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Ievads
Apsveicam ar jūsu Philips pilnībā automātiskā kafijas automāta ar klasisko piena 
putotāju pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, 
reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome. Šis kafijas automāts ir piemērots 
espresso un kafijas pagatavošanai no veselām kafijas pupiņām, kā arī tvaika un karsta 
ūdens padevei. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu informāciju, kas jums ir 
nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, iztīrītu un atkaļķotu savu kafijas automātu.

Ja kafijas automāta lietošana jums sagādā grūtības vai jums rodas jautājumi, 
apmeklējiet mūsu tiešsaistes atbalsta vietni www.philips.com/support. Tur ir 
aprakstīta detalizēta tīrīšanas un apkopes informācija, pieejams biežāk uzdoto 
jautājumu saraksts, atbalsta videomateriāli un lietošanas instrukcijas.

Svarīgi
Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi 
izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā 
instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas 
automāta nepareizas lietošanas rezultātā.
Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.

Bīstami

Brīdinājumi
 – Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums 

atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.

 – Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.

 – Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai 
nonāk saskarē ar karstām virsmām.

 – Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās 
barošanas vadu ūdenī (elektriskās strāvas trieciena risks).

 – Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.

 – Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām: apdegumu risks!

 – Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.

 – Atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes, lai 
izslēgtu kafijas automātu:

 – ja rodas darbības traucējums;

 – ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;

 – pirms kafijas automāta tīrīšanas.

 – Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz elektriskās 
barošanas vada.

 – Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.

 – Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas 
vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.

 – Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās 
barošanas vadam.

 – Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā 
servisa centrā.
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 – Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.

 – Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti 
par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai 
arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.

 – Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības, izņemot 
gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.

 – Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir 
jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

 – Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas 
automātu.

 – Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Uzmanību
 – Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas 

nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, rūpnīcās 
vai citās darba vidēs.

 – Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas. 
Novietojiet to vertikālā stāvoklī arī transportēšanas laikā.

 – Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, 
sildīšanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.

 – Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu 
piltuvē tiek iebērta malta kafija, šķīstoša kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura 
cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.

 – Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas 
automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.

 – Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu vai gāzētu ūdeni, jo tas var sabojāt 
ūdens tvertni un pašu kafijas automātu.

 – Tīrīšanai nekad neizmantojiet skrāpjus, abrazīvus vai spēcīgus tīrīšanas 
līdzekļus, kā piemēram, benzīnu vai acetonu. Vienkārši izmantojiet mīkstu 
drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.

 – Regulāri atkaļķojiet savu kafijas automātu. Kafijas automāts ziņo, kad 
atkaļķošana ir nepieciešama. Ja atkaļķošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks 
pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!

 – Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā 
sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.

 – Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. 
Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, 
svaigu ūdeni.

Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas 
attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Kafijas automāta pārskats (1.att.)
1. Espresso pagatavošanas taustiņš “ESPRESSO”
2. Liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš “ESPRESSO LUNGO”
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3. Kafijas pagatavošanas taustiņš “COFFEE”
4. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņš
5. Kafijas stipruma taustiņš “AROMA STRENGTH”
6. Karsta ūdens/tvaika padeves taustiņš “HOT WATER/STEAM”
7. Atkaļķošanas cikla lampiņa
8. Atkaļķošanas tīrīšanas taustiņš “CALC CLEAN”
9. Skalošanas cikla lampiņa
10. Vispārēja brīdinājuma lampiņa
11. Lampiņa “Nav kafijas”
12. Lampiņa “Iztīrīt kafijas biezumu tvertni”
13. Lampiņa “Tukša ūdens tvertne”
14. Kafijas padeves krāns
15. Klasiskais piena putotājs
16. Ūdens tvertnes vāks
17. Kafijas pupiņu piltuves vāks
18. Elektriskās barošanas slēdzis
19. Ligzda elektriskās barošanas vadam
20. Servisa durtiņas
21. Maluma regulēšanas slēdzis
22. Ūdens tvertne
23. Kafijas pagatavošanas nodalījums
24. Servisa durtiņu iekšējā virsma ar tīrīšanas instrukcijām
25. Kafijas izplūdes sistēma
26. Kafijas atlieku tvertne
27. Pilnas notekpaplātes indikators
28. Kafijas biezumu tvertne
29. Notekpaplāte
30. Notekpaplātes pārsegs
31. Elektriskās barošanas vads
32. Tīrīšanas birstīte
33. Smērviela
34. Ūdens cietības teststrēmele
35. Daudzfunkcionālais rīks (maluma regulēšanas atslēga un kafijas izplūdes 

sistēmas tīrīšanas rīks)

Kafijas automāta pirmā uzstādīšana
Šī kafijas automāta funkcionalitāte ir pārbaudīta, pagatavojot kafiju. Kaut gan pēc 
tam kafijas automāts ir rūpīgi iztīrīts, tajā var būt saglabājušās kafijas atliekas. 
Neskatoties uz to, mēs garantējam, ka šis kafijas automāts ir pilnīgi jauns. Tāpat, kā 
ar lielāko daļu automātisko ierīču, jums jāpagatavo dažas krūzītes kafijas, lai kafijas 
automāts veiktu pašregulēšanu un pagatavotu labākās iespējamās garšas kafiju.

