Centrālās izplūdes atveres nerūsošā
tērauda pārsegu tīriet tikai ar rokām.

ĺĺ Atveriet iekārtas durvis.

ĺĺ Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.

ĺĺ Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē un uzlieciet nerūsošā tērauda pārsegu.

ĺĺ Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu “OK”.

Kad uzliešanas mezgls ir izņemts, nemainiet uzliešanas mezgla roktura
pozīciju.

ĺĺ Tīriet uzliešanas mezglu ar rokām tekošā siltā ūdenī.

Displejā tiek parādīts norādījums “Descale
the appliance”.
ĺĺ Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

ĺĺ Notīriet kafijas atlikumus no sietiņiem
(skatiet bultiņas).

ĺĺ Iebīdiet uzliešanas mezglu pilnā darbības cikla kafijas automātā.

ĺĺ Nofiksējiet uzliešanas mezglu: turiet nospiestu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi.
ĺĺ Aizveriet iekārtas durvis.

ĺĺ Izpildiet nākamos displejā redzamos
norādījumus.
Pēc skalošanas process ir pabeigts.

ĺĺ Ielejiet ūdens tvertnē remdenu ūdeni līdz
atkaļķošanas atzīmei .

ĺĺ Rūpīgi notīriet visas daļas. Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.

Iestatījumi

Kafijas dzērieni

Tējas dzērieni

Parametru rādījumi un maiņa

Ekspluatācijas režīms

Iestatījumu rādījumi un maiņa

–– “Ristretto” ir koncentrēts, stiprs espreso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espreso,
bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.

(Karstais ūdens katram piemērotā
temperatūrā)

Varat mainīt dzēriena daudzumu visiem
dzērieniem.

Atlasot “Settings  | Performance mode” Jūs

–– Baltā tēja

Pie tam kafijas dzērieniem varat iestatīt individuālu maluma daudzumu, uzliešanas
temperatūru un priekšuzliešanu.

rotu režīmu.

ĺĺ Atlasiet “Settings”  un
pieskarieties “OK”.

ĺĺ Izpildiet nākamos displejā redzamos
norādījumus.

ĺĺ Vispirms pavelciet uzliešanas mezglu uz
sāniem  un pēc tam uz priekšu ārā .
Pie tam sagāziet uzliešanas mezglu uz
priekšu .
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–– “Caffè Latte” tiek gatavota no espreso
un karsta piena.

to the descaling symbol ”:

ĺĺ Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru
ūdeni. Piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni
līdz atkaļķošanas atzīmei .

–– Augļu tēja
–– Melnā tēja
–– “Chai Latte” ir speciāla tēja ar pienu.

Citi dzērieni
–– Karsts piens

–– Silts ūdens

–– “Latte macchiato” sastāvā ir pa vienai
trešdaļai karsta piena, putota piena un
espreso.

se the water container and fill with fresh water

–– Zāļu tēja

–– “Caffè Americano” sastāv no espreso un karsta ūdens vienādās daļās. Vispirms tiek pagatavots espreso, pēc tam
tasītē tiek iepildīts karsts ūdens.

ĺĺ Pievienojiet ūdenim 2 atkaļķošanas
tabletes.

Kad displejā tiek parādīts paziņojums “Rin-

–– Zaļā tēja

–– Piena putas

Kafijas dzērieni ar pienu

ĺĺ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ iekārtā.

–– Japānas tēja

–– “Long black” tiek gatavota no karsta
ūdens un divām porcijām espreso.

–– “Cappuccino” sastāvā ir aptuveni divas
trešdaļas putota piena un viena trešdaļa espreso.

Pēc skalošanas atkaļķošanas process ir
pabeigts.

ĺĺ Izjauciet izplūdes mezglu 3 daļās.

Jūsu vēlmēm atbilstoša kafija

–– Dubultā kafija ir kafija, kuras gatavošanā tiek izmantots ievērojami lielāks daudzums ūdens.

ĺĺ Rūpīgi iztīriet pilnā darbības cikla kafijas
automāta iekšpusi.

ĺĺ Atbrīvojiet piena vadu no izplūdes mezgla . Pavelciet izplūdes mezglu virzienā uz leju .

Dzērienu pārskats

–– Kafija no espreso atšķiras ar lielāku
ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu.

ĺĺ Izžāvējiet uzliešanas mezgla piltuvi.

ĺĺ Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura  un vienlaikus pagrieziet
rokturi uz priekšu .
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–– Espreso ir stipra, aromātiska kafija ar
biezu putu kārtu – krēmu – lazdu riekstu krāsā.

