
 
 

KAFIJAS AUTOMĀTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 



18 
 

 
SVARĪGA INFORM ĀCIJA PAR DROŠĪBU  
ierobežotām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst 
lietot tikai esot uzraudzībā vai ja viņi ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to saistītos 
riskus. 
Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. 
Ierīces apkopi un tīrīšanu bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt. 

Apdegumu risks! 
Šī ierīce ražo karstu ūdeni un tās darbības laikā var izveidoties tvaiks. 
Uzmanieties no saskares ar karstām ūdens šļakatām vai tvaiku. 
Ierīcei darbojoties, lūdzu, ievērojiet, ka tasīšu sildīšanas plaukts sakarst. 

Ar šo simbolu apzīmētās virsmas lietošanas laikā sakarst (šis simbols ir tikai atsevišķiem 
modeļiem). 
 
Lietošanas atbilstoši mērķim 
Šī ierīce paredzēta un izstrādāta kafijas un karstu dzērienu pagatavošanai. 
Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. 
Tā nav paredzēta lietošanai: 

• personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darbavietās; 
• viesu mājās; 

• klientiem viesnīcās, moteļos un citās šāda veida apmešanās vietās; 
• naktsmītnēs. 

Jebkāda cita veida lietošana uzskatāma par neatbilstošu un līdz ar to bīstamu. 
Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces neatbilstošas lietošanas rezultātā. 
 
Lietošanas instrukcija 
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo Lietošanas instrukciju. Šīs Lietošanas instrukcijas neievērošana var izraisīt 
apdegumus vai ierīces bojājumus. 
Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies Lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ. 
 

Lūdzu, ievērojiet: saglabājiet šo Lietošanas instrukciju. 
 
Šajā instrukcij ā lietotie simboli 
Svarīgus brīdinājumus apzīmē ar turpmāk tekstā redzamajiem simboliem. 
Šo brīdinājumu ievērošana ir vitāli svarīga: 

Bīstami! 
Neievērojot šo brīdinājumu, var saņemt dzīvībai bīstamu elektriskās strāvas triecienu. 

Svarīgi! 
Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums vai bojājums ierīcei. 

Apdegumu risks! 
Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā varrasties applaucējumi vai apdegumi. 

Lūdzu, ievērojiet: 
Ar šo simbolu apzīmē svarīgus ieteikumus vai informāciju lietotājam. 
 
Galvenie brīdinājumi par droš ību 

Bīstami! 
Šī ir elektriska ierīce un var radīt elektriskās strāvas triecienu. Tādēļ jums vajadzētu ievērot šādus 
brīdinājumus par drošību: 
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• nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām vai pēdām; 
• nekad neaizskariet kontaktdakšiņu ar mitrām rokām; 
• nodrošiniet, ka izmantotā kontaktligzda ir vienmēr brīvi pieejama, ļaujot, kad vien nepieciešams, ierīci atvienot 

no strāvas; 
• no strāvas atvienojiet tikai velkot tieši aiz kontaktdakšiņas - nekad nevelciet aiz vada, jo tā var to sabojāt; 
• lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas, jums tā jāatvieno no elektrības kontaktligzdas; 
• ja ierīce ir bojāta, nemēģiniet to salabot. Izslēdziet to, atvienojiet no strāvas un sazinieties ar klientu 

apkalpošanas dienestu. 
Ja ir bojāta kontaktdakšiņa vai elektrības vads, lai izvairītos no riskiem, to nomaiņa jāveic 
tikai De’Longhi klientu apkalpošanas dienestam. 
Tīrīšanas laikā nekad nemērciet kafijas automātu ūdenī. Tā ir elektriska ierīce. 

• Pirms tīriet ierīci no ārpuses, izslēdziet to, atvienojiet no strāvas un ļaujiet atdzist. 

Svarīgi! 
Visas iepakojuma daļas (plastikāta maisiņus, putuplastu) glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

Svarīgi! 
Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar   

 
Ja ierīce tiek nodota citām personām, tās jānodrošina arī ar šo Lietošanas instrukciju. 
 
Ier īces pārbaudīšana 
Pēc izņemšanas no iepakojuma pārliecinieties, ka produktam nekas netrūkst un tā nav bojāta, kā arī, ka komplektā 
ir visi piederumi. 
Nelietojiet ierīci, ja tā ir acīmredzami bojāta. 
Sazinieties ar De’Longhi Klientu apkalpošanas dienestu. 
 
