputustsükkel.

Vee kareduse mõõtmine
Masina seadmiseks vastavalt teie piirkonna vee kareduse tasemele, mõõtke
komplekti kuuluva testribaga vee karedust.
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1 Kastke masinaga kaasas olev vee kareduse testriba üheks sekundiks
värskesse vette. 

2 Võtke vee kareduse testriba veest välja ja oodake üks minut.

1 2

3 4

3 Lugege punaseks muutunud ruudud kokku ja kontrollige vee karedust
allolevast tabelist.

Punaste ruutude arv Seatav väärtus Vee karedus

1/2 A väga pehme vesi / pehme vesi

3 B kare vesi

4 C väga kare vesi

Intenza+ veefiltri paigaldamine
Katlakivi masinasse kogunemise vältimiseks soovitame paigaldada Intenza+
veefiltri. Intenza+ veefilter on eraldi saadaval. Sellekohane täiendav info on
esitatud peatüki „Garantii ja tugi” tekstiosas „Hooldustoodete tellimine”.

Märkus. Vahetada Intenza+ filtrit iga 2 kuu tagant.

1 Eemaldada väike valge filter veepaagist ning panna see kuiva kohta
hoiule.

Märkus. Säilitada väike valge filter edaspidiseks kasutamiseks. Seda on
vaja kasutada katlakivi eemaldamise korral.
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2 Võtta filter pakendist välja ja asetada külma vette, lahtine ots ülevalpool.
Õhumullide väljalaskmiseks vajutada õrnalt filtri külgedele.

3 Keerata filtri nuppu, et valida seadistus, mis sobib konkreetse piirkonna
vee karedusega.
a Väga pehme vesi / pehme vesi
b Kare vesi (vaikimisi)
c Väga kare vesi

Märkus. Vee karedust saab kontrollida vee kareduse testribaga.

4 Asetada filter tühja veepaaki. Vajutada see lõpuni alla.
5 Täita veepaak kuni MAX-taseme tähiseni värske veega ja lükata see

tagasi masinasse.
6 Kontrollida, et ESPRESSO, CAPPUCCINO, KOHVI ja KUUMA VEE /

PIIMAST PUHASTAMISE nupud põlevad püsivalt.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

7 Paigaldada kuumaveekraan ja vajutada üks kord KUUMA VEE / PIIMAST
PUHASTAMISE nuppu. KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp
hakkab vilkuma.
- Kuumal veel lasta välja voolata, kuni veepaak on tühi. 
- Tühja veepaagi märgutuli jääb püsivalt põlema.

8 Täita veepaak kuni MAX-taseme tähiseni värske veega ja asetada see
tagasi masinasse.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO, CAPPUCCINO, KOHVI ning KUUMA VEE / PIIMAST
PUHASTAMISE nupud põlevad püsivalt.

Masin on kasutusvalmis.
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Masina kasutamine

Joogid ja kogused
Joogi nimi Kirjeldus

Espresso Väikeses tassis serveeritav tiheda vahuga kange kohv. 

Cappuccino Suures tassis serveeritav 1/3 espressot, 1/3 kuuma piima ja 1/3
piimavahtu.

Kohv Suuremas tassis serveeritav tavaline kohv.

Joogi nimi Tavaline kogus Koguste vahemik

Espresso 40 ml 20–230 ml

Kohv 120 ml 20–230 ml

Märkus. Eespool märgitud kangused on ligikaudsed väärtused. 

Kohvikraani seadmine 
Masinat saab kasutada erinevat tüüpi kohvi valmistamiseks erineva
suurusega tassidesse või klaasidesse. Kohvi väljutamise tila kõrguse
reguleerimiseks vastavalt tassi või klaasi suurusele, nihutage tila üles või alla.

Kohvi valmistamine
Ühe tassi espresso ja kohvi valmistamine
1 Asetada tass kohvikraani alla.
2 Soovitud kohvi valmistamiseks vajutada üks kord ESPRESSO või KOHVI

nuppu.
- Valitud kohvijoogi nupp vilgub aeglaselt.

3 Saavutades eelseatud koguse, lõpetab masin kohvi valmistamise.

Märkus. Kohvi valmistamise tsüklit on võimalik igal ajal katkestada.
Selleks vajutada uuesti eelnevalt valitud kohvijoogi nuppu.

Kahe tassi espresso ja kohvi valmistamine
1 Asetada kaks tassi kohvikraani alla.
2 Soovitud kohvi valmistamiseks vajutada kaks korda ESPRESSO või KOHVI

nuppu.
- Valitud kohvijoogi nupp vilgub kaks korda kiiresti.
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Masin jahvatab ja doseerib automaatselt õige kohvikoguse. Kahe
joogikoguse valmistamiseks on vaja kahte masina automaatselt
teostatavat jahvatus- ja valmistamistsüklit.

