BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

•

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelöli. Mindig tartsa
be az alábbi utasításokat.

A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja
ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.

Veszély:
A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell)
tartsa gyermekektől távol.

Veszély!
Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez
vezethet.

Veszély:

A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek
és csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek
csak felügyelet alatt használhatják, vagy
miután a készülék biztonságos használatára
és a használattal járó veszélyekre vonatkozó
oktatásban részesültek. Gyermekeknek tilos
a készülékkel játszani. A készülék tisztítását
és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek
nem végezhetik el azt.

Figyelem!
Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.
Égési sérülés veszélye!
Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez
vezethet.
Megjegyzés:
Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsot és információt jelöl.

Alapvető biztonsági figyelmeztetések
Veszély!
Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki
az áramütés veszélye.
Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:
• Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves
a lába.
• Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
• Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét,
mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval
lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
• Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket,
mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
• A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
• Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon
Márkaszervizhez.

Égési sérülés veszélye!
A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz
keletkezhet.
Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.
A készülék működése közben ne érintse meg a csészemelegítőt,
mert meleg.

A lenti szimbólummal jelölt felületek
használat közben felmelegedhetnek
(a szimbólum csak néhány modellen
található).
Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.
A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották.

Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték
meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De’Longhi Márkaszervizzel
cseréltesse ki.
Tisztítás során soha ne merítse a készüléket
vízbe: ez egy elektromos berendezés.

Ne használja a készüléket:
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek
konyhává alakított helyiségeiben,
• falusi turisztikai egységekben,
• szállodákban, motelekben vagy egyéb
vendéglátó egységekben,
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• kiadó szobákban

A készülék egyetlen alkatrésze vagy kelléke
sem mosható mosogatógépben.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen
veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

LEÍRÁS

A következő oldalakon az alábbi terminológia használatára fog
sor kerülni.

Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának
hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a
készülékben.
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának
hiányából eredő károkért.

A készülék leírása

lásd 3.oldal) 3)
A. Víztartály fedele
B. Tartálykiemelő fogantyú
C. Víztartály
D. Csészemelegítő
E. Kazán szűrő
F. ON/OFF főkapcsoló
G. Csészetartó
H. Csepegtető tálca telítettségét jelző lámpa
I. Csepegtető tálca
J. Forró víz/gőz adagoló
K. Forró víz/gőz fúvóka
L. Meleg víz/gőz cső
M. Gőzkar
N. Szűrőtartó
O. Mérőkanál/kávétömörítő
P. 1 csésze szűrő (a szűrő alá
bevésett szimbólum)
Q. 2 csésze szűrő (a szűrő alá
bevésett szimbólum)
R. Filteres kávé szűrő (a szűrő alá
bevésett szimbólum)
S. Vízlágyító szűrő (*nincs készletben, a szakszervízekben
megvásárolható)

Megjegyzés:
Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket
tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a
készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De’Longhi
Márkaszervízhez.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket
a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja
azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre szakosodott helyen.

A kezelőfelület leírása

MŰSZAKI ADATOK

T.

Egy csésze kiadó gomb
T1. Integrált működést jelző lámpa (fehér)
U. Két csésze kiadó gomb
U1. Integrált működést jelző lámpa (fehér)
V. Gőz működését jelző gomb
V1. Integrált működést jelző lámpa (fehér)
V2. Vízkőoldó jelzőlámpa (narancssárga)

Hálózati feszültség:.................................. 220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény:.................................................... 1350 W
Nyomás:......................................................................... 15 bar
A víztartály térfogata:...........................................................1 l
Méretek: HxMxSZ:............................... 149x305x330 (414)mm
Súly:............................................................................ 4,04 Kg

•
•
•
•

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

A készülék megfelel az alábbi CE irányelveknek:
2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és
módosításai;
2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség (EMC)
irányelv és módosításai;
1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet;
Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok
megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében
foglaltaknak.

Figyelem!
A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági
figyelmeztetéseket:
• A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket.
Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók
közelébe.
• A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy.
Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet.
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•
•

A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos
főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas
hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm
szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a
fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék
felett.