Tiek uzsākta apkopes programma.

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar
rokām un siltu ūdeni bez tīrīšanas
līdzekļiem.

ĺĺ Noņemiet centrālās izplūdes atveres
nerūsošā tērauda pārsegu un notīriet
pārsegu.

Atkaļķošanai ir nepieciešamas 2 atkaļķošanas tabletes.
ĺĺ Pieskarieties taustiņam “OK”.

Uzliešanas mezgla izņemšana
un tīrīšana ar rokām

ĺĺ Atveriet iekārtas durvis un izņemiet
ūdens tvertni.

Apkopes programma “Iekārtas
atkaļķošana”

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Centrālās izplūdes atveres
tīrīšana
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–– “Cappuccino italiano” ir tāda pati piena putu un espreso attiecība kā kapučīno. Taču vispirms tiek pagatavots espreso, pēc tam piena putas.
–– “Espreso makjato” ir espreso ar nelielu
piena putu cepurīti.
–– Pazemināts baltais ir īpašs kapučīno variants: būtiski lielāks espreso daudzums,
salīdzinot ar piena daudzumu, nodrošina
intensīvu kafijas aromātu.

–– Karsts ūdens

Kannas funkcija
(var izvēlēties 3 līdz 8 tases)
–– Kafijas kanna
–– Tējkanna visa veida tējai

Elektroenerģijas patēriņš atšķiras atkarībā no izvēlētā režīma.

ĺĺ Pieskarieties skārientaustiņam .

ĺĺ Pieskarieties izvēlnei “Drink parameters”.

–– “Barista”-režīms: Šis režīms ir optimāls dažādu espreso un kafijas veidu
pagatavošanai.

Tiek parādīti parametri, kurus varat mainīt
šim dzērienam.
Pirmajā rindiņā tiek parādīta izvēlnes
pozīcija “Portion size”. Ja esat izvēlējies
“Portion size” un apstiprinājis ar “OK”,
uzreiz sākas dzēriena gatavošana.

ĺĺ Atlasiet vēlamo parametru un izmainiet
iestatījumu pēc vēlēšanās.

ĺĺ Atlasiet izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties apskatīt vai mainīt. Pieskarieties
taustiņam “OK”.

ĺĺ Pēc vēlēšanās mainiet iestatījumus un
apstipriniet ar “OK”.
Rūpnīcas iestatījumi ir apzīmēti ar
kursīvu.

–– “Latte”-režīms: Šajā režīmā ievērojami
ātrāk var pagatavot dzērienus ar pienu.
Bez tam Jūs varat izvēlēties “Party”-režīmu retai, intensīvai izmantošanai, piemēram, ģimenes svētkiem (skatiet lietošanas
instrukciju).

Valoda 
–– “German” | ... citas valodas
–– Valsts

ĺĺ Apstipriniet ar “OK”.

ĺĺDzēriena daudzums
Varat mainīt dzēriena daudzumu visiem kafijas dzērieniem, karstajam ūdenim, visām
tējas šķirnēm un piena veidiem.
ĺĺ Novietojiet tasi zem centrālās izplūdes
atveres.
ĺĺ Atlasiet “Portion size” un apstipriniet
ar OK.

Tiek pagatvots dzēriens un displejā tiek
parādīts ziņojums “save”.

ĺĺ Kad tasītē iepildītais daudzums atbilst
jūsu vēlmēm, pieskarieties pie “OK”.
Ja vēlaties mainīt dzēriena daudzumu kafijas dzērieniem ar pienu vai karstajam ūdenim, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti
dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

–– “Café au lait” ir espreso ar nelielu daudzumu karsta piena.
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varat izvēlēties savai iecienītākajai kafijai piemē-

–– “Eco”-režīms: Šis režīms ir elektroenerģijas taupīšanas režīms.

ĺĺ Atlasiet dzērienu un apstipriniet ar “OK”.

ĺĺ Pieskarieties skārientaustiņam .

fold here
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Displejs

Ieslēgšanas bloķēšana 

–– Spilgtums

Ja ir ieslēgta lietošanas bloķēšana, taimera funkcija “Switch on at” ir izslēgta.

–– “QuickTouch”: “on” | “off”
Apgaismojums
–– Iekārta ir ieslēgta
–– Iekārta ir izslēgta: izslēgt pēc
Izslēgtai iekārtai varat iestatīt laika periodu, pēc kura apgaismojumam ir
jāizslēdzas.
Informācija
–– Pagatavotie dzērieni (Kopā pagatavots | Kopā kafijas dzērieni | ...)