1. Izņemiet no kafijas automāta visus iepakojuma materiālus.

2. Novietojiet kafijas automātu uz galda vai darbvirsmas atstatus no izlietnes, 
krāna un karstuma avotiem.

Piezīme: Nodrošiniet vismaz 15 cm minimālo brīvo telpu virs ierīces, aiz ierīces 
un abās tās sānu malās.

3. Piezīme: Šo ierīci drīkst lietot tikai atbilstoši apmācīta persona. Nekad neļaujiet 
ierīcei darboties bez uzraudzības.
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4. Izskalojiet ūdens tvertni. Piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

5. Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku. Ieberiet kafijas pupiņu piltuvē kafijas 
pupiņas un aizveriet piltuves vāku.

Piezīme: Neberiet piltuvē pārāk daudz kafijas pupiņu, lai novērstu dzirnaviņu 
bojājuma draudus.

Uzmanību: Izmantojiet tikai espresso kafijas pupiņas. Nekad 
neberiet kafijas pupiņu piltuvē maltu kafiju, karamelizētas vai zaļas 
kafijas pupiņas, jo tas var sabojāt kafijas automātu.

Piezīme: Neberiet maltu kafiju vai kafijas pupiņas tieši kafijas izplūdes sistēmā, 
tāpat nelejiet tur ūdeni.

6. Iespraudiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas elektrības rozetē 
(1) un mazo kontaktspraudni ligzdā kafijas automāta aizmugurē (2).

7. Lai ieslēgtu kafijas automātu, ieslēdziet elektriskās barošanas slēdzi pozīcijā ON 
(Ieslēgts).

8. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu.
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Sistēmas sagatavošana darbam
Pirmā uzsilšanas procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens 
un kafijas automāts uzsilst. Tas aizņem dažas sekundes.

1. Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.

2. Vienlaicīgi mirgo brīdinājuma lampiņa “Tukša ūdens tvertne” un vispārējā 
brīdinājuma lampiņa.

 – Iedegas espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO apgaismojums.

3. Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu.

 – Kafijas automāts silst un vienlaikus mirgo espresso pagatavošanas taustiņš 
ESPRESSO, liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO 
LUNGO un kafijas pagatavošanas taustiņš COFFEE.

Automātisks skalošanas cikls
Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas ar tīru ūdeni automātiski veic iekšējās sistēmas 
skalošanu. Cikla laikā ūdens plūst pa kafijas padeves krānu.

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

 – Vienlaikus mirgo espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO, liela tilpuma 
espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO LUNGO un kafijas 
pagatavošanas taustiņš COFFEE.

 – Cikls pabeidzas automātiski.
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 – Iedegas espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO, liela tilpuma espresso 
pagatavošanas taustiņa ESPRESSO LUNGO, kafijas pagatavošanas taustiņa 
COFFEE un karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums.

Manuālais skalošanas cikls
Manuālā skalošanas cikla laikā kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti kafijas, lai 
sagatavotu tā iekšējo sistēmu darbam.

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

2. Pārliecinieties, vai espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO, liela tilpuma 
espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO LUNGO, kafijas pagatavošanas 
taustiņa COFFEE un karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums deg nepārtraukti.

3. Nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu COFFEE.

 – Kafijas automāts sāk gatavot krūzīti kafijas, lai sagatavotu tā iekšējo 
sistēmu darbam. Šī kafija nav dzerama.

4. Kad gatavošanas cikls ir beidzies, iztukšojiet trauku ar pagatavoto kafiju.

5. Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.
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6. Vienreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM. 
Sākas ūdens padeve.

 – Lēni mirgo karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums.

7. Turpiniet ūdens padevi, līdz iedegas lampiņa, kas brīdina par tukšu ūdens 
tvertni.

Piezīme: Ja vēlaties pārtraukt manuālo skalošanas ciklu, nospiediet karsta 
ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM. Lai atsāktu ciklu, vēlreiz 
nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM.

8. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

Piezīme: Automātiskais skalošanas cikls tiek automātiski uzsākts, ja kafijas 
automāts ilgāk nekā 30 minūtes ir bijis gaidstāves režīmā vai izslēgts. Ja kafijas 
automāts nav lietots divas nedēļas vai ilgāk, pēc tā ieslēgšanas ir jāveic arī 
manuālais skalošanas cikls.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana
Lai kafijas automāta iestatījumus pielāgotu jūsu reģiona ūdens īpašībām, lūdzu, 
izmēriet ūdens cietības pakāpi ar komplektācijā iekļauto ūdens cietības 
teststrēmeli.

1. Uz 1 sekundi tīrā ūdenī iegremdējiet ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli 
(iekļauta komplektācijā ar ierīci).

2. Izņemiet teststrēmeli no ūdens un gaidiet vienu minūti.

3. Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.

Sarkano kvadrātiņu skaits Noregulējamā vērtība Ūdens cietība

1/2 A ļoti mīksts/mīksts ūdens 

3 B ciets ūdens 

4 C ļoti ciets ūdens

Intenza+ ūdens filtra uzstādīšana
Mēs iesakām uzstādīt Intenza+ ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos 
kafijas automātā. Intenza+ ūdens filtru var iegādāties atsevišķi.



11Latviešu

Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļas “Garantija un atbalsts” 
apakšnodaļu “Apkopes produktu pasūtīšana”.

Piezīme: Nomainiet INTENZA+ filtru reizi divos mēnešos.