IZMEŠANA ATKRITUMOS  
G. Paliktnis tasītēm 
H. Indikators par pilnu pilienu uztveršanas tvertni 
I. Pilienu uztveršanas trauks 
J. Karstā ūdens/tvaika snīpītis 
K. Karstā ūdens/tvaika savienojuma sprausla 
L. Karstā ūdens/tvaika savienojuma caurule 
M. Tvaika padeves regulators 
N. Filtra turētājs 
O. Mērtrauciņš/prese 
P. Filtrs vienai tasītei (simbols zem filtra) 

Q. filtrs 2 tasītēm (simbols  zem filtra) 

R. Paciņu filtrs (simbols zem filtra) 
S. Ūdens mīkstināšanas filtrs (*nav pievienots komplektā, to var iegādāties sertificētos klientu apkalpošanas 
dienestos) 
 
Vadības paneļa apraksts 
T. Vienas tasītes poga 
T1. Lampiņa IESLĒGTS uz pogas (balta) 
U. Divu tasīšu poga 
U1. Lampiņa IESLĒGTS uz pogas (balta) 
V. Tvaika poga 
V1. Lampiņa IESLĒGTS uz pogas (balta) 
V2. Atkaļķošanas lampiņa (oranža) 
 
IER ĪCES UZSTĀDĪŠANA 

 Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK, ierīci nedrīkst izmest kā saimniecības atkritumus, bet gan tā 
jānodod sertificētā atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes centrā. 
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TEHNISKIE DATI  
Strāvas stiprums 220-240V~50/60Hz  
Patērētā jauda 1350 W  
Spiediens 15 bar  
Ūdens tvertnes tilpums 1 l  
Gabarīti WxHxD 149x305x330 (44) mm  
Svars 4,04 kg  
 

 Šī ierīce atbilst šādām Eiropas Komisijas direktīvām: 
• direktīvai 2006/95/EK par elektroierīču lietošanu noteiktās sprieguma robežās un tās turpmākajiem pielikumiem; 
• direktīvai 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību un tās turpmākajiem pielikumiem; 
• Eiropas Komisijas regulai Nr. 1275/2008 par darbošanos gatavības režīmā; 

Materiāli un piederumi, kas nonāk saskarē ar ēdienu, atbilst EK regulai Nr. 1935/2004.  

 Svarīgi! 
Uzstādot ierīci jums jāievēro šādi brīdinājumi par drošību: 

• ierīcē iekļuvis ūdens var to sabojāt. Nenovietojiet ierīci krānu vai izlietņu tuvumā; 
• ierīce var sabojāties, ja tajā esošais ūdens sasalst, neuzstādiet ierīci telpās, kur temperatūra var nokristies zem 

sasalšanas punkta; 
• elektrības vadu sakārtojiet tā, lai tas netiktu sabojāts pret asām malām vai saskarē ar karstām virsmām (piem., 

elektrisko plīti). 
• Ierīce izdala karstumu. Kad esiet novietojuši ierīci uz darba virsmas, atstājiet brīvu vietu starp ierīci un sānu un 

aizmugurējo sienu vismaz 3 cm platumā un vismaz 15 cm virs kafijas automāta. 
 
Ier īces pievienošana 

Bīstami! 
Pārbaudiet vai piegādātās strāvas spriegums atbilst ierīces apakšpusē uz parametru plāksnītes norādītajam. 
Ierīci pievienojiet tikai kārtīgi sazemētai un pareizi uzstādītai kontaktligzdai ar minimālo strāvas stiprumu 10A. Ja 
strāvas kontaktligzda neder ierīces kontaktdakšiņai, 

 Neviena no daļām nav droša mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.  
APRAKSTS  
Turpmāk tekstā uzskaitītie termini tiks vairākkārtīgi izmatoti nākamajās lappusēs. 
Ier īces apraksts 
(skat. 3. lpp.) 
A. Ūdens tvertnes vāks 
B. Tvertnes izņemšanas rokturis 
C. Ūdens tvertne 
D. Tasīšu sildītājs 
E. Izvads no karsēšanas ierīces 
F. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis  

 
Lūdziet, lai kvalificēts speciālists to nomaina pret atbilstoša tipa kontaktligzdu. 
 
ŪDENS TVERTNES PIEPILD ĪŠANA Kafijas temperatūras iestatīšana 
Lai mainītu kafijas pagatavošanai lietotā ūdens temperatūru, rīkojieties šādi: 
1. ieejiet iestatījumu izvēlnē; 

2. nospiediet pogu, lai ieietu kafijas temperatūras izvēles režīmā. 
Iedegas pašreizējai izvēlei atbilstošās lampiņas: 
 

1. Pavelkot uz augšu, izņemiet tvertni (1. att.). 
2. Atveriet vāku un piepildiet tvertni ar svaigu, tīru ūdeni, uzmanoties, lai nepārsniegtu MAX līmeņa atzīmi (2. 

att.). Ievietojiet tvertni atpakaļ ierīcē, viegli piespiežot, lai atvērtu tvertnes dibenā esošos vārstus. 
3. Vēl vienkāršāk – tvertni var piepildīt to neizņemot ārā, ielejot ūdeni tieši no krūzes. 
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Svarīgi! 
Nekad nedarbiniet ierīci, ja tvertnē nav ūdens vai bez tvertnes. 