–– “Setup” | “Deactivate/activate” |
“Connection status” | “New setup”
Daži izvēlnes punkti tiek parādīti tikai
tad, ja ir ierīkota izvēlnes “Miele@home”
lietotne un kafijas automāts ir savienots
ar WLAN-bezvadu lokālo tīklu.
“Fernsteuerung”
–– “on” | “off”
“RemoteUpdate”

Diennakts laiks
–– Rādījums: “on” | “off” | Nakts
izslēgšanās

Svaigais ūdens (CVA 7445)

“Softwareversion”

–– Laika formāts: 24 h | 12 h (am/pm)

–– “on” | “off”

klientu apkalpošanas dienesta
vajadzībām

Datums
(iestatīšana)
Taimers
–– Taimers 1: “Switch on at” | “Switch off
at”
–– Taimers 2: “Switch on at” | “Switch off
at”

Atrašanās vietas augstums
0–250 m, 251–500 m, ...

Tējas taimers
–– “automatisch” | “manuell”
Skaņas stiprums
–– Signāla toņi
–– Taustiņu toņi
–– Sveiciena melodija: “on” | “off”
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–– “on” | “off”

“Händler”
–– Demonstrācijas režīms: “on” | “off”

Ekspluatācijas režīms

“Werkeinstellungen”

–– “Eco”-režīms | “Barista”-režīms | “Latte”-režīms | “Party”-režīms

–– Iekārtas iestatījumi: “Reset” | “Do not
reset”

“Party”-režīms ir ekspluatācijas režīms
retai, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai (skatiet lietošanas instrukciju).

Valodu, diennakts laiku, datumu, pagatavoto dzērienu skaitu, “Miele@home”-iestatījumus, profilus un tiem atbilstošos dzērienus nevar atiestatīt.

–– Izslēgt pēc (0:20)

Īsā lietošanas instrukcija
Pilna darbības cikla kafijas automāts

“Miele@home”

–– Pagatavojamie dzērieni līdz apkopes
programmai: “Descale the appliance” | “Degrease the brew unit”

–– iestatīšana
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Ūdens cietība

Šī īsā lietošanas instrukcija neaizstāj lietošanas instrukciju. Ir nepieciešams iepazīties ar pilnā dabības cikla kafijas automāta apkalpošanu. Tāpēc uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.

–– Kopējā cietība
Rūpnīcā ir iestatīta cietības pakāpe
21 °dH.

IESTATĪJUMI

Tīrīšana un kopšana

fold here

DZĒRIENU / KAFIJAS VEIDU PĀRSKATS

fold here

Ieslēgšanas bloķēšana 
–– “on” | “off”

fold here

lv - LV

fold here
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Apkalpošana
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Apraksts

Sagatavošana
1

Navigācijas rūts

Nosaukuma ievadīšana

Ja gribat izvēlēties kādu no izvēlnes elementiem, pieskarieties bulttaustiņiem ,
līdz vēlamais izvēlnes elements tiek parādīts uz izgaismota fona.

Ar navigācijas rūti Jūs varat ievadīt burtus
un ciparus. Varat izvēlēties arī rakstīt ar lielajiem vai mazajiem burtiem.

 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 
 Durvju rokturis

4

Lai ātrāk ritinātu, pavelciet ar pirkstu pa
labi vai pa kreisi apgabalā starp bultiņām.

6

 Displejs

 Skārientaustiņš 

 Skārientaustiņš “Profili” 

 Skārientaustiņš “Apkope” 

 Skārientaustiņš "2 porcijas" 

 Skārientaustiņš „DoubleShot“ 

 Optiskā saskarne (tikai “Miele” klientu
apkalpošanas dienesta vajadzībām)

 Skārientaustiņš “Parametrs” 

Tikko tiek parādīta kāda vērtība, norādījums vai iestatījums, kuru Jūs varat apstiprināt, skārientaustiņš “OK” izgaismojas
oranžā krāsā.

–– Lai ievadītu rakstzīmi, atzīmējiet attiecīgo
rakstzīmi un apstipriniet izvēli ar “OK”.

Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties
skārientaustiņam “OK”.

–– Nosaukumu varat saglabāt, izvēloties
ķeksīti  un apstiprinot izvēli ar “OK”.

Izvēlnes atvēršana un pārvietošanās
izvēlnē

 Navigācijas rūts ar bulttaustiņiem 

Miele

Dzērienu simbolu nozīme


Espreso



Kafija

Pilnā darbības cikla kafijas automātu vada, ar pirkstiem pieskaroties
skārientaustiņiem.