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

Piezīme: Lūdzu, saglabājiet mazo balto filtru izmantošanai nākotnē. Tas ir 
nepieciešams atkaļķošanas procesa laikā.

2. Izņemiet ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli, ar atvērumu uz augšpusi 
iegremdējiet filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra 
izplūstu tajā esošais gaiss.

3. Grieziet filtra slēdzi, lai iestatītu jūsu reģionam atbilstošo ūdens cietības pakāpi.
A = ļoti mīksts/mīksts ūdens
B = ciets ūdens
C = ļoti ciets ūdens

Piezīme: Ūdens cietības pakāpi var noteikt ar ūdens cietības teststrēmeli.

4. Ievietojiet ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs 
nekustas tālāk.

5.  Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ 
kafijas automātā.

6. Pārliecinieties, vai espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO, liela tilpuma 
espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO LUNGO, kafijas pagatavošanas 
taustiņa COFFEE un karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums deg nepārtraukti.
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7. Vienreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM. 
Mirgo karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM apgaismojums.

 – Turpiniet ūdens padevi, līdz ūdens tvertne ir tukša.

 – Iedegas brīdinājuma lampiņa “Tukša ūdens tvertne”.

8. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ 
kafijas automātā.

 – Nepārtraukti deg espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO, liela tilpuma 
espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO LUNGO, kafijas pagatavošanas 
taustiņa COFFEE un karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/
STEAM apgaismojums.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Kafijas automāta lietošana

Dzērienu veidi un tilpumi 
Dzēriena nosaukums Apraksts

Espresso Izteikti krēmīga kafija pasniegšanai mazā krūzītē

Liela tilpuma espresso Lielāka tilpuma krēmīgs espresso pasniegšanai vidēja izmēra krūzītē

Kafija Parasta kafija ilgākai baudīšanai lielākā krūzītē

Dzēriena nosaukums Standarta tilpums Tilpuma diapazons

Espresso 40 ml 20 – 230 ml

Liela tilpuma espresso 80 ml 20 – 230 ml

Kafija 120 ml 20 – 230 ml

Karsts ūdens 300 ml
 

Piezīme: Augstāk minētie tilpumi ir aptuveni.

Espresso, liela tilpuma espresso un kafijas pagatavošana

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana
Šis kafijas automāts var pagatavot dažāda veida kafijas dzērienus dažādu izmēru 
krūzītēs vai glāzēs. Lai noregulētu kafijas padeves krāna augstumu, lai tas atbilstu 
izmantojamās krūzītes vai glāzes izmēram, pastumiet krānu uz augšu vai uz leju.

Vienas krūzītes espresso, liela tilpuma espresso un kafijas 
pagatavošana

1. Novietojiet vienu krūzīti zem kafijas padeves krāna.
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2. Vienreiz nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, liela tilpuma 
espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO vai kafijas pagatavošanas 
taustiņu COFFEE, lai pagatavotu vēlamo kafiju.

 – Lēni mirgo izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņa apgaismojums.

3. Dzēriena pagatavošana beidzas, kad ir pagatavots iepriekšnoteikts dzēriena tilpums.

Piezīme: Lai pagatavošanas procesu pārtrauktu pirms iepriekšnoteiktā tilpuma 
pagatavošanas, vēlreiz nospiediet izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

Divu krūzīšu espresso, liela tilpuma espresso un kafijas 
pagatavošana

1. Novietojiet divas krūzītes zem kafijas padeves krāna.

2. Divreiz nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, liela tilpuma 
espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO LUNGO vai kafijas pagatavošanas 
taustiņu COFFEE, lai pagatavotu vēlamo kafiju.

 – Ātri divkārši mirgo izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņa apgaismojums.

Kafijas automāts automātiski samaļ un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu. 
Gatavojot divas krūzītes dzēriena, ir nepieciešami divi malšanas un divi 
pagatavošanas cikli, ko kafijas automāts veic automātiski.

3. Dzēriena pagatavošana beidzas, kad ir pagatavots iepriekšnoteikts dzēriena tilpums.

Piezīme: Lai pagatavošanas procesu pārtrauktu pirms iepriekšnoteiktā tilpuma 
pagatavošanas, vēlreiz nospiediet izvēlētā dzēriena pagatavošanas taustiņu.

Piena putošana

Brīdinājums: Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas 
automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens šaltis. Izmantojiet tikai 
atbilstošo aizsardzības satvērēju.

Piezīme: Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai 
nodrošinātu optimālu putošanas rezultātu. Jūs varat izmantot pilnpienu vai 
pienu ar samazinātu tauku saturu. Tāpat var izmantot vājpienu, sojas pienu un 
pienu bez laktozes.

1. Piepildiet 1/3 trauka ar aukstu pienu.

2. Iemērciet klasisko piena putotāju traukā ar pienu. Divreiz nospiediet karsta 
ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM.

 – Karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM apgaismojums 
divreiz nomirgo.

3. Putojiet pienu, maigi grozot un pārvietojot trauku uz augšu un uz leju.

4. Lai beigtu piena putošanu, vienreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves 
taustiņu HOT WATER/STEAM.

Piezīme: Pēc karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM nospiešanas 
paies pāris sekundes, līdz kafijas automāts pilnībā pārtrauks tvaika padevi.