Lūdzu, ievērojiet: 
Tas ir normāli, ja zem tvertnes ir ūdens. Tomēr to regulāri vajadzētu izsusināt ar tīru sūkli. 
 
IER ĪCES IESTATĪŠANA  

  zema 
 
vidēja 
 
augsta 
 3. lampiņas sāk secīgi mirgot; 

4. nospiediet vajadzīgajai temperatūrai atbilstošo pogu: 
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi (3. att.). Ierīce veic pašdiagnostikas ciklu, 

par kuru liecina trīs pogu secīga mirgošana. 

• Lampiņas  un  mirgo, parādot, ka ierīce uzkarst. 
Kad lampiņas beidz mirgot un deg nepārtraukti, ierīce ir gatava lietošanai. 

• Zem karstā ūdens/tvaika snīpīša novietojiet trauku ar vismaz 100 ml tilpumu. 

• Pagrieziet karstā ūdens/tvaika padeves regulatoru  pozīcijā (5. att.) un ielejiet apm. 100 ml ūdens, pēc 

tam atkal aizveriet padeves regulatoru (simbols ). 

Lūdzu, ievērojiet: 
Kafijas automātu lietojiet pirmo reizi, jums jāpagatavo 4-5 tasītes kafijas vai 4-5 tasītes kapučīno, pirms tas 
sniedz apmierinošu rezultātu. 
IESTAT ĪJUMU IZV ĒLNES PROGRAMMĒŠANA  

zema vidēja  augsta 

 5. mirgo poga, rādot, ka izvēle saglabāta. 
Ierīce iziet no izvēlnes un ir gatava lietošanai. 
 
Ūdens cietības iestatīšana 
Kad pagājis atbilstoši ūdens cietībai noteiktais lietošanas laiks, iedegas lampiņa (V2), 
norādot, ka ierīcei nepieciešama atkaļķošana. 
Ierīci var arī ieprogrammēt atbilstoši ūdensvada cietībai dažādos reģionos, tā, ka atkaļķošana 
jāveic biežāk vai retāk. 
Rīkojieties šādi: 
1.ieejiet iestatījumu izvēlnē; 

2. nospiediet pogu, lai ieietu ūdens cietības izvēles režīmā. Iedegas pašreizējai izvēlei 
atbilstošās lampiņas: 
Lai piekļūtu izvēlnei, pārliecinieties, ka ierīce ir gatava 

 lietošanai, pēc tam nospiediet un 10 sekundes paturiet pogu, līdz secīgi sāk mirgot trīs pogas. 
Ierīce tagad ir programmēšanas režīmā. 
Iestatiet kafijas automātu tā, kā vēlaties, pēc tam izejiet no iestatījumu izvēlnes, nogaidot 15 sekundes. 
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Lūdzu, ievērojiet: 
Ja 15 sekunžu laikā netiek veikti nekādi iestatījumi, ierīce automātiski iziet no programmēšanas režīma un ir 

atkal gatava lietošanai.   
mīksts 
 
vidējs 
 
ciets 
 3. lampiņas sāk secīgi mirgot; 

4. nospiediet jūsu reģiona ūdens cietībai atbilstošo pogu: 
 

 mīksts ūdens  vidējs ūdens  ciets ūdens  
KĀ PAGATAVOT KAFIJU „ESPRESSO” 
<10°dH 10°dH - 20°dH >20°dH Ieteikumi karstākas kafijas pagatavošanai 
Lai pagatavotu karstāku kafiju „espresso”, jums: 

• Filtra turētājs jāievieto ierīcē ar tajā ievietotu filtru, taču bez kafijas tajā. 
Izmantojot to pašu tasīti, kuru vēlāk izmantosiet kafijas pagatavošanai, nospiediet 1 tasītes pogu un ielejiet tasītē 
karsto ūdeni, lai to sakarsētu. 

• Iestatījumu izvēlnē paaugstiniet kafijas temperatūru. 
• Salieciet tasītes, kuras lietosiet, tasīšu sildītājā (D), kurā ierīces darbošanās laikā sakarst. 

 
Kā pagatavot kafiju „espresso” ar iepriekš samaltu kafiju 

1. Ievietojiet maltās kafijas filtru (P vai Q) filtra turētājā (6. att.). Lai pagatavotu vienu tasīti kafijas, lietojiet filtru 

ar simbolu tā apakšpusē. Lai pagatavotu divas tasītes kafijas, lietojiet filtru, kura apakšpusē redzams 

simbols . 
2. Lai pagatavotu tikai vienu tasīti kafijas, filtrā ieberiet vienu mērtrauciņu maltās kafijas (apm. 7 g) (7. att.). 

