
 

Kasutusjuhend 

 

 

 

 

 

EKO 364/E                                               EKO 376/G 

                        EKO 366/E 

 

  



Kirjeldus 

 

 
1. ülemine nõu (kohvikann) 
2. kaas 
3. käepide 
4. roostevabast terasest toru 
5. tihendi komplekt (kummitihend ja filterplaat) 
6. sisefilter vastavalt 3 või 2 tassile 
7. filterlehter vastavalt 6 või 4 tassile 

8. survekaitseklapp (algab 3,5 baarist) 
9. veepaak 
10. valgustatud ON/OFF lüliti 
11. jahedana püsiv alus 

12. toitealus 

 

  



Kasutusjuhend 

Sissejuhatus 
 Oleme õnnelikud, et olete otsustanud selle kvaliteetse espressovalmistaja kasuks ning 
soovime teid tänada usalduse eest. See võimaldab teil valmistada maitsvat, originaalset 

Itaalia espressot professionaalsel viisil, võimaldades valmistada vastavalt 3 või 6 tassi  ja  2 või 4 
tassi. Selleks, et teil oleks käesolevast seadmest palju rõõmu, lugege allolevat infot hoolikalt ja järgige 
seda. Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka 
juhend. Täname teid. 

Kasutusotstarve 
Seade on loodud espresso kohvi valmistamiseks ning mõeldud ainult koduseks kasutamiseks (köögis, 
laual, kontoris jne.) Muul otstarbel kasutamine või seadme muutmine ei ole lubatud ning kätkeb 
endas tõsiseid ohte. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad seadme mitteotstarbelisest 
kasutamisest.  
Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. 

Tehnilised andmed 
Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti. 
Pinge peab vastama seadme andmeplaadil olevale pingele. Ühendage ainult vahelduvvooluvõrku! 
 

Tüüp:  EKO 364/E (2/4 tassi)  EKO 366/E (3/6 tassi)  EKO 376/G (3/6 tassi) 
Nominaalpinge:  230 V ~ 50 Hz  230 V ~ 50 Hz  230 V ~ 50 Hz 
Nominaalvõimsus, u:  365 W  365 W  365 W 
Tarve ooterežiimis:  0 W  0 W  0 W 
Maksimaalne 
täitmiskogus u:  

250 ml max.  350 ml max.  350 ml max. 

Pakkematerjal 
Ärge visake pakkematerjali lihtsalt minema vaid korduvkasutage seda. 
Pakkepaber, papp ja lainepapp koguge kokku. 
Samuti pange plastikmaterjal ja kiled vastavasse kogumiskohta. 

 
Näiteid plastiku markeeringutest: PE tähistab polüetüleeni, kood joonisel 02 PE.HD, 04 PE-LD, PP 
polüpropüleen, PS polüstüreen. 
 

 
  



Teie ohutuse jaoks 
 
HOIATUS: Lugege kõiki nõuandeid ja juhiseid! Ohutusnõuannete ja juhiste 
eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi! 
 

Üldised ohutusnõuded: 
• Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke alla lapsed seadmest ja juhtmest 

eemal. 
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda 
seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve 
all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Ärge jätke töötavat seadet 
järelvalveta. 

• Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega. 
• Pakkematerjal, nagu nt kiled, tuleb hoida lastest eemal. 
• Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast kaugjuhitavat süsteemi. 
• Enne igat kasutamist kontrollige seadet ja lisasid. Need ei pruugi töötada kui on 

kukkunud või esineb nähtavaid kahjustusi. Sellisel juhul eemaldage pistik kontaktist ja 
laske seade spetsialistil üle kontrollida. 

• Kui tõmbate juhtme välja, veenduge et keegi komistaks sellele, vältimaks seadme 
kogemata maha tõmbamist. 

• Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest, teravatest servadest ja mehhaanilistest 
survetest eemal. Kontrollige juhet ja pistikut regulaarselt. Kahjustatud või sassis juhe 
suurendavad elektrilöögi ohtu. 