Piezīme: Tvaika padeve beidzas pēc 3 minūtēm. Ja vēlaties turpināt piena putošanu, 
divreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM.
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5. Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to remdenā krāna 
ūdenī. Vienreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/
STEAM, lai apmēram 5 sekundes padotu karstu ūdeni.

Karsts ūdens

Brīdinājums: Applaucēšanās risks! Pieskarieties tvaika padeves 
krānam tikai aiz atbilstošā aizsardzības satvērēja. Gatavošanas 
sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens šaltis.

1. Novietojiet krūzīti zem klasiskā piena putotāja.

2. Vienreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM.

 – Lēni mirgo karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums.

 – Karsta ūdens padeve sākas automātiski.

3. Lai beigtu ūdens padevi, vienreiz nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves 
taustiņu HOT WATER/STEAM.

 – Lēni mirgo karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums.

Daudzuma un garšas regulēšana

Saeco pielāgošanās sistēma
Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, 
šķirnes un grauzdējuma. Šis kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, 
kas ļauj pagatavot labākās garšas kafiju no jūsu iecienītākajām kafijas pupiņām.

Kafijas automāts pielāgojas automātiski pēc vairāku kafijas krūzīšu pagatavošanas.

Aromāta (“Aroma plus”) regulēšana (kafijas stiprums)
Lai pagatavotu stiprāku kafiju, nospiediet aromāta regulēšanas taustiņu “Aroma 
plus”. Šī taustiņa apgaismojums deg, kad aromāta pastiprināšanas funkcija ir aktīva.

Kafijas tilpuma regulēšana ar atmiņas funkciju
Jūs varat noregulēt pagatavojamās kafijas tilpumu, lai tas atbilstu jūsu gaumei un 
izmantotās krūzītes tilpumam.

1. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
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2. Lai iestatītu pagatavojamā espresso tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu 
espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, līdz tā apgaismojums sāk ātri 
mirgo. Atlaidiet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO. Kafijas automāts ir 
programmēšanas režīmā.

 – Kafijas automāts gatavo espresso.

3. Kad krūzītē ir pagatavots vēlamais espresso tilpums, vēlreiz nospiediet 
espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO.

Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO tagad ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad 
nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots espresso tilpums, kas ir vienāds ar tikko 
saglabāto.

Lai regulētu liela tilpuma espresso vai kafijas tilpumu, izpildiet iepriekš aprakstītās 
darbības: nospiediet un turiet nospiestu vēlamā dzēriena pagatavošanas taustiņu 
un nospiediet šo taustiņu vēlreiz, kad ir pagatavots vēlamais dzēriena tilpums.

Kafijas dzirnaviņu regulēšana
Kafijas dzirnaviņas var regulēt ar maluma regulēšanas atslēgu. Jebkuram no 
izvēlētajiem iestatījumiem keramiskās kafijas dzirnaviņas garantē nevainojamu 
malumu jūsu kafijas pagatavošanai. Tas nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai jūs 
katru reizi izbaudītu lieliskas garšas kafiju.

Piezīme: Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās maļ kafijas pupiņas.

1. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

2. Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

3. Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu.

4. Kad kafijas automāts sāk malt kafijas pupiņas, uzlieciet maluma regulēšanas 
atslēgu maluma regulēšanas slēdzim (1). Piespiediet un pagrieziet maluma 
regulēšanas slēdzi pa kreisi vai pa labi (2).

 – Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi. Jo mazāks punktiņš, jo 
stiprākas garšas kafija tiek pagatavota.

Uzmanību: Vienā reizē negrieziet maluma regulēšanas slēdzi vairāk 
kā par vienu vienību, lai novērstu dzirnaviņu bojājuma draudus.

Tīrīšana un apkope
Pareiza kafijas automāta apkope paildzina jūsu kafijas automāta darbības laiku un 
nodrošina optimālas kvalitātes un garšas kafijas pagatavošanu.

Notekpaplātes un kafijas biezumu tvertnes tīrīšana
 – Notekpaplāte ir pilna, kad paceļas pilnas notekpaplātes indikators. Iztukšojiet 

un izmazgājiet notekpaplāti katru dienu.
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1. Izvelciet notekpaplāti no kafijas automāta.

2. Izņemiet kafijas biezumu tvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Ja kafijas 
biezumu tvertne tiek iztukšota, kad kafijas automāts ir izslēgts, skaitītājs 
nereģistrē iztukšošanas darbību.

3. Iztukšojiet notekpaplāti un noskalojiet to zem krāna ūdens.

4. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ notekpaplātē.

5. Iestumiet notekpaplāti atpakaļ kafijas automātā, līdz tā ar klikšķi noslēdzas 
vietā.

Ūdens tvertnes tīrīšana

1. Periodiski izņemiet ūdens tvertni no kafijas automāta un izskalojiet to ar tīru 
ūdeni.

2. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet atpakaļ 
kafijas automātā.

Kafijas nodalījumu tīrīšana
 – Reizi mēnesī izslaukiet kafijas pupiņu piltuvi ar sausu drānu.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana

Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana

1. Izņemiet no kafijas automāta notekpaplāti ar kafijas biezumu tvertni.

2. Iztukšojiet notekpaplāti un noskalojiet to zem krāna ūdens.

3. Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un noskalojiet to remdenā krāna ūdenī.

4. Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.

5. Atveriet servisa durtiņas.

6. Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu PUSH 
(Spiest) (1) un aiz roktura izvelciet to (2).

7. Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar komplektācijā iekļauto rīku. Ievietojiet 
to, kā parādīts attēlā.
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8. Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar karotes rokturi. Ievietojiet to, kā 
parādīts attēlā.

9. Izņemiet kafijas atlieku tvertni, iztukšojiet un izskalojiet to remdenā krāna 
ūdenī. Ļaujiet tai nožūt un tad ievietojiet atpakaļ.

10. Remdenā krāna ūdenī noskalojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu no 
ārpuses. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.

Uzmanību: Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu trauku 
mazgājamā mašīnā un tā tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas 
līdzekli vai ziepes. Tas var radīt kafijas pagatavošanas nodalījuma 
darbības traucējumus un negatīvi ietekmēt pagatavotās kafijas 
garšu.

11. Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam brīvi nožūt.

Piezīme: Neslaukiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar drāniņu, lai tajā 
nesakrātos auduma pūkas.

12. Ar samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.

13. Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošanas kafijas automātā 
pārliecinieties, vai abas norādes tā sānos sakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā 
aprakstīts nākamajā solī.

 – Pārliecinieties, vai svira saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma 
pamatni.

14. Pārliecinieties, vai āķītis, kas bloķē kafijas pagatavošanas nodalījumu, ir pareizi 
novietots.
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 – Lai novietotu āķīti pareizi, paceliet to uz augšu līdz maksimālajai pozīcijai.

 – Āķītis nav novietots pareizi, ja tas joprojām ir vērsts uz leju.

15. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ kafijas automātā, stumjot 
to pa vadotnēm, līdz tas ar klikšķi noslēdzas vietā.

Uzmanību: Nespiediet taustiņu PUSH.

16. Aizveriet servisa durtiņas.

Ieeļļošana
Optimālai ierīces darbībai ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu. Skatiet 
tabulu tālāk, lai uzzinātu, cik bieži nepieciešams veikt ieeļļošanu.

Papildu atbalstam apmeklējiet mūsu tiešsaistes vietni: www.philips.com/support.

Lietošanas veids Dienā pagatavoto dzērienu skaits Ieeļļošanas biežums

Reta 1-5 Reizi 4 mēnešos

Vidēja 6-10 Reizi 2 mēnešos

Bieža/noslogota >10 Reizi mēnesī

1. Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.

2. Izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu un noskalojiet to zem remdena 
tekoša krāna ūdens, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma 
iknedēļas tīrīšana”.

3. Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu ap asi kafijas pagatavošanas nodalījuma 
pamatnē.
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4. Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu uz abās pusēs esošajām vadotnēm, kā 
parādīts attēlā.

5. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas 
pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana”.

Smērvielas tūbiņu var lietot vairākas reizes.

Klasiskā piena putotāja tīrīšana (reizi dienā)
Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar tīru ūdeni.

Klasiskā piena putotāja un tvaika padeves krāna tīrīšana 
(reizi nedēļā)

1. Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar tīru ūdeni.

2. Noņemiet klasiskā piena putotāja augšējo daļu no tvaika padeves krāna un 
nomazgājiet to ar tīru ūdeni.

3. Tīriet tvaika padeves krānu ar samitrinātu drāniņu.

4. Pievienojiet augšējo daļu atpakaļ tvaika/karsta ūdens padeves krānam 
(pārliecinieties, vai tā ir pilnībā pievienota).

5. Salieciet atpakaļ pārējās klasiskā piena putotāja detaļas.

Atkaļķošana
Kafijas automāts ir jāatkaļķo ikreiz, kad iedegas un nepārtraukti deg CALC CLEAN 
(Atkaļķošanas tīrīšanas) lampiņa. Ja kafijas automāts netiek atkaļķots, kad to 
pieprasa, tas pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts nav ietverts 
garantijā.

Kafijas automāta atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips Saeco atkaļķošanas šķīdumu. 
Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību. Citu produktu 
lietošana ierīces atkaļķošanai var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes.

Philips Saeco atkaļķošanas līdzekli var iegādāties tiešsaistes veikalā www.shop.
philips.com/service.

Atkaļķošanas cikls ilgst apmēram 30 minūtes un sastāv no atkaļķošanas cikla un 
skalošanas cikla. Atkaļķošanas vai skalošanas ciklu var pauzēt, nospiežot espresso 
pagatavošanas taustiņu ESPRESSO. Lai turpinātu atkaļķošanas vai skalošanas ciklu, 
vēlreiz nospiediet taustiņu ESPRESSO.

Atkaļķošanas process

1. Izņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Ievietojiet tās 
atpakaļ kafijas automātā.
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2. Noņemiet klasisko piena putotāju no tvaika/karsta ūdens padeves krāna.

3. Izņemiet ūdens tvertni un no tās izņemiet “INTENZA+” filtru (ja tas ir uzstādīts) 
un tā vietā ievietojiet mazo balto filtru, kas ir iekļauts komplektācijā.

4. Ielejiet ūdens tvertnē atkaļķošanas līdzekli. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru 
ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas 
automātā.

5. Novietojiet lielu trauku (1,5 l), lai tas atrastos gan zem tvaika/karsta ūdens, gan 
kafijas padeves krāna.

6. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu CALC CLEAN, lai sāktu 
atkaļķošanas ciklu. Iedegas un visu atkaļķošanas cikla laiku nepārtraukti deg 
espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO apgaismojums un mirgo taustiņa 
CALC CLEAN apgaismojums.

