ESIMENE KASUTAMINE
Eemaldage masin pakendist ja asetage see stabiilsele tööpinnale voolupistiku lähedale.
Eemaldage käepidemelt kaitseümbris (lugege hoolikalt pakendile trükitud kasutaja ettevaatusabinõusid.
Eemaldage masinast kasutatud padjakeste kast (7) ja eemaldage filter (12) ja selles sisalduv stardipadjake (14). HOIDKE SEE PADJAKE ALLES, SEE ON HILJEM VAJALIK
Eemaldage käepidemelt kaitseümbris (lugege hoolikalt pakendile trükitud kasutaja ettevaatusabinõusid.
Pange tagasi kasutatud padjakeste kast ( 7 ), tilgakoguja ( 9 ) ja tilgakoguja rest ( 10 ). Loputage veepaaki ( 6 ) ja paagi kaant ( 5 ) kraaniveega.
Loputage filtrit ( 12 ) kraaniveega.
Asetage filter ( 12 ) veepaaki ( 6 ) selleks ettenähtud pilusse (vajutage paremale taha – vt Filtri vahetamise peatükki lk 23).
Seejärel:
1 - Täitke paak värske veega ( 6 ).
2 - Ühendage toitekaabel ( 13 ).
3 - Kesktuli ( 2 ) kuvab üksteise järel 3 värvi (sinine, valge ja punane) ja kustub. Masin on nüüd ooterežiimis.
4 - Kohvi valmistamiseks vajutage suure või väikese tassi kohvinuppu ( 3 ) või ( 4 ) (mõlemad kohvinupud vilguvad).
5 - Kui masin saavutab vajaliku temperatuuri, siis kaks kohvinuppu ( 3 )
ja ( 4 ) jäävad püsivalt sisselülitatuks.
6 - Kasutage masinaga kaasas olevat plastist stardipadjakest ( 14 ),
7 - Tõmmake masina käepidet ( 1 ) maksimaalselt tõstmise ajal, et avada padjakeste pesa. 
8 - Sisestage stardipadi ( 14 )  pessa ja kontrollige asendit.
9 - Lükake käepidet ( 1 ) juhtnuppude suunas, kuni see on täielikult suletud.
Järgmiste toimingute jaoks vajate nõud mahuga 0,5 l või rohkem. Asetage see anum masina kohvitila alla, et loputusvedelik kinni püüda.
10 - Vajutage nuppu Suur Kohv ( 4 ). Valitud nupu tuli vilgub aeglaselt ja teine nupp kustub. Algab esmane loputus. Loputamine peatub automaatselt tsükli lõpus.
Korrake loputust kaks korda.
11 - Pärast masina loputamist tõstke käepide nii kaugele kui võimalik ( 1 ), samal ajal enda poole tõmmates, siis kukub stardipadjake ( 14 ) kasutatud padjakeste kasti ( 7 ). Tõstke stardipadi ( 14 ) üles ja hoidke hilisemaks kasutamiseks alles, eemaldage  vedelik kasutatud padjakeste kastist ( 7 ) Paigaldage kasutatud padjakeste kast ( 7 ) oma kohale tagasi.
Pärast masina loputamist saab seda tavapäraselt kasutada.

MÄRKUS. Kui masinat ei ole kasutatud üle 48 tunni, soovitame korrata selle jaotise punkte 1–11.

KOHVI VALMISTAMINE
Masin ühildub ainult MALONGO 1,2,3 SPRESSO® padjakestega.
1 - Täitke paak värske veega ( 6 ). 
2-  ühendage toitekaabli pistik (13).
3 - Kesktuli ( 2 ) kuvab üksteise järel 3 värvi (sinine, valge ja punane) ja kustub. Masin on nüüd ooterežiimis.
4 - Kuumutamise alustamiseks vajutage kohvinuppu ( 3 ) või ( 4 ) (mõlemad kohvi nupud vilguvad).
5 - Kui masin saavutab vajaliku temperatuuri, jäävad kaks kohvinuppu ( 3 )
ja ( 4 ) jäävad püsivalt sisselülitatuks ning masin on kohvi serveerimiseks valmis.
6 - Avage kohvipadjakeste pakend, eemaldage ümbris ja võtke padjake sellest välja.
7 - Tõmmake masina käepidet ( 1 ) ettevaatlikult tõstmise ajal kuni selle maksimaalse asendini, et avada padjakest pesa. 
8 - Sisestage padjake pessa ja kontrollige asendit (padjake ei tohi pesast välja ulatuda).
9 - Lükake käepidet ( 1 ) juhtnuppude suunas, kuni see on täielikult suletud.