Lai pagatavotu divas tasītes kafijas, filtrā ieberiet divus mērtrauciņus bez kaudzes (apm. 7+7 g) maltas kafijas. 
Filtru piepildiet pamazām, lai izvairītos no maltās kafijas pārplūšanas pāri malām. 

Svarīgi! 
Lai ierīce darbotos pareizi, pirms maltās kafijas iebēršanas pārliecinieties, ka filtrā no iepriekšējās kafijas 
pagatavošanas reizes nav palikušas kafijas atliekas. 

3. Vienmērīgi izkliedējiet malto kafiju un viegli paspiediet ar presi (8. Att.). Pareiza maltās kafijas saspiešana ir ļoti 
svarīga, lai pagatavotu labu „espresso” kafiju. Ja spiedīsiet pārāk stipri, kafija tecēs lēni un būs stipra. Ja 
spiedīsiet pārāk vāji, kafija plūdīs ātri un būs vāja. 

4. Notīriet lieko kafiju no filtra turētāja malas un pievienojiet filtru ierīcei. Lai pievienotu pareizi, filtra turētāja 
rokturi iestatiet pret simbolu INSERT (IELIKT) (9. att.), pievienojiet filtra turētāju un pagrieziet rokturi pa labi, 
līdz tas ir pret simbolu CLOSE (AIZVĒRT). 

5. Novietojiet tasīti vai tasītes zem filtra turētāja snīpīšiem (10. att.). Iesakām pirms kafijas pagatavošanas tasītes 
sasildīt, izskalojot ar nelielu daudzumu karsta ūdens. 

6. Pārliecinieties, ka deg kafijaspogu lampiņas un nospiediet pogu vai . Ierīce sāk gatavot kafiju, un 
tecēšana tiks pārtraukta automātiski. 
<18°fH 18°fH - 36°fH >36°fH  
<180 mg/l CaCo3 180-300 mg/l CaCO3 360 mg/l CaCO3  

− Mirgo  poga, lai parādītu, ka izvēle ir saglabāta. 
Ierīce iziet no izvēlnes un ir gatava lietošanai. 
 
Automātiskās izslēgšanās (gatavības režīma) noregulēšana 
Lai taupītu enerģiju, automātiskās izslēgšanās funkcija izslēdz ierīci, ja tā ilgāku laiku netiek lietota. 
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Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet jebkuru pogu vadības panelī. 
1. Ieejiet iestatījumu izvēlnē; 

2. Nospiediet pogu, lai ieietu automātiskās izslēgšanās laika izvēles režīmā. Iedegas pašreizējai izvēlei 
atbilstošās lampiņas:  

   
3. Lampiņas sāk secīgi mirgot; 
4. Nospiediet pogu, kas atbilst vēlamajam laikam: 

9 min      30 min                3 stundas  

5. Sāk mirgot poga, parādot, ka izvēle ir saglabāta. 
Ierīce iziet no izvēlnes un ir gatava lietošanai. 
 
Sākotnējie iestatījumi (pārstatīšana) 
Ar šo var atjaunot visus izvēlnes iestatījumus un ieprogrammētos daudzumus pēc sākotnējiem iestatījumiem. 
Lai atjaunotu sākotnējos iestatījumus, rīkojieties šādi: 
1. ieejiet iestatījumu izvēlnē; 

2. pagrieziet tvaika padeves regulatoru  pozīcijā; 

3. nospiediet pogu. Trīs pogas secīgi mirgo, apstiprinot, ka ir atjaunoti sākotnējie iestatījumi. 

4. mirgo un  lampiņas, norādot, ka tvaika padeves regulators atkal jāaizver (simbols ). 
Kad tvaika padeves regulators ir aizvērts, ierīce ir gatava lietošanai.  

 
Kā pagatavot „espresso” kafiju no paciņām 

Lūdzu, ievērojiet: 
Lietojiet paciņas, kas atbilst ESE standartam, kuru apliecina šāds uz paciņas redzams simbols: KĀ 
PAGATAVOT KAPU ČĪNO 

 1. Pagatavojiet kafiju „espresso” tā, kā aprakstīts iepriekšējās sadaļās, izmantojotpietiekami lielas tasītes. 

2. Nospiediet pogu (12. att.). Lampiņa mirgo; 
3. Pa to laiku piepildiet trauku ar apmēram 100 g piena uz katru pagatavojamo kapučīno tasīti. 

Pienam jābūt ledusskapja temperatūrā (nevis karstam!). 
Izvēloties trauka lielumu, ņemiet vērā, ka piena tilpums divkāršosies vai trīskāršosies (13. att.). 

Lūdzu, ievērojiet: 
Iesakām izmantot vidēji treknu pienu ledusskapja temperatūrā. 

4. Pagaidiet, līdz pogai atbilstošā lampiņa sāk degt nepārtraukti, parādot, ka karsēšanas ierīcē sasniegta ideālā 
temperatūra tvaika ražošanai. 