Megjegyzés:
Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy kapucsínó
főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét
készítene.

A PROGRAMOZÓ MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

Ha a menühöz kíván férni, győződjön meg arról, hogy a készülék
használatra készen áll, majd tartsa lenyomva a gombot
10 másodpercig, míg a három led egymást követve nem villog:
A készülék programozási üzemmódban van.
Állítsa be a készüléket az ön ízlésének megfelelően; majd a menüből való kilépéshez várjon 15 másodpercet.

A készülék bekötése
Veszély!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-a a
készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.
A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel
cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

Megjegyzés:
Ha 15 másodpercen belül nem kerül sor választásra, a készülék
automatikusan készenléti állapotba áll vissza.

A kávé hőmérsékletének beállítása

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét
módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:
1. A programozási menü hozzáférése;

1. Húzza ki a víztartályt felfelé húzva (1 ábra).
2. Nyissa ki a fedelet és a tartályt töltse meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelzést. (2.ábra)
Helyezze vissza a tartályt óvatosan nyomva úgy, hogy a
tartály alján elhelyezkedő szelepek kinyíljanak.
3. Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg
lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból
öntik bele.

2. Nyomja meg a
gombot a kávé hőmérsékletének
kiválasztásához szükséges üzemmódba lépéshez: felgyulladnak az aktuális választásra vonatkozó ledek:
alacsony
közepes

Figyelem :
Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a
tartály nincs a helyén.

magas
3. A ledek egymást követve villogni kezdenek;
4. Ezt követően nyomja meg a kívánt hőmérsékletnek megfelelő gombot:

Megjegyzés:
Teljesen természetes jelenség a tartály alatti rekeszben lévő víz
jelenléte; ezért a rekeszt, alkalomszerűen, tiszta szivaccsal szárazra kell törölni.

		
		 alacsony

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

•

közepes

magas

5. Villog a
gomb, mely a kiválasztás elmentését jelzi.
A készülék kilép a menüből és használatra kész.

Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomásával (3.ábra): a készülék önellenőrzést végez, amelyet a
ledek egymás utáni felgyulladása jelez.

Vízkeménység beállítása

• A ledek
és
villognak, ami azt jelzi, hogy a készülék elkezdte a szükséges hőmérsékletre való melegítést:
amikor a led nem villog, hanem folyamatosan világít, a
készülék készen áll a használatra.
• Helyezzen a forró víz/gőz adagoló alá egy legalább 100 ml
űrtartalmú edényt (4 ábra).
• Forgassa a meleg víz/gőz adagoló kart
állásba
(5.ábra) és engedjen ki kb. 100 ml vizet; ezt követően zárj
vissza a kart (szimbólum ○).

A (V2) led, mely a készülék vízkőoldásának szükségességét jelzi,
egy előre meghatározott, a vízkeménységtől függő működési
idő után gyullad fel.
Szükség esetén a készüléket beállíthatja a terület vízvezeték
hálózatára jellemző valós vízkeménységre, így a készülék annak
függvényében végez vízkőoldást.
Az alábbiak szerint járjon el:
1. A programozási menü hozzáférése;
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Gyári beállítások (reset)

2. Nyomja meg a
gombot a vízkeménység kiválasztásához szükséges üzemmódba lépéshez: felgyulladnak az
aktuális választásra vonatkozó ledek:

Ezzel a funkcióval lehet a menü összes beállítását visszaállítani
és a mennyiségi programozások visszaállnak a gyárilag beállított értékekre.
A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbiakat:
1. A programozási menü hozzáférése;
2. Forgassa a gőzkart
állásba;

könnyű
közepes

3. Nyomja meg a
gombot: a három led egyidejűleg villog az eredeti beállítások helyreállításának
megerősítéséhez.

kemény
3. A ledek egymást követve villogni kezdenek;
4. Ezt követően nyomja meg az ön területére jellemző vízkeménységnek megfelelő gombot:
víz
könnyű

közepes víz

4. A ledek
és
villognak és azt jelzik, hogy a gőzkart el kell zárni (szimbólum ○).
A gőzkar elzárása után a készülék használatra készen áll.

