
1. Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttämistä.  

2. Automaattinen huuhtelu: aina kun laite käynnistetään, ensimmäiseksi tehdään 
huuhtelu. Paina huuhtelunappia, ennen kuin laitat juomakapselin laitteeseen.

3. Nosta laitteen vipukahva täysin pystyasentoon, aseta kapseli laitteeseen.  
Paina vipu alas yhdellä keskeytymättömällä liikkeellä. Vivun painaminen alas  
asettaa kapselin paikoilleen. Vivun nostaminen pudottaa kapselin keräilyastiaan. 

4. Mikäli kapseli putoaa käyttämättömänä laitteen läpi suoraan keräilyastiaan, sen 
voi ottaa uudelleen käyttöön. Kun kapseli on oikeassa asennossa, vipukahva kääntyy 
alas helposti. Mikäli kapseli menee laitteeseen hieman väärässä asennossa, kahva ei 
käänny alas esteettömästi.  Kahvaa ei saa vetää alas väkisin, vaan se on nostettava 
takaisin ylös. Pudonnut käyttämätön kapseli poimitaan keräilysäiliöstä ja laitetaan 
uudelleen paikalleen.

5. Muista tyhjentää kapseleiden keräilyastia  
riittävän usein. Laite voi rikkoutua, jos  laitteeseen laitetaan lisää kapseleita keräilyas-
tian ollessa jo täynnä. 

6. Muoviset irto-osat tulee puhdistaa pesemällä  
käsin astianpesuaineella. Osia ei saa pestä koneessa. Tyhjennä kapseleiden keräilyas-
tia ja pese tippa-astia päivittäin.  

7. Huuhtele laite eri juomien valmistuksen välillä.  Muista poistaa edellinen 
juomakapseli ennen  
huuhtelun tekemistä!

8. Juoman koon säätäminen:  tehdasasetusten mukaan pieni kuppi on 50 ml ja 
iso kuppi 100 ml. Pauligin suosittelemat asetukset ovat 40 ml ja 120 ml, mutta voit 
säätää ne myös oman makusi  
mukaan. Säädä juoman määrä juomakapselin kanssa, ei pelkällä vedellä. Katso 
tarkemmat  
ohjeet käyttöohjekirjasta.

TÄRKEITÄ 
KÄYTTÖVINKKEJÄ

 
NAUTINNOLLISIA KAHVIHETKIÄ!

KÄYTTÖÖNOTTO

• Lue käyttöohje huolella ennen laitteen    
   käyttämistä.

• Automaattinen huuhtelu: aina kun     
   laite käynnistetään, ensimmäiseksi    
   tehdään huuhtelu. Paina huuhtelu  
   nappia, ennen kuin laitat juoma- 
   kapselin laitteeseen.

JUOMAN VALMISTAMINEN

• Nosta laitteen vipukahva täysin    
   pystyasentoon, aseta kapseli laittee-                                                                                                                                         
   seen. Paina vipu alas yhdellä keskey-   
   tymättömällä liikkeellä. 

• Vivun painaminen alas asettaa kap- 
   selin paikoilleen. Vivun nostaminen  
   pudottaa kapselin keräilyastiaan.

PUHDISTAMINEN

• Muoviset irto-osat tulee puhdistaa  
   pesemällä käsin astianpesuaineella.    
   Osia ei saa pestä koneessa. Tyhjennä  
   kapseleiden keräilysäiliö ja pese tippa- 
   astia päivittäin.

• Huuhtele laite eri juomien valmis- 
   tuksen välillä. Muista poistaa edel-     
   linen juomakapseli ennen huuhtelun    
   tekemistä!

KAPSELIT

• Mikäli kapseli putoaa käyttämät-                           
   tömänä laitteen läpi suoraan                       
   keräilyastiaan, sen voi ottaa uudel-                                                                                                                                           
   leen käyttöön. Kun kapseli on oike-    
   assa asennossa, vipukahva kään- 
   tyy alas helposti. 

• Mikäli kapseli menee laitteeseen   
   hieman väärässä asennossa, kahva  
   ei käänny alas esteettömästi. Kahvaa  
   ei saa painaa alas väkisin, vaan se                                                                                                                                               
   on nostettava takaisin ylös. Poimi                                                                                                                                            
   pudonnut käyttämätön kapseli keräi- 
   lysäiliöstä ja laita uudelleen paikalleen.

KERÄILYSÄILIÖ 

• Muista tyhjentää kapseleiden     
   keräilysäiliö riittävän usein. Laite                 
   voi rikkoutua, jos laitteeseen laitetaan  
   lisää kapseleita keräilysäiliön ollessa jo  
   täynnä.

HALUTTU JUOMAN KOKO

• Pauligin suosittelemat asetukset ovat  
   pieni kuppi 40 ml (tehdasasetus 50 ml)  
   ja iso kuppi 120 ml (100 ml), mutta voit  
   säätää ne myös oman makusi mukaan. 

• Säädä juoman määrä juomakapselin  
   kanssa, ei pelkällä vedellä. Katso tar- 
   kemmat ohjeet käyttöohjekirjasta.

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ

NAUTINNOLLISIA KAHVIHETKIÄ.