• Ärge kuritarvitage juhet eemaldades seadet vooluvõrgust! 
• Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut puhastamiseks vette! 
• Ärge hoidke seadet õues ega märjas ruumis. 
• Seade vastab nõutud ohutuse standarditele. Kui märkate seadmel või juhtmel 

kahjustusi, eemaldage viivitamatult pistik kontaktist. Remonti võib teha ainult 
vastavaid volitusi omav spetsialist. Ebaõige parandamine võib põhjustada kasutajale 
märkimisväärseid kahjustusi. 

• Ebaõige kasutamine ja kasutusjuhendi eiramine katkestab garantii. 
 
Ohutusnõuanded seadme kasutamiseks: 

HOIATUS: Vigastuse ja põletuse oht! 
• Korpuse pinnad, nagu alus, veepaakm kohvikann, kaas, muud osad ja sisu 

lähevad kasutamisel kuumaks ning jäävad kuumaks veel mõneks peale 
väljalülitamist! 

• Ettevaatust, kuum aur! 
EKO 376/G 

• Kann on valmistatud klaasist ja seega on see õrn. Käsitsege klaaskannu 
ettevaatlikult, vältimaks selle purunemist ja kilde! 

 
 
 



Seega, tegutsege ettevaatlikult: 
• Puudutage seda ainult käepidemest. Me soovitame kasutada kaitseks pajakindaid! 
• Tulekahju vältimiseks ärge pange paberist, plastist, riidest või muust kergestisüttivast 

materjalist esemeid kuumadele pindadele! 
• Ärge kasutage espressomasinat ilma veeta ning kasutage ainult kaasasolevat alust. 
• Ärge avage kaant enne valmistusprotsessi lõppu ning märgutule väljalülitumist. 

Valmistamise ajal ei tohi kannu aluselt eemaldada. 
• Enne kannu aluselt eemaldamist peab seade olema välja lülitatud. 
 

Hoiatus: Seade on kuumana rõhu all! 
Ärge keerake seadet lahti, reguleerige, vabastage, et toimetage muul viisil 
veepaagiga ning ülemise nõuga, kuni seade töötab! 

• Ärge transportige seadet, kui see on veel kuum. Enne puhastamist ja teisaldamist 
peavad seade ja tarvikud olema täielikult jahtunud! 

 

• Seadet seadistades pidage silmas järgmist: 
o Asetage seade kuumakindlale, siledale ja tasasele pinnale (mitte lakitud ega riide, 

vms. kaetud.). 
o Ärge pange seadet elektri- ega gaasipliidile! 
o Pange see laste käeulatusest kaugemale. 
o Jätke seadme ümber ventilatsiooni jaoks piisavalt ruumi, et vältida kuumusest või 

aurust tulenevaid kahjustusi ning tagada takistusteta tööpind. Peab olema tagatud 
takistamatu õhu juurdevool. 

o Ärge kasutage seadet kütteseadmete (ahju, gaasileegi jne) lähedal ega 
plahvatusohtlikes keskkondades, kuhu on paigutatud süttimisohtlikke vedelikke või 
gaase. 
• Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist. 
• Ärge „parkige“ ega hoidke tühja nõud vooluvõrku ühendatud alusel. 
• Ärge kasutage seadet ruumi soojendamiseks. 

 
Esmane kasutamine 
Puhastage kõik eemaldatavad osad sooja veega. Ärge kastke veepaaki ega seadme alust mingil juhul 
vette.  
Hügieenilistel põhjustel soovitame esmakordsel kasutamised valmistada kann espressot ning see ära 
valada. 
Voolujuhe pannakse alusel olevasse juhtmehoidikusse. Teil on võimalik seda välja tõmmata vastavalt 
soovitud pikkusele. 
Veenduge, et toitejuhe jookseb läbi aluses oleva ava, et tagada aluse kindel püsimine. 
Asetage seade siledale ja tasasele pinnale ning veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle tööpinna serva. 
Veepaaki täitke ainult veega. Ärge pange sinna kohvi, piima ega muid vedelikke. Veenõud täites 
veenduge, et vesi ei tilguks alusele ega veepaagi alla. 
 