5. Novietojiet zem kapučīno pagatavošanas ierīces tukšu trauku un uz dažām sekundēm atveriet tvaika padeves 
regulatoru, lai izlaistu sistēmā palikušo gaisu. Atkal aizveriet padeves regulatoru. 

6. Zem kapučīno pagatavošanas ierīces novietojiet trauku ar pienu. 
7. Iegremdējiet kapučīno pagatavošanas ierīci par dažiem milimetriem pienā (14. att.). 

Pagrieziet padeves regulatoru  pozīcijā. No kapučīno pagatavošanas ierīces plūst tvaiks, kas pienam 
piešķir krēmīgi putainu izskatu. Lai iegūtu krēmīgākas putas, iegremdējiet kapučīno pagatavošanas ierīci pienā un 
groziet trauku ar lēnām augšupvērstām kustībām. 

8. Kad piena tilpums ir divkāršojies, iegremdējiet kapučīno pagatavošanas ierīci dziļi un turpiniet pienu karsēt (15. 
att.). Kad sasniegta vajadzīgā temperatūra (ideālā ir 60°C) un putu stingrība, pārtrauciet tvaika plūsmu, pagriežot 
tvaika padeves regulatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā. 

9. Ielejiet saputoto pienu tasītēs ar iepriekš pagatavoto „espresso” kafiju.  

9 min 
 
30 min 
 
3 stundas 
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Kapučīno kafija ir gatava. Variet to saldināt pēc garšas un, ja vēlaties, apbārstīt putas ar nedaudz kakao pulvera. 

Lūdzu, ievērojiet: 
• Lai pagatavotu vairāk nekā vienu kapučīno, vispirms pagatavojiet visas kafijas tasītes un pēc tam sagatavojiet 

pienu visām kapučīno tasītēm. 

• Lai izietu no tvaika padeves funkcijas, nospiediet jebkuru pogu. Lampiņas un  sāk mirgot, parādot, 
ka temperatūra ir pārāk augsta, lai gatavotu kafiju (skat. sadaļu „Karsēšanas ierīces atdzesēšana”). 
Nelaidiet tvaiku ilgāk par 60 sekundēm. 

ESE standarts ir sistēma, kuru apstiprinājuši vadošie paciņu ražotāji. Tā ļauj pagatavot „espresso” 
kafiju vienkāršā un tīrā veidā.  

1. Ielieciet paciņu filtru (ar simbolu tā apakšdaļā) filtru turētājā. 
2. Ielieciet paciņu, cik iespējams, to novietojot filtra centrā (11. att.). Vienmēr ievērojiet norādes uz paciņas, lai paciņu 

ievietotu filtrā pareizi. 
Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekšējās sadaļas 4. līdz 6. punktam. 
 

Lūdzu, ievērojiet: 
• Laikā, kad ierīce gatavo kafiju, tecēšanu var jebkurā mirklī pārtraukt, nospiežot to pašu kafijas pogu, kuru spiedāt 

iepriekš. 
• Kad kafija beidz tecēt (3 sekunžu laikā), nospiediet un paturiet kafijas pogu, kuru spiedāt iepriekš, ja vēlaties 

papildināt kafijas tilpumu tasītē. Tecēšana pēc dažām sekundēm tiks automātiski pārtraukta. 
• Lai izņemtu filtra turētāju, pagrieziet rokturi no labās puses uz kreiso. 

Apdegumu risks! 
Lai izvairītos no šļakatām, nekad neņemiet nost filtra turētāju, kamēr no ierīces vēl tek kafija. Vienmēr nogaidiet 
dažas sekundes pēc tecēšanas beigām. 
 
Kafijas daudzuma tasītē ieprogrammēšana 
Ierīce ir iestatīta automātiski ieliet standarta daudzumu kafijas. 
Lai šo daudzumu mainītu, rīkojieties šādi: 

1. novietojiet vienu vai divas tasītes zem filtra turētāja snīpīšiem; 

2. nospiediet un turiet pogu, kuru vēlaties programmēt ( vai ). Ierīce sāk liet kafiju, un otra poga mirgo, 
parādot, ka notiek programmēšanas process; 

3. kad tasītē ietecējis vēlamais kafijas daudzums, atlaidiet pogu. Tecēšana tiek pārtraukta, un lampiņa mirgo, parādot, 
ka daudzums ir pareizi saglabāts; 

4. kad abas kafijas lampiņas sāk degt nepārtraukti, ierīce ir gatava lietošanai;  

Svarīgi! 
Higiēnas apsvērumu dēļ, kapučīno pagatavošanas ierīce vienmēr pēc lietošanas jāizmazgā. 
Rīkojieties šādi: 

1. Pagrieziet tvaika padeves regulatoru tā, dažas sekundes plūstu nedaudz tvaika (iepriekšējās sadaļas 2., 4. un 5. 
punkts). 
Tā no kapučīno pagatavošanas ierīces izplūdīs tā sistēmā atlikušais piens. Nospiediet 
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai ierīci izslēgtu. 

