KIIRJUHEND
1

TÄITKE VEEPAAK:
täitke veepaak värske joogiveega (max 600 ml).
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ÜHENDAGE SEADE VOOLUVÕRKU JA LÜLITAGE SEADME TOITELÜLITI SISSE:
ühendage toitepistik maandatud pistikupesasse.
Vajutage seadmel olevat toitelülitit (ON/OFF). Kohvi ja kuuma vee nuppude
LED-tuled hakkavad vilkuma, mis näitab, et seade soojeneb (umbes 30
sekundit). Seade on kasutusvalmis, kui LED-tuled jäävad püsivalt põlema.
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TASSIALUSE KÕRGUSE REGULEERIMINE:
3A: liigutage alust üles, alla või eemaldage see vastavalt tassi suurusele.
Asetage tassialusele valmistatavale joogile vastava suurusega tass.
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SISESTAGE KAPSEL:
avage käepide ja sisestage kapsel.
Sulgege käepide.
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VALMISTAGE JOOK:
vajutage soovitud joogi nupule.
5A: ESPRESSO: Espresso nupp.
5B: LUNGO: Lungo nupp.
5C: KUUM VESI: Kuuma vee nupp.
Valmistamisprotsess seiskub lõpetamisel automaatselt.
Avage kasutatud kapsli jäätmekonteinerisse suunamiseks käepide.

OHUTUSNÕUDED
Lugege enne uue kohvimasina esmakordset kasutamist tähelepanelikult käesolevaid juhiseid. Hoidke ohutusnõuded kohas, kust need hiljem lugemiseks üles leiate.
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Avarii korral: eemaldage pistik kohe pistikupesast.
Lapsed ei tohi seadet kasutada ilma täiskasvanu hoolsa järelevalveta.
Kontrollige, et andmeplaadil toodud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
Ühendage seade ainult maandatud pistikupesadesse. Valede ühenduste kasutamine muudab garantii kehtetuks.
Eemaldage enne seadme puhastamist ja hooldamist pistik vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda.
Ärge pange seadet, juhet ega toitepistikut kunagi vee ega vedeliku sisse.
Hoidke toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.
Ärge laske juhtmel kunagi puutuda vastu seadme kuumi osi, kuumusallikat ega teravaid servi.
Ärge asetage seadet kunagi kuumale pinnale, nt kuumutusplaadile.
Ärge kasutage seadet kunagi lahtise leegi vahetus läheduses.
Asetage seade tasasele, stabiilsele, kuumakindelale pinnale, mis on kaitstud veepritsmete eest.
Kui toitejuhe on vigane, peab tootja, hooldusagent või muu samaväärselt kvalifitseeritud isik selle ebakvaliteetsete toitejuhtmete kasutamisest tingitud
ohtude vältimiseks välja vahetama.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (kaasa arvatud laste) poolt, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või on neid seadme kasutamise osas juhendanud.
LAPSI TULEB OHU EEST HOIATADA JA NAD EI TOHI SEADMEGA MÄNGIDA.

OLULINE: käsitsemis-, puhastamis- ja hooldusjuhised leiate kasutusjuhendist aadressil
www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.
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