3 Saavutades eelseatud koguse, lõpetab masin kohvi valmistamise.

Märkus. Kohvi valmistamise tsüklit on võimalik igal ajal katkestada.
Selleks vajutada uuesti eelnevalt valitud kohvijoogi nuppu.

Automaatse piimavahusti paigaldamine ja eemaldamine
Märkus. Automaatse piimavahusti paigaldamiseks ei tohi kasutada jõudu.

1

2
1

1 Kui paigaldatud on kuuma vee väljutamise tila, vajutage vabastusnuppe
mõlemal pool kuuma vee väljutamise tila (1) ja eemaldage see (2).

2 Piimavahustit tuleb kergelt kallutada ja lükata see täies ulatuses masina
juhikutele.

3 Vajutada automaatset piimavahustit allapoole, samal ajal seda pöörates,
kuni vahusti lukustub.

1

2 1

4 Automaatse piimavahusti eemaldamiseks vajutada vahusti mõlemal
küljel olevaid vabastusnuppe, tõsta seda veidi ja tõmmata piimavahusti
eemaldamiseks välja.

Cappuccino valmistamine

Hoiatus. Põletusoht! Enne vahustatud piima masinast väljumist
võib pritsida veidi kuuma vett. Oodata, kuni valmistustsükkel
lõpeb ja siis automaatne piimavahusti eemaldada.
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Ettevaatust. Valmistustsükli alguses võib piimavahu kraanist eralduda
auru ja pritsida kuuma piima.

Märkus. Parima tulemuse saavutamiseks kasutada külma vähemalt 3% piima
(temperatuuril umbes 5 °C/41 °F). Võimalik on kasutada nii täis- kui ka
väherasvast piima. Samuti võib kasutada rasvavaba, soja- ja laktoosivaba
piima.

1 Asetada suur tass samaaegselt automaatse piimavahusti ja kohvikraani
alla.

2 Eemaldada piimakarahvini kaas ja valada piim karahvini. Sulgeda
piimakarahvini kaas.

3 Asetada imitoru teine ots piimakarahvini sisse nii, et see ulatub mahuti
põhja.

Cappuccino

Memo

4 Vajutada CAPUCCINO nuppu.
- Masin väljutab esmalt piima ja seejärel kohvi.

5 Ühendada imitoru ühendusdetail automaatse piimavahusti küljest lahti.
6 Kinnitada imitoru ühendusdetail piimakarahvini kaane otsiku külge ning

asetada mahuti külmikusse.

Märkus. Pärast piimaga kohvijoogi valmistamist tuleb teha piimasüsteemi
kiirpuhastus. Lasta 5 sekundi jooksul kuumal veel välja voolata, vt peatüki
„Hooldus ja korrashoid“ tekstiosa „Piimasüsteemi kiirpuhastus“.

Piima vahustamine 
1 Asetada suur tass automaatse piimavahusti alla.
2 Eemaldada piimakarahvini kaas ja valada piim karahvini. Sulgeda

piimakarahvini kaas.
3 Asetada imitoru teine ots piimakarahvini sisse nii, et see ulatub mahuti

põhja.
4 Vajutada kaks korda KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.

- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp vilgub kaks korda.
5 Vahustamise peatamiseks vajutada üks kord KUUMA VEE / PIIMAST

PUHASTAMISE nuppu.

Märkus. Pärast piimaga kohvijoogi väljutamist tuleb teha piimasüsteemi
kiirpuhastus. Lasta 5 sekundi jooksul kuumal veel välja voolata, vt
peatüki„Hooldus ja korrashoid“ tekstiosa „Automaatse piimavahusti
igapäevane puhastus“.
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Kuum vesi
Kuumaveekraani paigaldamine ja eemaldamine
Kuuma vee väljutamise tila sisestamine:
1 Kallutage õrnalt kuuma vee väljutamise tila ja sisestage see masinasse.
2 Vajutage ja keerake kuuma vee väljutamise tila allapoole, et see

masinasse lukustada.

Kuuma vee tila eemaldamine:

1

2
1

1 Kuuma vee väljutamise tila vabastamiseks vajutage selle külgedel
olevatele vabastusnuppudele.

2 Tõstke kuuma vee väljutamise tila kergelt ja tõmmake see masinast välja.

Kuuma vee väljutamine

Ettevaatust! Valmistamistsükli alguses võib kuuma vee väljutamise tilast
eralduda auru ja pritsida kuuma vett. Enne kuuma vee väljutamise tila
eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

1 Asetada tass kuumaveekraani alla.
2 Vajutada üks kord KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.

- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp hakkab aeglaselt vilkuma.
- Kuuma vee väljutamine algab automaatselt.

3 Kuuma vee väljutamise peatamiseks vajutada üks kord KUUMA VEE /
PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.

Koguse ja maitse seadmine 

Saeco Adapting System
Kohv on looduslik toode ja selle omadused võivad erineda sõltuvalt
päritolust, segust ja röstist. Masin on varustatud iseseadistumise
süsteemiga, mis võimaldab teil saada parima võimaliku maitse oma lemmik
kohviubadest. See reguleerib ennast pärast mõne kohvi valmistamist.