2. Ar vienu roku turiet stingri kapučīno pagatavošanas ierīces cauruli, ar otru atbrīvojiet kapučīno pagatavošanas ierīci, 
griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā un pēc tam pavelkot uz leju (16. att.). 

3. Noņemiet gumijas tvaika pievada sprauslu no snīpīša, to pavelkot uz leju (17. att.). 
4. Rūpīgi izmazgājiet kapučīno pagatavošanas ierīci un tvaika pievada sprauslu ar siltu ūdeni (18. att.). 

5. Pārbaudiet vai 18. att. redzamā atvere nav aizsprostojusies. 
6. Uzlieciet atpakaļ tvaika pievada sprauslu, to uzspiežot uz augšu uz tvaika caurules. 
7. Novietojiet atpakaļ kapučīno pagatavošanas ierīci to paspiežot uz augšu un pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju 

kustības virzienam. 
Karsēšanas ierīces atdzesēšana 
Lai tūlīt pēc piena putošanas pagatavotu kafiju, karsēšanas ierīce vispirms ir jāatdzesē, citādi kafija piedegs. 
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Rīkojieties šādi: 
• zem kapučīno pagatavošanas ierīces palieciet trauku; 
• atveriet tvaika padeves regulatoru, lai izlietu karsto ūdeni un atdzesētu karsēšanas ierīci; 
• karstā ūdens izliešana tiek automātiski pārtraukta, kad karsēšanas ierīce ir atdzisusi. Kad sūknis pārtrauc darboties un 

vairs netek ūdens, aizveriet tvaika padeves regulatoru. 
Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai. 
KARSTAIS ŪDENS 

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu (4. att.). Pagaidiet, līdz kafijas lampiņas sāk degt 
nepārtraukti. 
2. Zem kapučīno pagatavošanas ierīces palieciet trauku. 

3. Pagrieziet padeves regulatoru  pozīcijā. No kapučīno pagatavošanas ierīces tek karstais ūdens. 
4. Lai pārtrauktu ūdens tecēšanu, aizgrieziet padeves regulatoru un nospiediet jebkuru pogu. 

Karsto ūdeni nedrīkst tecināt ilgāk par 60 sekundēm. 
TĪRĪŠANA  

Bīstami! 
Pirms tīriet ierīces ārpusi, izslēdziet to, atvienojiet no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet atdzist. 
 
Pilienu uztvērēja trauka t īr īšana 

Svarīgi! 
Pilienu uztvērēja trauks ir aprīkots ar līmeņa indikatoru (sarkanu), kas parāda ūdens līmeni, kāds ir tajā (19. att.). 
Pilienu uztvērēja trauks jāiztukšo un jāiztīra, pirms indikators izbīdās no tasīšu paliktņa, citādi ūdens var pārplūst 
pāri malām un sabojāt ierīci, virsmu, uz kuras tā novietota vai zonu ap to. 
1. Izņemiet pilienu uztvērēja trauku (20. att.). 

2. Izņemiet tasīšu paliktni, izlejiet ūdeni un noslaukiet pilienu uztvērēja trauku ar lupatiņu, pēc tam atkal salieciet 
pilienu uztvērēja trauku. 
3. Novietojiet pilienu uztvērēja trauku atpakaļ vietā. 
 
Kafijas filtru t īr īšana 
Kafijas filtrus regulāri notīriet, noskalojot tos zem tekoša ūdens. Pārliecinieties, ka atveres nav aizsprostojušās. Ja 
nepieciešams, iztīriet tās ar adatu (21. att.). 
 
Karsēšanas ierīces izvada tīrīšana 
Pēc katru 200 kafijas tasīšu pagatavošanas karsēšanas ierīces izvadu izskalojiet, caur to iztecinot apmēram 0,5 l 
ūdens (nospiediet kafijas pogu, nelietojot malto kafiju). 
 
Citas tīr īšanas darbības 

1. Kafijas automāta tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Lietojiet tikai mīkstu mitru 
drānu. 
2. Regulāri iztīriet filtru turētāja trauciņu. 
 
Ūdens tvertnes tīr īšana 
Regulāri izmazgājiet ūdens tvertni (apmēram reizi mēnesī) ar mitru drānu un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas 
līdzekļa. 

Bīstami! 
Tīrīšanas laikā nekad neiemērciet kafijas automātu ūdenī. Tā ir elektriska ierīce. 
 
Atka ļķošana 

Ierīce jāatkaļķo, kad uz pogas iedegas oranžā lampiņa. 