kemény víz

<10°dH

10°dH - 20°dH

>20°dH

<18°fH

18°fH - 36°fH

>36°fH

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA
Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Ha azt szeretné, hogy a kávé melegebb legyen:
• Akassza a készülékre a szűrőtartót, amelybe már beillesztette a szűrőt, de ne adjon hozzá kávét. Ugyanazt a
csészét használva, mint amelyikkel a kávét fogja készíteni,
nyomja meg az 1 csésze kiadó gombot és engedjen meleg
vizet a csészébe úgy, hogy a csésze felmelegedjen.
• A kávé hőmérsékletét a programozási menüben növelheti.
• Működés közben a csészetartó (D) felmelegszik: helyezze
oda a használni kívánt csészéket.

<180mg/l CaCo3 180-300mg/l CaCo3 360mg/l CaCo3
. .Villog a
gomb, mely a kiválasztás elmentését jelzi.
A készülék kilép a menüből és használatra kész.

Önleállítás szabályozása (stand-by)

Energiatakarékossági szempontból a készülék önleállító funkcióval van ellátva hosszabb ideig tartó állás esetére. A készülék
újbóli bekapcsolásához nyomja meg az ellenőrzőpult bármelyik
gombját.
1. A programozási menü hozzáférése;

Presszókávé készítése őrölt kávéból

1. Helyezze az őrölt kávé szűrőt (P o Q) a szűrőtartóba (6.ábra).
Használja az alulra bevésett,
szimbólummal
ellátott szűrőt, ha egy kávét kíván készíteni, vagy az alulra
bevésett,
szimbólummal ellátott szűrőt, ha két
kávét kíván készíteni.
2. Amennyiben csak 1 kávét kíván főzni, helyezzen a szűrőbe 1
csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávét (7 ábra). Két kávé
főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott adagolókanálnyi
kávét (kb. 7+7 gr). A szűrőt kis adagokban töltse meg,
hogy a darált kávé ne szóródjon mellé.

2. Nyomja meg a
gombot az önkikapcsolási idő kiválasztásához szükséges üzemmódba lépéshez: felgyulladnak az aktuális választásra vonatkozó ledek:
9 min
30 min
3 óra

Veszély:
a készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a kávétartó
szűrőbe kávét tenne, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem
maradt kávé az előző kávéfőzésből.
3. Egyenletesen ossza el a kávét a szűrőben, majd egy kissé
nyomkodja le az adagolókanál nyelével (8 ábra).
Az őrölt kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé
főzéséhez. Ha nagyon összetömöríti a kávét, a kávé lassan
folyik le és erős lesz. Ha azonban a kávét csak kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, és gyenge lesz.
4. A szűrőtartó pereméről távolítsa el az esetlegesen rajta
maradt többlet kávét, majd tegye fel a gépre: a megfelelő

3. A ledek egymást követve villogni kezdenek;
4. Ezt követően nyomja meg a kívánt időnek megfelelő
gombot:
		
		
9 min

30 min

3 óra

5. 5.Villog a
gomb, mely a kiválasztás elmentését jelzi.
A készülék kilép a menüből és használatra kész.
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beakasztáshoz helyezze egy vonalba a szűrőtartó nyelét az
INSERT szimbólummal (9.ábra), majd fordítsa el a nyelet
jobbra, amíg el nem éri a CLOSE (ZÁRVA) állást.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá
(10 ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése
előtt némi meleg vízzel öblítse át a csészéket.
6. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló gombokhoz tartozó
ledek világítanak-e, majd nyomja meg az adagoló gombot

2. Nyomja meg azt a gombot, amit szeretne beprogramozni
(
vagy
) és tartsa lenyomva. A gép megkezdi
a kávé adagolását és a másik kávéadagolást jelző gomb
villogni kezd, ami azt jelzi, hogy a gép programozási üzemmódban van.
3. Amint a csészébe folyó kávé eléri a kívánt mennyiséget,
engedje el a gombot: az adagolás megszakad és a led
villogni kezd, mely jelzi, hogy helyesen lett elmentve a
mennyiség.
4. Amikor a két kávéadagoló led folyamatosan ég, a készülék
használatra készen áll.

o
: a készülék elvégzi az adagolást, majd automatikusan félbeszakítja azt.