Dubultā kafija

Dzērienu izvēlne



“Cappuccino”



“Latte macchiato”

Dzērienu izvēlne ir atvērta, ja displejā ir redzams “Select drink”.



“Cafè Latte”



Karsts piens



Piena putas



Ūdens tējai

5

–– Lai izdzēstu rakstzīmi, pieskarieties
skārientaustiņam .

12:00

Miele
Select drink

Citi dzērieni ir pieejami izvēlnē “Further”
(skārientaustiņš ).

 Pupiņu tvertne
 Piena vārsts

 Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu

Cappuccino Italiano

 Maluma pakāpes iestatīšana

Attiecīgajā izvēlnē ir iespējams sākt darbības vai mainīt iestatījumus. Josla ekrāna
labajā pusē norāda, ka ir pieejamas papildiespējas vai papildteksts.

 Pupiņu tvertne

 Ventilatora izeja
 Ūdens tvertne

Izvēlnes sarakstā Jūs pēc ķeksīša sapratīsiet, kurš ir pašlaik izvēlētais iestatījums.

Varat arī vēlreiz pieskarties oranžā krāsā izgaismotajam skārientaustiņam, lai atgrieztos dzērienu izvēlnē.
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ĺĺ Vēlreiz pieskarieties oranžā krāsā izgaismotajam paneļa simbolam.
Ja gatavojat dzērienu no vairākām sastāvdaļām, piemēram, “Latte macchiato”, varat
priekšlaicīgi pārtraukt atsevišķo sastāvdaļu gatavošanu.

ĺĺ Pieskarieties pie “OK”, kad displejā ir redzams “Stop”.

ĺĺ Atveriet iekārtas durvis.

Iekšskats

Ristretto

Lai izietu no pašlaik atvērtā izvēlnes līmeņa, pieskarieties skārientaustiņam .

ĺĺ Iebīdiet ūdens tvertni pilnā darbības cikla kafijas automātā un aizveriet iekārtas
durvis.

Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.

12:00

Iziešana no izvēlnes vai darbības
pārtraukšana

Gatavošanas pārtraukšana

Kafijas pupiņu tvertņu
piepildīšana

Settings 

Vadības princips

ĺĺ Pieskarieties vēlamā dzēriena
skārientaustiņam.

ĺĺ Iepildiet ūdens tvertnē aukstu, svaigu
dzeramo ūdeni līdz atzīmei “max.”.

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties attiecīgajam skārientaustiņam, piemēram,
skārientaustiņam .

 Skārientaustiņš “OK”

ĺĺ Novietojiet tasi zem centrālās izplūdes
atveres.

ĺĺ Velkot uz priekšu, izvelciet ūdens tvertni.

ĺĺ Izvelciet pupiņu tvertni un noņemiet tai
vāku.

 Pilienu savākšanas trauks ar vāku
 Uzliešanas mezgls

APKALPOŠANA

 Dzērienu izvēles taustiņi

 Skārientaustiņš "Atpakaļ" 

F

ĺĺ Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas un
aizveriet pupiņu tvertni ar vāku.

 Biezumu tvertne
 Apkopes trauks

ĺĺ Kafijas pupiņu tvertni līdz galam iebīdiet
pilnā darbības cikla kafijas automātā.

 Pilienu trauks

fold here

ĺĺ Aizveriet iekārtas durvis.

fold here

Tējas pagatavošana

Eksperta režīms

Karstais ūdens tiek sagatavots dažādām
tējas šķirnēm piemērotā temperatūrā.

Ar funkciju “Expert mode” dzēriena gatavošanas laikā var mainīt dzēriena daudzumu
(“Settings”  | “Expert mode”).

Kad Jūs pieskaraties skārientaustiņam ,
tiek parādīta izvēlne ar dažādām tējas
šķirnēm.
ĺĺ Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru
vai tējas maisiņu.

3
6

E

Divu porciju pagatavošana
(skārientaustiņš )

 Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
 Piena tvertne

B C D

Tīrīšana un kopšana

Divu tasīšu vienlaicīga piepildīšana:

 Pilienu savākšanas paplāte

A

Dzēriena pagatavošana

ĺĺ Atveriet iekārtas durvis.

 Vadības panelis

Name

fold here

Dzērienu pagatavošana

Ūdens tvertnes piepildīšana

Ārskats

Padoms: Izvēlieties īsus, kodolīgus
nosaukumus.