Svarīgi! 
Atkaļķošanas līdzeklis satur skābes, kas var kairināt ādu un acis. Ir vitāli svarīgi ievērot ražotāja brīdinājumus par 
drošību, kas redzami uz atkaļķošanas līdzekļa iepakojuma, kā arī brīdinājumus attiecībā uz rīcību, kāda jāveic 
gadījumā, ja notiek saskare ar ādu vai acīm. 

• Lietojiet tikai De’Longhi atkaļķošanas līdzekli. Nepiemērota atkaļķošanas līdzekļa lietošana un/vai nepareizi veikts 
atkaļķošanas process var novest pie bojājumiem, kurus nenovērš ražotāja garantijas ietvaros. 
Rīkojieties šādi: 

1. Piepildiet tvertni ar atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu, kas iegūts, atšķaidot atkaļķošanas līdzekli ar ūdeni, atbilstoši 
norādījumiem uz iepakojuma. 
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2. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu. 
3.Pārliecinieties, ka nav pielikts filtra turētājs, un zem kapučīno pagatavošanas ierīces palieciet trauku. 

4. Pagaidiet, līdz lampiņas un  sāk degt nepārtraukti, parādot, ka ierīce ir gatava lietošanai. 

5. Piespiediet un 10 sekundes turiet nospiestu pogu, līdz trīs pogas sāk secīgi mirgot. 

6. Pagrieziet tvaika padeves regulatoru  pozīcijā. 

7. Nospiediet , lai sāktu atkaļķošanu. 
8. Atkaļķošanas programma sāk darbotie, un atkaļķošanas līdzekļa šķīdums tek ārā pa snīpīti. 

Atkaļķošanas programma noņem kaļķa nosēdumus no ierīces iekšpuses, automātiski veicot vairākas skalošanas un 
pauzes sērijas, līdz ūdens tvertne ir pilnībā iztukšota. 

Lūdzu, ievērojiet: 
Lai iztīrītu karsēšanas ierīces izvadu, atkaļķošanas laikā ik pa laikam aizveriet tvaika padeves regulatoru, lai caur 
karsēšanas ierīces atveri izlaistu nelielu daudzumu atkaļķošanas līdzekļa. 

9. Ierīce pārtrauc darbību un oranžā lampiņa turpina mirgot, norādot, ka atkaļķošanas process joprojām turpinās. 
10. Kafijas automāts tagad ir gatavs skalošanai ar tīru ūdeni. 
Izņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet to, izskalojiet zem tekoša ūdens, piepildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei 

un ievietojiet atpakaļ ierīcē. 
11. Iztukšojiet tvertni, kas tika lietota atkaļķošanas līdzekļa uztveršanai, un novietojiet to tukšu atkal zem karstā ūdens 

snīpīša. 

12. Pārliecinieties, ka tvaika padeves regulators ir  pozīcijā, un nospiediet pogu, lai sāktu skalošanu. 

Lūdzu, ievērojiet: 
Skalošanas laikā, ik pa laikam aizveriet tvaika padeves regulatoru, lai iztīrītu karsēšanas ierīces izvadu, iztecinot caur 
to nelielu daudzumu ūdens. 
13. Skalošanas laikā, ik pa laikam aizveriet tvaika padeves regulatoru, lai iztīrītu karsēšanas ierīces izvadu, iztecinot 

caur to nelielu daudzumu ūdens. 
14. Pārliecinieties, ka tvaika padeves regulators ir aizvērtā pozīcijā (simbols ). 

Ierīce ir gatava lietošanai. 
 

Bojājumus, kas ierīcei radušies kaļķa nosēdumu dēļ, nenovērš garantijas ietvaros, izņemot gadījumus, kad 
atkaļķošana ir regulāri veikta tā, kā aprakstīts iepriekš.
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PASKAIDROJUMI PAR LAMPI ŅĀM 
Lampiņas Darbība Paskaidrojumi par 

lampiņām 

 

Ir ieslēgta IESLĒGŠANAS 
/IZSLĒGŠANAS poga 

Ierīce veic pašdiagnostikas 
ciklu, par to norāda secīga 
lampiņu mirgošana 

 

Ierīce ir ieslēgta Mirgojošas lampiņas – ierīce 
uzkarst, lai pagatavotu kafiju 
Lampiņas deg nepārtraukti – 
ierīce ir gatava pagatavot 
kafiju 
Lampiņas strauji mirgo – 
tvertne ir tukša vai ierīce 
negatavos kafiju 
Skatiet sadaļu „Problēmu 
novēršana” 

 

Nepieciešama tvaika padeves 
funkcija 

Mirgojoša lampiņa – ierīce 
uzkarst, lai ražotu tvaiku 
Deg nepārtraukti – ierīce ir 
gatava padot tvaiku 

 

Tvaika padeves regulators ir 
atvērts 

Lampiņas mirgo – aizveriet 
tvaika padeves regulatoru 

Augsta karsēšanas ierīces 
temperatūra 

Lampiņas mirgo – 
atdzesējiet karsēšanas ierīci 
tā, kā atrakstīts attiecīgajā 
sadaļā 