Aroma plus funktsiooni sisselülitamine 

Aroma plus

Kangema kohvi valmistamiseks vajutada Aroma plus nuppu. Sisselülitatud
Aroma plus funktsiooni korral süttib Aroma plus nupus tuli.
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Kohvi koguse seadmine MEMO funktsiooni abil
Te saate valmistatava joogi kogust vastavalt oma maitsele ja tasside
suurusele seadistada. 
1 Asetada tass kohvikraani alla.
2 Espresso koguse seadmiseks vajutada ja hoida all ESPRESSO nuppu,

kuni see hakkab kiiresti vilkuma. Vabastada ESPRESSO nupp. Masin on
nüüd seadmisrežiimis.
- Masin on espresso valmistamiseks valmis.

3 Vajutada ESPRESSO nuppu seni, kuni tassis on soovitud kogus espressot.

ESPRESSO nupp on nüüd seatud: selle igakordsel vajutamisel valmistab
masin eelnevalt määratud koguse espressot. Tavalise kohvi koguse
määramiseks toimida samal viisil: vajutada ja hoida soovitud joogi nuppu all
ja kui soovitud kogus on tassis, vajutada uuesti sama nuppu.

Cappuccino koguse seadmine MEMO funktsiooni abil
Cappuccino kogust on võimalik seada vastavalt maitsele ja tasside
suurusele. Cappuccino nuppu on võimalik seada.
1 Asetada tass samaaegselt automaatse piimavahusti ja kohvikraani alla.
2 Cappuccino koguse seadmiseks vajutada ja hoida all CAPPUCCINO

nuppu, kuni see hakkab kiiresti vilkuma. Vabastada CAPPUCCINO nupp.
Masin on nüüd seadmisrežiimis.

3 Masin väljutab esmalt piima. Vajutada CAPPUCCINO nuppu seni, kuni
tassis on soovitud kogus piima.

4 Masin alustab kohvi väljutamist. Vajutada uuesti CAPPUCCINO nuppu
seni, kuni tassis on soovitud kogus kohvi.

Kohvijahvataja seadmine
Kohvijahvataja nupu abil saab muuta selle seadeid. Igal valitud
seadeväärtuse korral tagab keraamiline kohvijahvataja täiuslikult ühtlase
jahvatuse igaks valmistatavaks tassitäieks. See säilitab täielikult kohvi
aroomi ja iga tassitäis kohvi on täiuslikult maitsev.

Märkus. Veski seadeid võite reguleerida ainult siis, kui masin jahvatab
kohviube.
1 Asetage tass kohvi väljutustila alla. 
2 Avage oamahuti kaas.
3 Vajutage ESPRESSO nuppu.

1

2

4 Kui veski hakkab jahvatama, vajutage alla veski reguleerimise nupp ja
pöörake see vasakule või paremale.

- Kohvijahvatajal on viis erinevat jahvatusastet. Mida väiksem on
seadenupul olev punkt, seda kangem on kohv.

Ettevaatust! Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake veski
reguleerimise nuppu rohkem kui ühe astme võrra korraga.
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Hooldus ja korrashoid
Hooldus on oluline pikendamaks teie masina eluiga ja tagamaks kohvi
parima kvaliteedi ning maitse. 

Tilkumisaluse ja kohvipaksu sahtli puhastamine 
- Tilgakandik on täis kui selle täituvuse näidik on tõusnud üles, läbi

tilgakandiku katte. Tühjendage ja puhastage tilgakandikut iga päev. 

1

2

1 Tõmmata tilkumisalus masinast välja.
2 Eemaldada kohvipaksu sahtel, kui masin on sisse lülitatud. Loendurit ei

nullita, kui kohvipaksu sahtel eemaldatakse siis, kui masin on välja
lülitatud.

3 Tühjendage tilgakandik ja loputage see kraani all.
4 Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilgakandikusse.
5 Libistage tilgakandik tagasi masinasse, kuni see lukustub klõpsatusega

oma kohale.

Veepaagi puhastamine
1 Eemaldage masinast veepaak ja loputage seda aegajalt värske veega.
2 Täitke veepaak kuni MAX taseme tähiseni värske veega ja asetage tagasi

masinasse.

Kohvilahtrite puhastamine
- Puhastage oamahutit kuiva lapiga kord kuus.

Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Iganädalane kohvi valmistamise mooduli puhastamine
1 Eemaldage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga.
2 Tühjendage tilkumisalus ja loputage seda kraanivee all.
3 Tühjendage kohvipaksu sahtel ning loputage seda leige kraaniveega.
4 Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
5 Avage hooldusluuk.