7. Atkaļķošanas cikla lampiņa deg nepārtraukti. Kafijas automāts ar regulāriem 
intervāliem apmēram 20 minūtes padod atkaļķošanas šķīdumu.

8. Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam plūst, līdz iedegas brīdinājuma lampiņa “Tukša 
ūdens tvertne”.

9. Noņemiet ūdens tvertni, izskalojiet un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz atzīmei 
MAX. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

10. Izņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un trauku ar izlietoto šķīdumu, pēc tam 
novietojiet tos atpakaļ.

11. Iedegas un deg skalošanas cikla lampiņa. Nospiediet espresso pagatavošanas 
taustiņu ESPRESSO, lai sāktu skalošanas ciklu.



21Latviešu

12. Kad skalošanas cikls ir beidzies, CALC CLEAN lampiņa nodziest.

13. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu. Vienlaikus mirgo 
espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO un kafijas pagatavošanas taustiņa 
COFFEE apgaismojums. Atkaļķošanas cikls ir pabeigts.

Uzmanību: Ja iedegas brīdinājuma lampiņa “Tukša ūdens tvertne” 
un skalošanas cikla lampiņa nenodziest, ūdens tvertne pirms 
skalošanas nav piepildīta līdz atzīmei MAX. Piepildiet ūdens tvertni 
un atkārtojiet darbības no 10.soļa.

14. Izņemiet un iztukšojiet notekpaplāti, noskalojiet to un ievietojiet atpakaļ kafijas 
automātā. Iztukšojiet trauku ar izlietoto ūdeni.

15. Ūdens tvertnē ievietojiet atpakaļ “INTENZA+” ūdens filtru (ja tas bija uzstādīts).

16. Izņemiet un izskalojiet ūdens tvertni.

17. Pievienojiet atpakaļ klasisko piena putotāju.

18. Tīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas 
pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana”.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Atkaļķošanas cikla pārtraukšana
Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, tas ir jāpabeidz, neizslēdzot kafijas automātu.
Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet, nospiežot 
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu.
Ja rodas šāda situācija, notiek elektroenerģijas padeves pārrāvums vai ierīce nejauši 
tiek atvienota no elektriskās barošanas padeves, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1. Izņemiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni, tad piepildiet to ar tīru ūdeni līdz 
MAX līmenim.

2. Pārliecinieties, vai elektriskās barošanas slēdzis ir pozīcijā ON (Ieslēgts).

3. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu, lai ieslēgtu kafijas automātu.

4. Sagaidiet, lai espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO, kafijas 
pagatavošanas taustiņa COFFEE un karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT 
WATER/STEAM apgaismojums deg nepārtraukti.

5. Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

6. Iztukšojiet trauku un novietojiet to atpakaļ.

7. Nospiediet karsta ūdens/tvaika padeves taustiņu HOT WATER/STEAM, lai sāktu 
ūdens padevi. Lai beigtu ūdens padevi, nospiediet to pašu taustiņu vēlreiz.

8. Iztukšojiet trauku.

9. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

10. Nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu COFFEE.

11. Atkārtojiet 9.-10.soli.

12. Iztukšojiet trauku.

Ja atkaļķošanas tīrīšanas lampiņa CALC CLEAN paliek iedegta, kafijas automātam 
ir nepieciešams vēl viens atkaļķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.
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Gaismas signālu skaidrojums
 – Espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO un kafijas pagatavošanas taustiņa 

COFFEE apgaismojums mirgo. Kafijas automāts silst vai izpilda automātisko 
skalošanas ciklu.

 – Espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO apgaismojums deg nepārtraukti, 
tukšas ūdens tvertnes un vispārējā brīdinājuma lampiņas mirgo. Sistēmu ir 
nepieciešams sagatavot darbam. Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu 
ESPRESSO, un tā apgaismojums nodziest. Sistēmas uzpildes laikā tukšas ūdens 
tvertnes un vispārējā brīdinājuma lampiņa mirgo. Lampiņas izdziest, kad 
sistēmas uzpilde ir pabeigta.

 – Espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO, liela tilpuma espresso 
pagatavošanas taustiņa ESPRESSO LUNGO, kafijas pagatavošanas taustiņa 
COFFEE un karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM 
apgaismojums mirgo. Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.

 – Espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO apgaismojums lēni mirgo. Kafijas 
automāts gatavo vienu krūzīti espresso.

 – Kafijas pagatavošanas taustiņa COFFEE apgaismojums lēni mirgo. Kafijas 
automāts gatavo vienu krūzīti kafijas.
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 – Espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO apgaismojums ātri divkārši mirgo. 
Kafijas automāts gatavo divas krūzītes espresso.

 – Kafijas pagatavošanas taustiņa COFFEE apgaismojums ātri divkārši mirgo. 
Kafijas automāts gatavo divas krūzītes kafijas.

 – Espresso pagatavošanas taustiņa ESPRESSO apgaismojums ātri mirgo. Kafijas 
automāts programmē pagatavojamā espresso tilpumu.

 – Kafijas pagatavošanas taustiņa COFFEE apgaismojums ātri mirgo. Kafijas 
automāts programmē pagatavojamās kafijas tilpumu.