Presszókávé főzése kávépárnából

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA

Megjegyzés:
csak E.S.E rendszerű kávépárnát használjon: ez a csomagoláson
található logóról ismerhető fel.
Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna
gyártó vállalatok által elfogadott rendszer,
mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

1. Készítsen presszókávét az előző fejezetekben leírt módon,
megfelelő nagyságú csészéket használva.
2. Nyomja meg a
gombot (12. ábra): a led villog;
3. Időközben, töltsön egy edénybe kapucsínónként kb. 100
gramm tejet. A tej legyen hideg, hűtőből éppen kivett
(nem meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye
figyelembe, hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog
növekedni (13.ábra).

1. Helyezze be a kávépárna szűrőt (alulra bevésett
szimbólummal jelzett) a szűrőtartóba.
2. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető legpontosabban a szűrő fölé (11 ábra). A kávépárna megfelelő
elhelyezésérhez kövesse a gyártó által a kávépárnák csomagolásán feltüntetett utasításokat.
Kövesse az előző bekezdés 4-6. pontjait.

•
•

•

Megjegyzés:
Javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej
használatát.
4. Várja meg, amíg a
gombnak megfelelő led folyamatosan világít, mely azt jelzi, hogy a melegítő elérte a
gőzfejlesztéshez ideális hőmérsékletet.
5. Helyezzen egy üres edényt a tejhabosító alá és néhány
másodpercre nyissa meg a kart a körben lévő esetleges víz
eltávolításához. Zárja el a kart.
6. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
7. Merítse a tejhabosítót a tejbe néhány miliméterig (14.
ábra). Forgassa a gőzkart
állásba. A tejhabosítóból gőz távozik el, mely krémessé teszi a tejet és növeli
annak térfogatát. Még krémesebb hab eléréséhez, merítse
a tejhabosítót a tejbe és a tartályt lassú mozgással forgassa
lentről fölfelé.
8. Amikor a tej térfogata kétszeresére növekedett, merítse a
tejhabosítót a tartály mélyére és folytassa a tej melegítését (15.ábra). A kívánt hőmérséklet (az ideális hőmérséklet 60°C) és krémsűrűség elérésekor szakítsa meg a gőz
adagolását a gőzkart az óramutató járásával megegyező
irányba forgatva.
9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített pres�szókávét tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés
szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy
kis kakaóporral.

Megjegyzés:
Miközben a gép készíti a kávét, a korábban megnyomott
kiadó gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a
folyamatot.
A kávéfőzés végén, ha növelni szeretné a csészében lévő
kávé mennyiségét, tartsa nyomva (3 másodpercen belül)
a korábban kiválasztott kiadó gombot: a kiadás néhány
másodperc elteltével automatikusan megszakad.
A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét
jobbról balra.

Égési sérülés veszélye!
Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót
amíg a gép kávét adagol, és a kávéfőzés befejezését követően
várjon néhány másodpercet.

A lefőzött kávé mennyiségének beállítása

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket készít.
Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon
el az alábbi módon:
1. A szűrőtartó csőrei alá helyezzen egy vagy két csészét.
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•

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS

Megjegyzés:
ha több kapucsínót kell készítenie, mindenekelőtt el kell
készítenie az összes kávét és csak legvégül készítse el a
habosított tejet a kapucsínókhoz;
a gőz funkcióból bármelyik gomb megnyomásával kilép-

1. A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be (4.ábra). Várja meg, amíg a kávéadagoló ledek
felgyulladnak.
2. Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
3. Forgassa a gőzkart
állásba: a meleg víz a tejhabosítón keresztül folyik ki.
4. A meleg víz kifolyás megszakításához zárja el a kart és
nyomja meg bármelyik gombot.

het: a ledek
és
villognak, ami azt jelzi, hogy a
hőmérséklet túl magas a kávé készítéséhez (lásd a "Kazán
hűtése" fejezetet).