2

1

6 Vajutage nuppu PUSH (1) ja tõmmake kohvi valmistamise mooduli
masinast eemaldamiseks selle haardekohtadest (2).

7 Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars kohvilehtrisse.
Liigutage lusikavart üles-alla, kuni ummistust tekitav kohvipaks alla
kukub.
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8 Eemaldage ja tühjendage kohvijääkide sahtel ning loputage seda leige
kraanivee all. Laske sahtlil ära kuivada ja asetage see tagasi masinasse.

9 Loputage kohvi valmistamise moodulit põhjalikult leige veega. Puhastage
ettevaatlikult ülemine filter.

Ettevaatust. Ärge peske kohvi valmistamise moodulit nõudepesumasinas
ega kasutage selle puhastamiseks nõudepesuvahendit või muid
puhastusaineid! See võib põhjustada kohvi valmistamise mooduli rikkeid
ja mõjuda halvasti kohvi maitsele.

10 Laske kohvi valmistamise moodulil õhu käes täielikult ära kuivada.

Märkus. Kohvi valmistamise moodulisse kiudude kogunemise vältimiseks
ärge kuivatage seda lapiga.

11 Masina sisemuse puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi.

12 Enne kohvi valmistamise mooduli tagasi masinasse asetamist veenduge,
et kaks külgedel asuvad viitemärki on kohakuti. Kui need ei ole kohakuti,
toimige järgmiselt:

- Veenduge, et hoob on kohvi valmistamise mooduli alumise osa vastas.
13 Veenduge, et kohvi valmistamise mooduli lukustushaak on õiges asendis. 

- Haagi õigesse asendisse seadmiseks lükake seda ülespoole, kuni see
on kõrgeimas asendis.
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- Haak ei ole õiges asendis, kui see on kõige alumises asendis.
14 Lükake kohvi valmistamise moodul külgedel asuvaid juhikuid mööda

tagasi masinasse, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub.

Ettevaatust. Ärge vajutage PUSH nuppu.

15 Sulgege hooldusluuk.

Määrdeaine
Masina optimaalse jõudluse tagamiseks peate kohvimoodulit õlitama. Vt
alltoodud tabelist soovitatavaid õlitamise sagedusi. Tugi asub meie
veebisaidil: www.philips.com/support.

Kasutamise liik Igapäevaste toodete nr. Õlitamise sagedus

Madal 1-5 Iga 4 kuu tagant

Normaalne 6-10 Iga 2 kuu tagant

Raske >10 Igakuiselt

1 Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda leige kraaniveega nagu

kirjeldatud osas "Kohvimooduli iganädalane puhastamine".
3 Kandke õhukene kiht õli kohvimooduli põhjas asuvale võllile.

4 Kandke õhukene kiht õli mõlemal pool asuvatele rööbastele (vt joonis).
5 Sisestage kohvimoodul, nagu kirjeldatud osas "Kohvimooduli

iganädalane puhastamine".

Võite sama õlituubi kasutada mitu korda.

Piimasüsteemi kiirpuhastus

Märkus. Pärast cappuccino valmistamist tuleb teha piimasüsteemi
kiirpuhastus.

1 Asetada tass automaatse piimavahusti alla.
2 Vajutada üks kord KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.
3 Väljutada 5 sekundi jooksul kuuma vett.
4 Kuuma vee väljutamise peatamiseks vajutada üks kord KUUMA VEE /

PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.

Automaatse piimavahusti igapäevane puhastus
1 Asetada tass automaatse piimavahusti alla.
2 Asetada imitoru tassi, kus on puhas vesi.
3 Vajutada kaks korda KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu. 

- Nupp vilgub kaks korda.
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4 Masin alustab kuuma vee ja auru väljutamist.
5 Lasta 5 sekundi jooksul kuumal veel välja voolata ja vajutada üks kord

KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu, et peatada kuuma vee
väljutamine.

Automaatse piimavahusti igakuine puhastus
1 Asetada automaatne piimavahusti kohale, vt peatüki „Masina

kasutamine“ tekstiosa „Automaatse piimavahusti paigaldamine ja
eemaldamine“.

2 Valada piimasüsteemi puhastit sisaldava kotikese sisu piimakarahvini.
Seejärel täita piimakarahvin veega kuni MAX-taseme tähiseni.

3 Asetada imitoru piimakarahvini sisse.

4 Asetada suur mahuti (1,5 l) automaatse piimavahusti alla.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

2x

2

1X

X

5 Vajutada kaks korda KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.
- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp hakkab vilkuma.

6 Kui masin on puhastuslahuse väljutanud, vajutada KUUMA VEE /
PIIMAST PUHASTAMISE nuppu, et peatada väljutamine.

7 Loputada piimakarahvin põhjalikult ja täita see värske veega kuni MAX-
taseme tähiseni.

8 Asetada imitoru piimakarahvini sisse.
9 Tühjendage anum ja asetage see tagasi automaatse piimavahustaja alla.
10 Vajutada kaks korda KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu.

- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp hakkab vilkuma.
11 Kui masin lõpetab vee väljutamise, vajutada KUUMA VEE / PIIMAST

PUHASTAMISE nuppu.
12 Tühjendada mahuti.
13 Eemaldada automaatne piimavahusti.
14 Võtta kõik komponendid lahti ja loputada neid leige kraaniveega.

15 Jätkata automaatse piimavahusti puhastamist.
Automaatse piimavahusti puhastamine

1

2 1

1 Eemaldada automaatne piimavahusti masina küljest.
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2 Ühendada lahti automaatse piimavahusti alumine detail.

3 Eemaldada alumine detail.

4 Eemaldada kinnitus.

5 Eemaldada toru koos kinnitusega.

6 Eemaldada kinnitus toru küljest.
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7 Võtta automaatne piimavahusti hoidiku küljest lahti.
8 Puhastada kõik detailid hoolikalt leige kraaniveega.
9 Komponendid tuleb kokku panna vastupidises järjekorras.

Masin on kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamine

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

Kui CALC CLEAN nupp jääb püsivalt põlema, tuleb masin katlakivist
puhastada. Kui katlakivi ei eemaldata, lakkab masin korralikult töötamast.
Sellisel juhul remonditööd garantii alla ei kuulu.

Kasutage ainult Philipsi katlakivieemaldajat. Mitte ühelgi tingimusel ärge
kasutage väävelhappel, vesinikkloriidhappel, sulfaamhappel või äädikhappel
(äädikas) põhinevat katlakivieemaldajat, sest see võib kahjustada masina
veeringet ning ei pruugi katlakivi korralikult lahustada. Philipsi
katlakivieemaldaja mittekasutamine muudab garantii kehtetuks. Katlakivi
seadmest eemaldamata jätmine muudab samuti garantii kehtetuks. Philipsi
katlakivi eemaldamise lahus on müügil veebipoes aadressil
www.saeco.com/care. 

Katlakivi eemaldamine kestab 30 minutit ja koosneb katlakivi eemaldamis-
ning loputustsüklist. Neid tsükleid on võimalik peatada, vajutades
ESPRESSO nuppu. Tsüklite jätkamiseks vajutada ESPRESSO nuppu.

Katlakivi eemaldamine
1 Sisestage kuuma vee väljutamise tila. (kui ei ole masinale algselt

paigaldatud).
2 Eemaldada ja tühjendada tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel. Asetada

tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel tagasi oma kohale.
3 Eemaldada veepaak ja Intenza+ veefilter selle olemasolu korral

veepaagist ning asendada see väikese valge originaalfiltriga.
4 Valada katlakivi eemaldamise lahust veepaaki. Täita veepaak CALC

CLEAN-tähiseni puhta veega. Asetada veepaak tagasi masinasse.
5 Asetada nii auru-/kuumaveekraani kui ka kohvikraani alla suur mahuti (1,5

l).
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Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

3 sec.

Calc

clean

6 Katlakivi eemaldamise tsükli käivitamiseks vajutada ja hoida all CALC
CLEAN nuppu 3 sekundi jooksul. ESPRESSO nupu märgutuli jääb püsivalt
põlema ja CALC CLEAN nupp vilgub kogu tsükli vältel.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

7 Katlakivi eemaldamise tsükli tuli jääb püsivalt põlema. Masin alustab
katlakivi eemaldamise lahuse väljutamist intervallide kaupa. See tsükkel
kestab umbes 20 minutit.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

8 Lasta katlakivi eemaldamise tsüklil kesta kuni süttib tühja veepaagi
märgutuli.

9 Eemaldada veepaak ja loputada. Täita veepaak kuni MAX-taseme
tähiseni värske veega ja asetada see tagasi masinasse.

10 Tühjendada tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning asetada need tagasi
oma kohale.

11 Loputustsükli tuli jääb püsivalt põlema. Kui ESPRESSO nupp hakkab
vilkuma, vajutada sellele loputustsükli käivitamiseks.

12 Loputustsükli lõpus CALC CLEAN nupu tuli kustub.
13 Masin soojeneb ja algab automaatne loputustsükkel. ESPRESSO ja

KOHVI nupud vilguvad üheaegselt. Katlakivi eemaldamise tsükkel on
lõppenud.

Ettevaatust. Kui tühja veepaagi märgutuli jääb püsivalt põlema ja
loputustsükli märgutuli ei kustu, siis ei olnud veepaak loputustsükli ajal
MAX-taseme tähiseni veega täidetud. Täita veepaak puhta veega ja
korrata toimingut alates 10. punktist.

14 Eemaldada tilkumisalus, loputada ja asetada tagasi. Tühjendada mahuti.
15 Asetada Intenza+ veefilter tagasi (kui on olemas).
16 Eemaldada veepaak ja loputada.
17 Puhastada kohvi valmistamise moodul tekstiosa "Iganädalane kohvi

valmistamise mooduli puhastamine" kohaselt.