TÄHTIS: Kohvi valmistamiseks on oluline käepide täielikult sulgeda. Sellel masinal ei ole energiakulu vähendamiseks automaatset sulgemisseadet, seetõttu peab kasutaja käepideme täielikuks sulgemiseks käepidet kergelt peopesaga suruma.
Kui soovitud asend on saavutatud, on seda lihtne teada, käepide takistab edasist sulgemist kui käepide on õiges suletud asendis.

Ärge suruge käepideme päris otsa. Kui käepideme liikumine on takistatud, siis see võib olla põhjustatud eelmisest tsüklist masinasse jäänud padjakesest või täitunud kasutatud padjakeste kastist (tühjendage kasti regulaarselt, et vältida uute kohvipadjakeste kahjustamist).
                               
10 - Vajutage soovitud nuppu: Väike kohv ( 3 ) või Suur kohv ( 4 ). Valitud nupu tuli jääb põlema ja teine nupp kustub. Kohv on valmistamisel. Kohvitsükkel peatub tsükli lõpus automaatselt või selle saab käsitsi katkestada, vajutades uuesti valitud nuppu.
11- Pärast kohvi valmistamist tõstke käepide nii kaugele kui võimalik(1) enda poole tõmmates, siis kukub kasutatud kohvipadjake kasutatud padjakeste kasti ( 7 ). Seejärel on masin valmis uue kohvi valmistamiseks.

PROGRAMMEERIMINE
2 kohvivalikut (väike või suur) on vaikimisi eelprogrammeeritud (4 cl väikese kohvi jaoks ja 12 cl suure kohvi jaoks). Saate neid suurusi muuta järgmiselt.
1 - Käivitage masin (vt eelnevaid juhiseid). Kohvinuppude ( 3 ) ja ( 4 ) valged tuled peavad põlema (masin on õigel temperatuuril ja valmis kohvi valmistamiseks). Kontrollige, kas veepaagis (6) on piisavalt vett.
2 - Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all selle kohvitassi nuppu, mida soovite muuta. Seejärel vilgub nupul olev valge tuli kiiresti ja keskmine indikaator ( 2 ) süttib valgelt. Masin on nüüd programmeerimisrežiimis.
3 - Tõstke käepide ( 1 ) üles ja sisestage padjake.
4 - Sulgege käepide ( 1 ) ja vajutage programmeeritavat kohvivalikut (varem valitud nupp, mis nüüd vilgub), kesktuli kustub ja masin hakkab kohvi valama.
5 - Kui soovitud kogus kohvi on tassi valatud, vajutage valitud koguse salvestamiseks uuesti sama nuppu.
6 - Programmeeritud nupu valge tuli jääb siis põlema (koos teise kohvinupu tulega), vajalik tassisuurus  on selle nupu jaoks salvestatud. Masin on kohvi valmistamiseks valmis.

HOIATUSTULED
- Tuled süttivad ja kustuvad värvides "Sinine", "Valge" ja "Punane" kui see on ühendatud vooluvõrku, see, et masin on sisselülitamise programmis.
- Kohvivaliku tuled ( 3 ) ja ( 4 ) vilguvad üheaegselt (aeglaselt) Masin soojeneb
- Kohvivaliku tuled (3) ja (4) põlevad püsivalt .Masin on kohvi valmistamiseks valmis
-Ainult ühe kohvivaliku (3) või (4) tuli põleb.Püsivalt Valitud kohvivaliku tsükkel on pooleli
- Ühe kohvivaliku (3) või (4) tuli vilgub kiiresti ja kesktuli põleb pidevalt
Selle nupu jaoks on aktiveeritud kohvitassi mahu programmeerimisrežiim
- Ühe kohvivaliku (3) või (4) tuli vilgub kiiresti ja teised tuled on VÄLJAS.
Vilkuvat nuppu programmeeritakse
- Keskne oranž tuli ( 2 ) vilgub aeglaselt
Masinal tuleb teha katlakivi eemaldus. Vaadake selle juhendi peatükki masina katlakivi eemaldamise kohta. Pärast katlakivi eemaldamist kesktuli kustub.
- Keskmine sinine tuli ( 2 ) vilgub aeglaselt
Veepaagi filter nr. 12 tuleb välja vahetada. Vaadake selle juhendi masina kohta peatükki "Filtri vahetamine". 
Pärast filtri vahetamist vajutage lühidalt ja samaaegselt väikest ja suurt kohvinuppu: seejärel kustub kesktuli.
- Keskmine punane tuli ( 2 ) vilgub kiiresti
Teie masinal on tehniline probleem. Ühendage masina toitekaabel vooluvõrgust lahti, oodake 3 minutit ja ühendage seejärel uuesti. Kui probleem püsib, võtke ühendust teie edasimüüja remondi ja/või asendamise korraldamiseks:
- Keskmine sinine tuli ( 2 ) vilgub kiiresti
Masinat on hoitud madalal temperatuuril (alla 5°C). Masinat tuleb hoida kõrgemal temperatuuril, et "madala temperatuuri" ohutusfunktsioon välja lülitada ja masinat kasutada.