 
 
 
 
 



Ettevalmistus 

Tähelepanu: Seade on kuumana rõhu all! Ärge eraldage veepaaki 
kohvikannust enne selle jahtumist! 

Hoiatus: Puudutage espressovalmistajat ainult isoleeritud käepidemest! 

Tähelepanu: Kui veepaak pannakse liiga täis, võib keev kohvi üle pritsida. 

 

 
Selle espressovalmistajaga võite valmistada kaks erinevat kogust espressot, sõltuvalt isiklikust 
maitsest. 

− Ilma vähendava filtri lisamiseta saate maksimaalse koguse espressot. 

− Sisestades vähendava filtri, saate väiksema koguse espressot. 

Tasside koguarv (6 või 4 tassi) 
1) Täitke veepaak veega kuni „6“ või „4“ näiduni. 
2) Võtke 6-tassi või 4-tassi filterlehter ning täitke see ääreni, kuid vabalt espressopulbriga (mitte 

tavalise kohvipulbriga!!). Lihtsalt siluge täitmisel ning ärge mingil juhul seda filtrisse suruge! 
3) Sisestage täidetud lehter veepaaki. 
4) Eemaldage kõik kohvipulbri jäägid servalt, et tihend korralikult sulguks. 
5) Aur väljapääsu vältimiseks keerake ülemine anum ja veepaak tihedalt kokku. 
6) Ärge hoidke kohvivalmistajat sel ajal käepidemest. Veenduge, et ülemine nõu ei oleks kiivas, vaid 

otse. 
7) Pange kann alusele ning ühendage pistik kontakti. 
8) Lülitage espressomasin on/off lülitit vajutades sisse. Lüliti märgutuli süttib. 
9) Ärge avage kaant enne valmistusprotsessi lõppu. 
10) Kui espresso on valmis, klõpsab ON/OFF lüliti tagasi algusasendisse, märgutuli kustub ja seade 

lülitub automaatselt välja. 
11) Lahutage seade vooluvõrgust. 
12) Nüüd võite espressot serveerida. 
13) Kui soovite valmistada teise koguse espressot, laske seadmel enne jahtuda ning seejärel alustage 

uuesti valmistamist. 

Vähendatud tasside kogus (3 või 2 tassi) 
1) Täitke veepaak veega kuni „3“ või „2“ näiduni. 
2) Võtke 6-tassi või 4 tassi filterlehter ning pange sellesse lisaks 3-tassi või 2-tassi filter. Seejärel 

täitke see ääreni, kuid vabalt espressopulbriga (mitte tavalise kohvipulbriga!!). Lihtsalt siluge 
täitmisel ning ärge mingil juhul seda filtrisse suruge! 

3) Seejärel jätkake, valmistamist, nagu 6 või 4 tassi valmistamisel, alustades punktist 3). 

Mõned nõuanded: 
• Täiusliku espressot serveeritakse ja nauditakse eelsoojendatud tassides! 
• Kuna kohvi serveeritakse otse seadmest, loksutage seda kergelt enne kohvi valamist, et espresso 

saaks ühtlase konsistentsiga. 
 



Puhastamine ja hooldus 

TÄHELEPANU: Kehavigastuse ja põletuse oht! 
Enne puhastamist lülitage seade alati välja  ja laske kõikidel osadel 
jahtuda. 