Masin on kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine
Kui katlakivi eemaldamise tsükkel on alanud, lasta sellel masinat välja
lülitamata lõppeda. Kui masin tsükli käigus kinni kiildub, saab katlakivi
eemaldamise tsükli katkestada vajutades SISSE/VÄLJA nuppu. Sellisel
juhul, samuti voolukatkestuse või juhtme juhusliku lahti ühendumise korral,
toimida järgmiselt:
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1 Eemaldada veepaak, loputada ja täita MAX-taseme tähiseni värske
veega.

2 Veenduda, et pealüliti on sisse lülitatud (ON).
3 Vajutada masina sisselülitamiseks SISSE/VÄLJA nuppu.
4 Oodata, kuni ESPRESSO, KOHVI ja KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE

nupud põlevad püsivalt.
5 Tühjendada tilkumisalus ja asetada see tagasi oma kohale.
6 Tühjendada kohvipaksu sahtel ja asetada see tagasi oma kohale.
7 Vajutada üks kord KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nuppu, et

väljutada 0,5 l vett. Selle peatamiseks vajutada uuesti sama nuppu.
- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp hakkab vilkuma.

8 Tühjendada mahuti.
9 Asetada mahuti kohvikraani alla.
10 Vajutada KOHVI nuppu.
11 Korrata punktides 9–10 kirjeldatud toiminguid.
12 Tühjendada mahuti.

Masin on kasutusvalmis.

Märgutulede tähendused

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO ja KOHVI nupud vilguvad. Masin soojeneb või teostab
automaatset loputustsüklit.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO nupp jääb püsivalt põlema, tühja veepaagi ja üldhoiatuslambi
märgutuled vilguvad. Tuleb teha siseringe loputus. Paigaldada
kuumaveekraan ja vajutada ESPRESSO nuppu, selle nupu märgutuli
kustub. Tühja veepaagi ja üldhoiatuslambi märgutuled vilguvad masina
siseringe loputuse ajal ja kustuvad selle toimingu lõpus.

2

1X

X

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO, CAPPUCCINO, KOHVI ning KUUMA VEE / PIIMAST
PUHASTAMISE nupu märgutuled põlevad püsivalt. Masin on kohvijoogi
valmistamiseks valmis.
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Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO nupp vilgub aeglaselt. Masin valmistab parajasti ühte tassi
espressot.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- KOHVI nupp vilgub aeglaselt. Masin valmistab parajasti ühte tassi kohvi.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO nupp vilgub kiiresti kaks korda. Masin valmistab parajasti
kahte tassi espressot.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- KOHVI nupp vilgub kiiresti kaks korda. Masin valmistab parajasti kahte
tassi kohvi.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- ESPRESSO nupp vilgub kiiresti. Masin seab valmistatava espresso kogust.
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Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- KOHVI nupp vilgub kiiresti. Masin seab valmistatava kohvi kogust.
- KUUMA VEE / PIIMAST PUHASTAMISE nupp hakkab aeglaselt vilkuma.

Masinast tuleb kuuma vett või auru.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Tühja veepaagi märgutuli jääb püsivalt põlema. Täita veepaak.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Üldhoiatuslambi märgutuli jääb püsivalt põlema. Asetada tilkumisalus ja
kohvipaksu sahtel oma kohale ning sulgeda hooldusluuk.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Üldhoiatuslambi märgutuli vilgub aeglaselt. Paigaldada kuumaveekraan.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Üldhoiatuslambi märgutuli vilgub kiiresti. Kohvi valmistamise moodul
algseadistatakse masina lähtestamise tõttu.
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Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Üldhoiatuslambi märgutuli vilgub aeglaselt. Asetada kohvi valmistamise
moodul oma kohale.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kohvipaksu sahtli tühjendamise märgutuli jääb püsivalt põlema.
Tühjendada kohvipaksu sahtel.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kohvipaksu sahtli tühjendamise märgutuli vilgub. Kohvipaksu sahtel pole
masinasse paigaldatud. Oodata, kuni kohvipaksu sahtli tühjendamise
märgutuli kustub ja üldhoiatuslambi märgutuli jääb püsivalt põlema.
Asetada kohvipaksu sahtel oma kohale ja sulgeda hooldusluuk.

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Kohv otsas märgutuli jääb püsivalt põlema. Täita kohviubade mahuti
kohviubadega ja alustada uuesti kohvijoogi valmistamist. Kohv otsas
märgutuli kustub soovitud kohvijoogi nupule vajutades. Selle märgutule
süttimise korral saab väljutada ka auru ja kuuma vett.