 – Karsta ūdens/tvaika padeves taustiņa HOT WATER/STEAM apgaismojums lēni 
mirgo. Kafijas automāts padod karstu ūdeni vai tvaiku.
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 – Nepārtraukti deg lampiņa “Tukša ūdens tvertne”. Piepildiet ūdens tvertni.

 – Deg vispārējā brīdinājuma lampiņa. Ievietojiet kafijas automātā notekpaplāti ar 
kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.

 – Vispārējā brīdinājuma lampiņa ātri mirgo. Tiek atiestatīts kafijas pagatavošanas 
nodalījums kafijas automāta atiestatīšanas dēļ.

 – Vispārējā brīdinājuma lampiņa lēni mirgo. Ievietojiet kafijas pagatavošanas 
nodalījumu.

 – Deg lampiņa “Iztīrīt kafijas biezumu tvertni”. Iztīriet kafijas biezumu tvertni.
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 – Mirgo lampiņa “Iztīrīt kafijas biezumu tvertni”. Kafijas biezumu tvertne nav 
ievietota kafijas automātā. Sagaidiet, lai lampiņa “Iztīrīt kafijas biezumu tvertni” 
nodziest un iedegas vispārējā brīdinājuma lampiņa. Ievietojiet kafijas biezumu 
tvertni un aizveriet servisa durtiņas.

 – Deg lampiņa “Nav kafijas”. Ieberiet kafijas pupiņu piltuvē kafijas pupiņas un 
atsāciet pagatavošanas ciklu. Lampiņa “Nav kafijas” nodziest, kad tiek nospiests 
vēlamā dzēriena pagatavošanas taustiņš. Kad kafijas automāts uzrāda šo 
brīdinājumu, jūs varat uzsākt arī tvaika vai karsta ūdens padevi.

 – Deg atkaļķošanas tīrīšanas lampiņa CALC CLEAN. Nepieciešams atkaļķot kafijas 
automātu. Izpildiet nodaļā “Atkaļķošana” aprakstīto.

 – Vienlaicīgi mirgo lampiņa “Tukša ūdens tvertne”, “Iztīrīt kafijas biezumu 
tvertni”, “Nav kafijas” un vispārīgā brīdinājuma lampiņa. Kafijas automāta 
darbības traucējums. Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un 
atkal to ieslēdziet. Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes. Ja kafijas automāts neatsāk 
darboties, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
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Problēma Cēlonis Risinājums

Zem kafijas automāta ir 
ūdens. 

Notekpaplāte ir pārāk 
pilna un pārplūst. 

Iztukšojiet notekpaplāti, kad ir pacelts pilnas 
notekpaplātes indikators. Vienmēr iztukšojiet 
notekpaplāti pirms atkaļķojat savu kafijas automātu. 

Kafijas automāts nav 
novietots uz horizontālas 
virsmas. 

Novietojiet kafijas automātu uz horizontālas virsmas, 
lai nodrošinātu pareizu pilnas notekpaplātes indikatora 
darbību. 

Ierīce neieslēdzas. Ierīce nav pievienota 
elektrotīklam. 

Pārliecinieties, vai elektriskās barošanas vads ir pareizi 
pievienots.

Notekpaplāte pārāk ātri 
piepildās ar ūdeni. 

Tā ir normāla kafijas 
automāta darbība. Kafijas 
automāts veic iekšējās 
sistēmas un kafijas 
pagatavošanas 
nodalījuma skalošanu ar 
ūdeni. Neliels ūdens 
daudzums caur iekšējo 
sistēmu noplūst tieši 
notekpaplātē.

Iztukšojiet notekpaplāti, kad ir pacelts pilnas 
notekpaplātes indikators.

Novietojiet krūzīti zem padeves krāna, lai savāktu 
skalošanai izmantoto ūdeni. 

Kafijas pagatavošanas 
nodalījumu nevar izņemt. 

Kafijas pagatavošanas 
nodalījums nav ievietots 
pareizi. 

Aizveriet servisa durtiņas. Izslēdziet un vēlreiz 
ieslēdziet kafijas automātu. Sagaidiet, lai kafijas 
automāta displejā parādās lapa, kas ziņo, ka kafijas 
automāts ir gatavs darbam, tad izņemiet kafijas 
pagatavošanas nodalījumu. 

Nav izņemta kafijas 
biezumu tvertne. 

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas 
izņemiet kafijas biezumu tvertni. 

Kafijas automāts joprojām 
ir atkaļķošanas režīmā. 

Atkaļķošanas cikla laikā kafijas pagatavošanas 
nodalījumu nevar izņemt. Vispirms pabeidziet 
atkaļķošanu, tad izņemiet kafijas pagatavošanas 
nodalījumu. 

Kafijas pagatavošanas 
nodalījumu nevar ielikt. 

Kafijas pagatavošanas 
nodalījums nav pareizā 
pozīcijā. 

Pirms ievietošanas kafijas automātā kafijas 
pagatavošanas nodalījums nav miera pozīcijā. 
Pārliecinieties, vai svira saskaras ar kafijas 
pagatavošanas nodalījuma pamatni un kafijas 
pagatavošanas nodalījuma āķītis ir novietots pareizi. 

Atiestatiet kafijas automātu, ieslēdzot to un atkal 
izslēdzot. Ievietojiet notekpaplāti ar kafijas biezumu 
tvertni, neievietojot kafijas pagatavošanas nodalījumu. 
Aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet un izslēdziet 
kafijas automātu. Pēc tam vēlreiz mēģiniet ievietot 
kafijas pagatavošanas nodalījumu.