• Enne puhastamist eemaldage kann aluselt. 
• Puhastage lisatarvikud kuuma veega. Selleks kasutage väikest, pehmet pudeliharja. 
• Väikese koguse kohvijääkide sattumine veepaaki on täiesti normaalne. Ärge kastke veepaaki ega 

toitealust vette ega hoidke neid voolava vee all. 
• Kontrollige regulaarselt surveklappi ja veenduge, et see ei oleks ummistunud. 
• Samuti veenduge, et vesi ega aur ei imbuks seadme allosasse. 
• Ärge peske seda nõudepesumasinas. 
• Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 
• Ärge kasutage kunagi seadme puhastamiseks aurupuhastajat. 
• Laske seadmel alati täielikult kuivada; seejuures soovitame seadet hoida lahtivõetuna. 
• Enne espressomasina uuesti kasutamist peavad kõik veepaagi ning toitealuse elektriühendused 

olema täiesti kuivad! 
• Filterplaat ja kummitihend peavad olema puhtad ning neid tuleb regulaarselt vahetada. Neid 

saab osta spetsiaalsetest kauplustest või tellida meilt otse artikli nr. Vastavalt F 13.13 (ElPresso 
6/3 tassi jaoks) ja F 13.14 (ElPresso mini 4/2 tassi jaoks). 

• meie nõuanne: Veenõus olevat lahtist mustust saab kergesti eemaldada, täites pool sellest sooja 
veega, ühendades selle kindlalt ülemise poolega ning seda hästi loksutades. 

• Kohviõli sette (pruun kiht) saab eemaldada spetsiaalse kohviõli eemaldajaga, mis on saadaval 
spetsiaalsetes poodides. Järgige tootja juhiseid. 

Katlakivieemaldus 
Sõltuvalt vee karedusest võib veepaaki koguneda katlakivi. Seetõttu on soovitav regulaarselt katlakivi 
eemaldada. See aitab säästa energiat ning tagab alati suurepärase espresso. 
Me soovitame katlakivi eemaldada sidrunhappe või äädikaga. Selleks pange veepaaki kuuma vette 
pisut sidrunhapet või äädikat ning laske mõnda aega liguneda. Tühjendage veepaak ja hõõruge seda 
seest niiske lapiga. Lõpuks loputage puhta veega ning laske kuivada. 
 

Esmaabi 
Viga  Võimalik põhjus Parandus 
Ei tööta seade ei ole korralikult alusele 

paigutatud;  
ON/OFF lüliti on vales asendis; seade ei 
ole vooluvõrku ühendatud. 

pange seade korralikult alusele;  
suruge ON/OFF lüliti alla, märgutuli süttib.  
sisestage pistik kindlalt seinakontakti. 

Aroom on nõrk  pulbrit on liiga vähe; 
espresso pulber on liiga vana;  
valet tüüpi espresso. 

täitke lehter täielikult värske espresso pulbriga; 
võimalusel eemaldage 3 või 2 tassi sisefilter 
lehtrist; 
katsetage uuesti teist tüüpi espressokohviga 

Espresso on liiga kange, 
väga kibeda maitsega 

kasutatud on liiga palju pulbrit;  
valet tüüpi espresso.  

täitke lehter vabalt espresso pulbriga;  
veekoguse vähendamisel kasutage 3 või 2 tassile 
mõeldud sisefiltrit;  
kasutage lahjemat tüüpi kohvi.  

Ülemise nõu ja alumise 
veepaagi ühenduse 
vahelt lekib auru 

kiivas, veepaak on viltu kokku 
keeratud; ülemine nõu ja alumine 
veepaak ei ole kindlalt ühendatud. 

eemaldage seade vooluvõrgust, lülitage see välja 
ja laske jahtuda. 
seejärel eraldage ülemine nõu ja alumine 
veepaak ning ühendage õigesti. 

Veepaagi 
survekatiseklapist tuleb 
tugevat auru 

espresso pulber on liiga tugevasti 
lehtrisse surutud; 
aur on blokeerunud (surverõhk 
tühjendatakse ohutusventiili kaudu);  
espresso pulber on liiga peen;  

eemaldage seade vooluvõrgust, lülitage see välja 
ja laske jahtuda. 
seejärel täitke lehter vabalt espresso pulbriga;  
ärge suruge; kasutage jämedama jahvatusega 
espresso pulbrit.  

 