Aroma plus

Hot water

Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Milk clean

Memo

Cappuccino

- CALC CLEAN märgutuli jääb püsivalt põlema. Masin tuleb peatükis
„Katlakivi eemaldamine“ esitatud juhiste kohaselt katlakivist puhastada.
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Espresso

Memo Memo

Calc

clean

Coffee

Memo

Cappuccino

- Tühja veepaagi, kohv otsas, kohvipaksu sahtli tühjendamise ja
üldhoiatuslambi märgutuled vilguvad samaaegselt. Masin ei ole
töökorras. Lülitada masin välja ja 30 sekundi pärast uuesti sisse. Korrata
seda toimingut 2 või 3 korda. Kui masin ei lülitu enam sisse, pöörduda
kohaliku Philipsi teeninduskeskuse poole.

Tõrked ja nende kõrvaldamine 
Selles peatükis käsitletakse kohvimasinal esineda võivaid levinud tõrkeid.
Kui teil ei õnnestu alljärgneva info abil tõrget kõrvaldada, külastage
veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest
küsimustest, või võtke ühendust kohaliku Philipsi teeninduskeskusega.

Tõrge Põhjus Lahendus

Masina all on vesi. Tilkumisalus on täis ja ajab üle. Kui tilkumisaluse täitumisest märku
andev indikaator on läbi tilkumisaluse
katte üles tõusnud, tuleb alus
tühjendada. Tilkumisalus tuleb alati
tühjendada enne katlakivi
eemaldamise alustamist.

Masin ei ole asetatud
horisontaalsele pinnale.

Selleks, et tilkumisaluse täitumise
indikaator töötaks õigesti, tuleb masin
asetada horisontaalsele pinnale.

Masin ei lülitu sisse. Masin on vooluvõrgust lahti
ühendatud.

Veenduge, et toitejuhe on
vooluvõrguga korralikult ühendatud.

Tilkumisalus täitub kiiresti. See on ootuspärane. Masin
kasutab vett siseringe ja kohvi
valmistamise mooduli
loputamiseks. Osa veest voolab
läbi siseringe otse tilkumisalusele.

Kui tilkumisaluse täitumisest märku
andev indikaator on läbi tilkumisaluse
katte üles tõusnud, tuleb alus
tühjendada.

Loputusvee kogumiseks asetage
väljutustila alla tass.

KUUMA VEE nupu
vajutamise järel ei hakka
masinast kuuma vett
tulema.

Kuuma vee väljutustila ei ole
paigaldatud.

Paigaldage kuuma vee väljutustila ja
vajutage uuesti KUUMA VEE nuppu.

Masin ei väljuta
CAPPUCCINO nuppu
vajutades piima ja
üldhoiatuse märgutuli
vilgub.

Automaatne piimavahusti ei ole
korralikult ühendatud.

Paigaldage automaatne piimavahusti
ja veenduge, et piim on kasutusvalmis.
Seejärel vajutage uuesti CAPPUCCINO
nuppu.
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Tõrge Põhjus Lahendus

Kohvi valmistamise
moodulit ei ole võimalik
eemaldada.

Kohvi valmistamise moodul ei ole
õiges asendis.

Sulgege hooldusluuk. Lülitage masin
välja ja seejärel uuesti sisse. Oodake,
kuni süttib masina valmisolekut
tähistav märgutuli ja eemaldage kohvi
valmistamise moodul.

 Kohvipaksu sahtel ei ole
eemaldatud.

Eemaldage enne kohvi valmistamise
mooduli välja võtmist kohvipaksu
sahtel.

Masinast katlakivi eemaldamise
tsükkel on pooleli.

Kohvi valmistamise moodulit ei ole
katlakivi eemaldamise tsükli ajal
võimalik eemaldada. Esmalt laske
katlakivi eemaldamise toimingul
lõppeda ja seejärel eemaldage kohvi
valmistamise moodul.

Kohvi valmistamise
moodulit ei ole võimalik
paigaldada.

Kohvi valmistamise moodul ei ole
õiges asendis.

Kohvi valmistamise moodul ei olnud
enne paigaldamist lähteasendis.
Veenduge, et hoob on kohvi
valmistamise mooduli alumise osa
vastas ja kohvi valmistamise mooduli
lukustushaak on õiges asendis.

Masina töökorda seadmiseks lülitage
see sisse ja välja. Asetage tilkumisalus
ja kohvipaksu sahtel oma kohale. Jätke
kohvi valmistamise moodul
paigaldamata. Sulgege hooldusluuk
ning lülitage masin sisse ja uuesti välja.
Seejärel proovige kohvi valmistamise
moodulit uuesti paigaldada.

Kohv ei ole piisavalt
kreemjas või see on
vesine.

Kohvijahvataja on seatud
jämedale jahvatusele.

Seadke kohvijahvataja peenemale
jahvatusele.

Kohvi valmistamise moodul on
määrdunud.

Puhastage kohvi valmistamise moodul.
Põhjaliku puhastuse tagab igakuise
puhastustoimingu korral kasutatav
rasvaärastustablett.

Väljutustoru on määrdunud. Puhastage väljutustoru põhjalikult
multifunktsionaalse tööriista
käepideme või lusikavarre abil.