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig
tartó engedését.

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig
tartó engedését.

Veszély:
Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.
Az alábbiak szerint járjon el:
1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefolyni (előző fejezet 2, 4 és 5 pontjai) a gőzkar forgatásával.
Ennek a műveletnek a révén a tejhabosító leereszti az
esetleg a belsejében maradt tejet. A készüléket az ON/OFF
gomb segítségével kapcsolhatja ki.
2. Egyik kezével tartsa mozdulatlanul a tejhabosító csövet,
míg a másikkal engedje el a tejhabosítót az óramutató
járásával megegyező irányba elforgatva azt, majd lefelé
húzva távolítsa el (16.ábra).
3. Az adagoló csőből lefelé húzva távolítsa el a gumi csőrt
(17.ábra).
4. Alaposan mossa el a tejhabosítót és a gőz csőrt langyos
vízzel (18.ábra).
5. Ellenőrizze, hogy a 18.ábrán nyíllal jelzett lyuk nincs
eltömődve.
6. Szerelje vissza a gőzcsőrt a gőz csőre, felfelé nyomva azt.
7. Szerelje vissza a tejhabosítót felfelé beillesztve és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

TISZTÍTÁS
Veszély!
A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a
gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket
kihűlni.

Csepegtető tálca tisztítása
Figyelem!
A csepegtető tálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz
szintjét (19. ábra). Ürítse ki, és tisztítsa ki a csepegtető tálcát,
mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó szintjéből. Ha a csepegtető tálcát nem üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálca
oldalán, és károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a
gépet helyezte.
1. Távolítsa el a csepegtető tálcát (20 ábra).
2. Távolítsa el a csészetartó rácsot, öntse ki a vizet és egy ruhával tisztítsa ki a csepegtető tálcát: szerelje ismét össze a
csepegtető tálcát.
3. Majd szerelje vissza a csepegtető tálcát.

A kávészűrők tisztítása

Kazán hűtése

Rendszeres időközönként végezze el a kávészűrők tisztítását
folyóvíz alatt leöblítve azokat. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg
őket (21 ábra).

Ha a tej habosítását követően azonnal kávét szeretne készíteni,
előbb le kell hűteni a kazánt, különben a kávé megég. Az alábbiak szerint járjon el:
• helyezzen egy edényt a tejhabosító alá;
• nyissa ki a gőzkart a meleg víz leengedéséhez és a kazán
lehűtéséhez;
• amikor a kazán lehűl, automatikusan félbeszakad a meleg
víz kibocsátás: amikor a szivattyú nem működik tovább és
már nem távozik el meleg víz, zárja el a gőzkart.
A gép használatra kész.

A kazán szűrőjének tisztítása

Minden 200 kávéfőzést követően mossa el a kazán szűrőjét
abból kb. 0,5 l vizet kiengedve (nyomja meg a kávéadagolás
dombot, de ne tegyen a szűrőbe kávét).

Egyéb tisztítások

1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy karcolást okozó tisztítószereket. Elegendő egy nedves és puha
rongy.
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2. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a szűrőtartó tálkát.

9. A gép megszakítja a működést: a narancssárga led
folyamatosan villog, mely azt jelzi, hogy a gép még mindig
vízkőoldást végez.
10. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Távolítsa el a készülékből a víztartályt, ürítse
ki, öblítse le folyóvíz alatt, töltse fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt a készülékbe.
11. Ürítse ki a vízkőoldós víz összegyűjtésére használt edényt,
és helyezze vissza az üres edényt a meleg víz adagoló alá.
12. Győződjön meg arról, hogy a gőzkar
állásban van,

A víztartály tisztítása

Rendszeres időközönként (kb. havonta egyszer) tisztítsa meg a
víztartályt egy nedves ronggyal és némi kímélő tisztítószerrel.
Veszély!
Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe: ez egy elektromos berendezés.

Vízkőoldás

Akkor végezze el a vízkőoldást, amikor felgyullad a megfelelő
narancssárga led

majd nyomja meg a

.

gombot az öblítéshez.