Darbības traucējumu novēršana
Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas 
automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegto 
informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdoto 
jautājumu (BUJ) sarakstu, vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā 
valstī.
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Problēma Cēlonis Risinājums

Kafija nav pietiekami 
krēmīga vai ir ūdeņaina. 

Kafijas malums ir pārāk 
rupjš.

Noregulējiet smalkāku kafijas malumu. 

Kafijas pagatavošanas 
nodalījums ir netīrs.

Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu. Pilnīgai 
kafijas pagatavošanas nodalījuma iztīrīšanai veiciet 
ikmēneša tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas 
tableti.

Kafijas izplūdes sistēma ir 
nobloķēta. 

Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar 
daudzfunkcionālā rīka vai karotes rokturi. 

Neatbilstošs kafijas 
maisījums.

Izmēģiniet citu kafijas maisījumu.

Kafijas automāts veic 
pašregulējumu.

Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas.

Kafija nav pietiekami 
karsta.

Izmantotās krūzītes ir 
aukstas.

Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes, 
izskalojot tās ar karstu ūdeni. 

Kafijai ir pieliets piens. Neatkarīgi no tā, vai kafijai pielietais piens ir silts vai 
auksts, tas tik un tā samazina pagatavotās kafijas 
temperatūru. 

Kafijas automāts maļ 
kafijas pupiņas, bet 
netiek pagatavota kafija.

Kafijas malums ir pārāk 
smalks. 

Iestatiet rupjāku kafijas malumu. 

Kafijas pagatavošanas 
nodalījums ir netīrs. 

Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu. 

Kafijas padeves krāns ir 
netīrs. 

Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres ar cauruļu 
tīrīšanas rīku. 

Kafijas izplūdes sistēma ir 
nobloķēta. 

Iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar karotes rokturi vai 
citu virtuves piederumu ar apaļu galu. 

Kafija tiek pagatavota 
pārāk lēni. 

Kafijas malums ir pārāk 
smalks.

Iestatiet rupjāku kafijas malumu.

Kafijas pagatavošanas 
nodalījums ir netīrs.

Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

Kafijas izplūdes sistēma ir 
nobloķēta.

Iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar karotes rokturi vai 
citu virtuves piederumu ar apaļu galu.

Kafijas automātu ir 
nobloķējis kaļķakmens. 

Atkaļķojiet kafijas automātu. 

Piens netiek saputots. Klasiskais piena putotājs ir 
netīrs vai ir nepareizi 
pievienots, vai salikts. 

Iztīriet klasisko piena putotāju un pārliecinieties, vai tas 
ir pareizi salikts un uzstādīts. 

Tiek izmantots putošanai 
nepiemērots piens. 

Dažādi piena veidi tiek saputoti dažādi (atšķirīgs putu 
daudzums un kvalitāte). Pilnpiens vai piens ar 
samazinātu tauku daudzumu nodrošina vislabāko 
putošanas rezultātu. 

Filtru nevar ievietot. Filtrā ir sakrājies gaiss. Iemērciet filtru ūdeni, lai no tā izplūstu tajā esošais 
gaiss. 

Ūdens tvertnē ir ūdens. Pirms filtra uzstādīšanas iztukšojiet ūdens tvertni. 
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Pārstrāde
 – Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem 

sadzīves atkritumiem ( 2012/19/ES).

 – Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko 
ierīču atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija 
palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Garantija un atbalsts
Ja jums ir nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet www.saeco.
com/support vai izlasiet atsevišķo garantijas brošūru.

Ja jums ir nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco 
atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir 
iepakots atsevišķi, vai www.saeco.com/support.

Ražotāja adrese:

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen, 4-9206 AD

Drachten, Nīderlande

Apkopes produktu pasūtīšana
 – Intenza+ ūdens filtrs (CA6702)

 – Smērviela (HD5061)

 – Atkaļķošanas šķīdums (CA6700)

Problēma Cēlonis Risinājums

Pārāk ātri iedegas 
lampiņa “Iztīrīt kafijas 
biezumu tvertni”. 

Kafijas biezumu tvertne ir 
iztīrīta, kad kafijas 
automāts bija izslēgts, 
tāpēc nav atiestatīts 
skaitītājs. 

Iztīriet kafijas biezumu tvertni tikai tad, kad kafijas 
automāts ir ieslēgts. 
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Tehniskās specifikācijas
Iezīme Vērtība/novietojums

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Elektriskās 
barošanas padeves rādītāji

Skatiet identifikācijas datu plāksnīti servisa durtiņu 
iekšpusē

Korpusa materiāls Termoplastisks materiāls

Izmērs (p x a x d) 215 mm x 330 mm x 429 mm

Svars 7 kg

Elektriskās barošanas vada garums 800-1200 mm

Vadības panelis Uz priekšējā paneļa

Krūzītes izmērs Līdz 95 mm

Ūdens tvertnes tilpums 1,8 l, izņemama

Kafijas pupiņu piltuves ietilpība 250 g

Kafijas biezumu tvertnes ietilpība 15 porcijas

Sūkņa spiediens 15 bāri

Boilers Nerūsējošā tērauda

Drošības ierīces Termiskais drošinātājs
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Piezīmēm
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Apmeklējiet Philips internetā:
http://www.philips.com
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