Kasutatav kohvisegu ei ole sobiv. Proovige teist kohvisegu.

Masin teeb iseseadistust. Valmistage mõned tassid kohvi.

Kohv ei ole piisavalt
kuum.

Kasutatavad tassid on külmad. Eelsoojendage tasse neid kuuma
veega loputades.

Te lisasite piima. Olenemata sellest, kas lisatakse sooja
või külma piima, alandab see alati
teatud määral kohvi temperatuuri.
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Tõrge Põhjus Lahendus

Masin jahvatab kohvioad,
kuid kohvi ei väljutamist ei
toimu.

Kohvijahvataja on seatud liiga
peenele jahvatusele.

Seadke kohvijahvataja jämedamale
jahvatusele.

Kohvi valmistamise moodul on
määrdunud.

Puhastage kohvi valmistamise moodul.

Kohvi väljutustila on määrdunud. Puhastage kohvi väljutustila ja selle
avasid puhastusharjaga.

Väljutustoru on ummistunud. Puhastage väljutustoru
multifunktsionaalse tööriista
käepideme või lusikavarre abil.

Kohvi väljutamine toimub
aeglaselt.

Kohvijahvataja on seatud liiga
peenele jahvatusele.

Seadke kohvijahvataja jämedamale
jahvatusele.

Kohvi valmistamise moodul on
määrdunud.

Puhastage kohvi valmistamise moodul.

Väljutustoru on ummistunud. Puhastage väljutustoru
multifunktsionaalse tööriista
käepideme või lusikavarre abil.

Masina siseringe on katlakivist
ummistunud.

Eemaldage masinast katlakivi.

Piim ei vahustu. Automaatne piimavahusti on
määrdunud või valesti kokku
pandud või paigaldatud.

Puhastage automaatne piimavahusti
ja veenduge, et see on õigesti kokku
pandud või paigaldatud.

Kasutatav piim ei sobi
vahustamiseks.

Erineva koostisega piimatooted
tekitavad erineva kvaliteedi ja
kogusega vahtu. Häid tulemusi annab
väherasvane või täispiim.

Ma vajutasin
piimasüsteemi
puhastamiseks MILK
CLEAN nuppu, aga
masinast tuleb kuuma
piima.

Automaatse piimavahusti imitoru
on piimamahutisse sisestatud.

Sisestage toru värske vee mahutisse ja
vajutage uuesti MILK CLEAN nuppu.

Filter ei sobi. Eemaldage filtrist õhk. Laske õhumullidel filtrist väljuda.

Veepaagis on veel vett. Tühjendage enne filtri paigaldamist
veepaak.

Kohvipaksu sahtli
tühjendamise märgutuli
süttib liiga vara.

Kohvipaksu sahtli tühjendamise
ajal oli masin välja lülitatud ja
loendurit ei nullitud.

Tühjendage kohvipaksu sahtel siis, kui
masin on sisse lülitatud.
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Tõrge Põhjus Lahendus

Kohvipaksu sahtli
tühjendamise märgutuli
põleb jätkuvalt, kuigi ma
olen selle juba
tühjendanud.

Kohvipaksu sahtli tühjendamise
ajal oli masin välja lülitatud,
mistõttu masin ei tühistanud
märguannet.

Eemaldage kohvipaksu sahtel veel
kord kui masin on sisse lülitatud,
oodake viis sekundit ja paigaldage
uuesti kohvipaksu sahtel. Seejärel
kohvipaksu sahtli tühjendamise
märgutuli kustub.

Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste

olmejäätmete hulka (2012/19/EL).
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumist

reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Garantii ja tootetugi 
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/coffee-care või lugege läbi kaasasolev eraldi garantiileht.

Hooldustoodete tellimine
Masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks kasutada ainult Philips
Saeco hooldustooteid. Neid tooteid saab osta Philipsi e-poest (kui see on
konkreetses riigis saadaval) aadressil www.shop.philips.com/service,
kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest.

Hooldustoodete tellimine:

Toote tüübi number Toode

CA6700 Katlakivi eemaldamise lahus

CA6702 Intenza+ veefilter 

HD5061 Kohvi valmistamise mooduli määrdeaine

CA6705 Piimasüsteemi puhasti

Tehnilised andmed
Nimipinge - Nimivõimsus
- Elektritoide

Vaadake hooldusluugi siseküljel olevat andmesilti.

Korpuse materjal termoplast

Mõõtmed (l x k x s) 215 x 330 x 429 mm

Kaal 7 kg
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Toitejuhtme pikkus 800–1200 mm

Juhtpaneel esipaneel

Tassi suurus kuni 152 mm

Veepaak 1,8 liitrit, eemaldatav

Kohviubade mahuti
mahutavus

250 g

Kohvipaksu sahtli
mahutavus

15

Pumba rõhk 15 baari

Veesoojendi roostevaba teras

Ohutusseadis termokaitse
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www.philips.com/coffee-care >75% recycled paper
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