 
PROBLĒMU NOVĒRŠANA 
Problēma Cēlonis Risinājums 
Netek „espresso” kafija Tvertnē nav ūdens Piepildiet tvertni 

Atveres filtra turētājā ir 
aizsprostojušās 

Iztīriet filtra turētāja snīpīša 
atveres 

Tvertne ievietota nepareizi, un 
vārsti tvertnes dibenā nav atvērti 

Viegli paspiediet tvertni uz 
leju, lai atvērtu tās dibenā 
esošos vārstus 

Ūdens sistēmā ir kaļķa nosēdumi Atkaļķojiet tā, kā aprakstīts 
sadaļā „Atkaļķošana” 

„Espresso” kafija vairāk pil no 
filtru turētāja malām nekā no 
atverēm 

Filtru turētājs ir ievietots 
nepareizi vai ir netīrs 

Pielieciet filtru turētāju 
pareizi un stingri pagrieziet 
tik tālu, cik tas griežas 

Pielieciet filtru turētāju pareizi un 
stingri pagrieziet tik tālu, cik tas 
griežas 

Lūdziet, lai Klientu 
apkalpošanas dienests 
nomaina „espresso” 
karsēšanas ierīces paplāksni 

Filtra turētāja snīpīšu atveres ir 
nosprostojušās 

Iztīriet snīpīša atveres 

Filtra turētāju nevar pielikt pie 
ierīces 

Filtrā iebērts pārāk daudz kafijas Lietojiet komplektā 
pievienoto mērtrauciņu un 
pārliecinieties, ka izmantojat 
filtru, kas atbilst 
pagatavošanas veidam 
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Kafijas putas ir pārāk vieglas 
(pārāk strauji tek caur snīpīti) 

Maltā kafija nav pietiekami 
stingri saspiesta 

Saspiediet malto kafiju 
ciešāk 

Nav pietiekams daudzums maltās 
kafijas 

Palieliniet maltās kafijas 
daudzumu 

Maltā kafija ir pārāk rupja Lietojiettikai „espresso” 
kafijas automātiem 
paredzēto malto kafiju 

Ir izmantots nepareizs maltās 
kafijas veids 

Izvēlieties citu maltās kafijas 
veidu 

Kafija ir pārāk tumša (caur snīpīti 
tek pārāk lēni) 

Maltā kafija ir saspiesta pārāk 
cieši 

Kafiju saspiediet mazāk 
blīvi 

Ir pārāk liels daudzums maltās 
kafijas 

Samaziniet maltās kafijas 
daudzumu 

„Espresso” karsēšanas ierīces 
izvads ir nosprostojies 

Iztīriet kā aprakstīts sadaļā 
„Karsēšanas ierīces atveres 
tīrīšana” 

Filtrs ir nosprostojies Iztīriet kā aprakstīts sadaļā 
„Filtra tīrīšana” 

Maltā kafija ir pārāk smalka Lietojiet tikai „espresso” 
kafijas automātiem 
paredzēto malto kafiju 

Maltā kafija ir pārāk smalka vai 
mitra 

Lietojiet tikai „espresso” 
kafijas automātiem 
paredzēto malto kafiju un 
pārliecinieties kā tā nav 
pārāk mitra 

Ūdens sistēmā ir kaļķakmens 
nosēdumi 

Atkaļķojiet tā, kā aprakstīts 
sadaļā „Atkaļķošana” 

Pēc kafijas iztecēšanas filtrs 
paliek piestiprināts karsēšanas 
ierīces izvadam 

 Vēlreiz ievietojiet filtra 
turētāju, izteciniet kafiju, 
pēc tam noņemiet filtra 
turētāju 

Ierīce negatavo nekādus 
dzērienus un dažas sekundes 

mirgo ,  un  
lampiņas 

Tvertnē nav ūdens Piepildiet tvertni ar ūdeni 
Tvertne ievietota nepareizi, un 
vārsti tās dibenā nav atvērti 

Viegli paspiediet tvertni uz 
leju, lai atvērtu tās dibenā 
esošos vārstus 

„Espresso” karsēšanas ierīces 
izvads ir nosprostojies 

Iztīriet kā aprakstīts sadaļā 
„Karsēšanas ierīces atveres 
tīrīšana” 

Filtrs ir nosprostojies Iztīriet kā aprakstīts sadaļā 
„Filtra tīrīšana” 

Ūdens sistēmā ir kaļķakmens 
nosēdumi 

Atkaļķojiet tā, kā aprakstīts 
sadaļā „Atkaļķošana” 

Ierīce nedarbojas un visas 
lampiņas mirgo 

 Nekavējoties atvienojiet 
ierīci no strāvas un 
sazinieties ar Klientu 
apkalpošanas dienestu. 

 