Z    

fold here

2

IEKĀRTAS APRAKSTS / SAGATAVOŠANA

Vadības un informācijas elementi

 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 

fold here

“DoubleShot”

ĺĺ Novietojiet tējas tasi zem centrālās izplūdes atveres.
ĺĺ Novietojiet pa vienai tasītei zem katras
centrālās izplūdes atveres sprauslas.
ĺĺ Gatavojot dzērineu, pieskarieties
skārientaustiņam .

Piena tvertnes izmantošana
Piena tvertnē piens netiek atdzesēts. Tāpēc ievietojiet piena tvertni ledusskapī, ja
ilgāku laiku neizmantojat pienu dzērienu
gatavošanai. Labi uzputot var tikai aukstu
pienu (< 10 °C).

ĺĺ Piepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk
kā 2 cm līdz malai.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem eksperta
režīms ir izslēgts.

Padoms: Gatavojot ūdeni tējai, ar funkciju
“TeaTimer” var iedarbināt atgādinājuma taimeru (skatiet lietošanas instrukciju).

Kannas funkcija
Ar kannas funkciju Jūs varat automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas
vai tējas (maksimāli 1 litru). Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Kas man ir jātīra/jākopj?

katru dienu
(dienas beigās)

–– Piena tvertne un vāciņš
–– Piena vārsts
–– Ūdens tvertne
–– Pilienu savākšanas paplāte

Dzēriena daudzumu var mainīt tikai atsevišķu gatavošanas procesa fāžu laikā.

–– Pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne
1 reizi nedēļā
(lielu netīrumu gadījumā
biežāk)

Tējas tasē ieplūst karsts ūdens.

ĺĺ Pēc vēlamā ievilkšanās laika beigām izņemiet tējas filtru vai tējas maisiņu.

Ieteicamais tīrīšanas
intervāls

Dzēriena daudzuma pielāgošana

Dispensing

–– Centrālā izplūdes atvere
–– Tasītes malas noteikšanas sensors
–– Iekšpuse
–– Uzliešanas mezgls
–– Pilienu trauks
–– Iekārtas priekšpuse

ĺĺ Dzērienu gatavošanas laikā: navigācijas
rūtī pabīdiet regulatoru (mazo trīsstūri)
vēlamajā pozīcijā.

1 reizi mēnesī

–– Pupiņu tvertne

Pēc vajadzības / Pēc uzaicinājuma displejā

–– Piena padeves caurulīte
–– Uzliešanas mezgla attaukošana
–– Iekārtas atkaļķošana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Tiek parādīta dzērienu izvēlne.

ĺĺ Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekama lieluma trauku.
ĺĺ Atlasiet nepieciešamo kannas funkciju:

ĺĺ Iebīdiet piena tvertni pilna darbības cikla kafijas automātā no priekšpuses līdz
atdurei.
Tagad varat gatavot dzērienus ar pienu.
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Iestatījums netiek saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas reizi.

Kannas pagatavošana

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku
kafijas dzērienu, varat izvēlēties funkciju
"DoubleShot" . Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un
uzlietas kafijas pupiņas.
ĺĺ Gatavojot kafijas dzērienu, pieskarieties
skārientaustiņam .

ĺĺ Atlasiet vēlamo tējas šķirni un apstiprieniet ar “OK”.

Ņemiet vērā lietošanas instrukcijā ietverto plašo informāciju par tīrīšanu un kopšanu.
Rūpīgi un regulāri tīriet pilnā darbības cikla kafijas automāta iekšpusi.

–– Kafijas kanna: Pieskarieties skārientaustiņam  un izvēlieties “Coffee pot”.
Apstipriniet ar “OK”.
–– Tējkanna: Pieskarieties skārientaustiņam  un izvēlieties “Teapot”.
ĺĺ Izvēlieties nepieciešamo tasīšu skaitu
(3 līdz 8).

ĺĺ Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
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DZĒRIENU PAGATAVOŠANA
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Tikai ar rokām:

var mazgāt trauku mašīnā:

–– Centrālās izplūdes atveres nerūsošā
tērauda pārsegs

–– Pilienu savākšanas trauks, vāks un
biezumu tvertne

–– Uzliešanas mezgls

–– Pilienu savākšanas paplāte

–– Pupiņu tvertne un vāks

–– Centrālā izplūdes atvere
(bez nerūsošā tērauda pārsega)
–– Piena tvertne un vāciņš
–– Tasītes malas noteikšanas sensors
–– Pilienu trauks
–– Kopšanas tvertne
–– Ūdens tvertne

CVA 7440, CVA 7445
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