MASINA KATLAKIVI EEMALDAMINE
Teie EOH Malongo masinat tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada, et säilitada selle kohvi valmistamise standardid. Masin annab automaatselt märku, kui katlakivi eemaldamine on vajalik, masina kesktuli vilgub aeglaselt ja jääb oranžiks.
Masinast tuleb kiiresti katlakivi eemaldada, vastasel juhul võib teie masina eluiga ja jõudlus väheneda.
TÄHTIS: Liigne katlakivi, mis on tingitud masina kasutamisest ilma paagifiltrita ja/või katlakivi eemaldamise tsükli puudumisest, võib garantii kehtetuks muuta.
Äädika kasutamine masinas võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi. Selle volitamata toote või mõne muu Malongo heakskiitmata aine kasutamine võib garantii kehtetuks muuta.
Masina katlakivi eemaldamiseks tuleb kasutada Malongo katlakivieemalduskomplekte. 
Lugege kindlasti komplektiga kaasasolevaid juhiseid ja eemaldage katlakivi vastavalt soovitustele.

PUHASTAMINE
Lülitage masin välja ja eemaldage vooluvõrgust ning laske enne puhastamist täielikult jahtuda.
Puhastage oma EOH-masina põhiosa niiske käsnaga. Peske veepaaki ( 6 ), kkasutatud padjakeste kasti ( 7 ), tilgakasti ( 9 ) ja tilgakasti resti ( 10 ) regulaarselt ning laske enne uuesti paigaldamist kuivada.
Meeldetuletus: ärge kunagi kastke masinat puhastamiseks vette. Ärge kunagi asetage masinat nõudepesumasinasse.

FILTRI VAHETAMINE
Tühjendage vesi paagist ( 6 ).
Eemaldage kasutatud filter ( 12 ) ja tõmmake see üles ja paagist välja.
Visake kasutatud filter ( 12 ) mittetaaskasutatavate jäätmete prügikasti.
Eemaldage uus filter kotist ( 12 ).
Kastke uus filter (12) värskesse vette ja segage õhumullide eemaldamiseks. Ärge kasutage loputusvett kohvi valmistamiseks.
Sisestage filter ( 12 ) veepaagi ( 6 ) põhjas asuvasse korpusesse, vajutage vastavalt vajadusele filtri ülaosale vertikaalselt.
Filter ( 12 ) peab mahtuma oma korpusesse.
Täitke paak värske veega ( 6 ).
Asetage suur tass tilgakoguja restile ( 10 ) ja loputage masin: vajutage suurt kohvinuppu ( 4 ) pärast plastist padjakese sisestamist masinasse (kaasas masinaga).
Visake loputusvesi ära: teie masin on kasutamiseks valmis.
Filtri vahetamise hoiatuse eemaldamiseks (keskmine sinine tuli ( 2 ) vilgub aeglaselt), vajutage korraks (vähem kui 5 sekundit) ja korraga kahte kohvivaliku nuppu ( 3 ja 4 ).
               
Põhiteave:
- Hoidke uusi filtreid suletud originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest
- Filtreerige ainult külma vett
- Puhastage paaki regulaarselt ( 6 ).
- Vahetage filtrit ( 12 ) perioodiliselt iga 250 kohvi järel (kui põleb keskmine sinine tuli ( 2 ). - Ärge kunagi kasutage kasutatud filtrit ( 12 ) uuesti, visake filter kohe pärast 250 kohvi joomist minema. 