Megjegyzés:
A vízkőoldás során, a zuhany szűrőjének tisztításához, időről
időre zárja el a gőzkart annak érdekében, hogy a kazán szűrőjéből kis mennyiségű vízkőoldó távozzon el.

Figyelem!
A vízkőoldó olyan savakat tartalmaz, amelyek irritálhatják
a bőrt és a szemet. Tartsa be a gyártó által a csomagoláson
feltűntetett biztonsági figyelmeztetéseket, és a teendőket
bőrrel való érintkezés vagy szembe kerülés esetén.
• Javasoljuk, hogy csak De’Longhi márkájú vízkőoldót használjon. Nem megfelelő vízkőoldók használata, valamint a
nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt
garancia körébe.
Kövesse az alábbi eljárást:
1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak
megfelelően vízzel higított vízkőoldó oldattal.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó nincs beakasztva
és helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
•

13. Amikor a víztartály üres, véget ér az öblítés és kialszik a
narancssárga led.
14. Győződjön meg arról, hogy a gőzkar zárt állásban van
(szimbólum ○).
Ekkor a készülék készen áll a használatra.
A kávéfőző olyan meghibásodásainak javítására, amelyet a
vízkő okozott, nem terjed ki a jótállás, amennyiben nem végez
rendszeresen vízkőoldást.

4. Várja meg, amíg a ledek
vagy
folyamatosan
égve maradnak, mely azt jelzi, hogy a gép használatra készen áll.
5. Tartsa lenyomva a
gombot 10 másodpercig, míg a
három led egymást követve villogni kezd.
6. Állítsa a gőzkart állásba
.
7. A vízkőoldás megkezdéséhez nyomja meg a
gombot.
8. A vízkőoldó program elindul, és a vízkőoldós víz a forró víz
adagolón keresztül távozik. A vízkőoldó program során a
készülék automatikusan számos átmosást végez, amellyel
eltávolítja a kávéfőzőgépben képződött vízkő maradványokat a tartály teljes kiürítéséig.
Megjegyzés:
A vízkőoldás során, a zuhany szűrőjének tisztításához, időről
időre zárja el a gőzkart annak érdekében, hogy a kazán szűrőjéből kis mennyiségű vízkőoldó távozzon el.
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LEDEK JELENTÉSE
Ledek

Művelet

Ledek jelentése

ON/OFF főkapcsoló bekapcsolása

A készülék önellenőrzést végez, amelyet
a ledek egymás utáni kigyulladása jelez

A készülék be van kapcsolva

Villogó ledek: a készülék melegszik a
kávéfőzéshez
Folyamatosan világító ledek: a készülék
kávéfőzésre kész
A ledek gyorsan villognak: a tartály üres
vagy a készülék nem tud kávét főzni. Lásd
a "Ha valami nem működik" c. fejezetet

Szükség van a gőz funkcióra

Villogó led: a készülék melegszik a gőz
kibocsátáshoz
Folyamatosan világító led: a készülék
gőzkibocsátásra kész

Gőzkar nyitva

Villogó jelzőfények: zárja el a gőzkart

Kazán hőmérséklete túl magas

Villogó jelzőfények: Végezze el a vonatkozó fejezetben leírt hűtést

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK
Probléma

Ok

Megoldás

Nem folyik ki a presszókávé

Nincs víz a tartályban

Töltse fel a tartályt

A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el van- Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait
nak tömődve
A tartály rosszul van behelyezve és az Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján
alján található szelepek el vannak zárva lévő szelepek kinyíljanak
Vízkő a hidraulikus körben

Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben
leírtak szerint

A presszókávé nem a szűrőtartó A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy
lyukain keresztül, hanem a szé- koszos
lén át csepeg
A presszó kazán tömítése elvesztette rugalmasságát vagy koszos

Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgassa el ütközésig
Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy
Szakszervíznél

A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak Tisztítsa meg a csőrök lyukait
tömődve
A szűrőtartó nem kapcsolódik a A szűrőbe túl sok kávé került
készülékre
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Használja a kapott mérőkanalat és győződjön
meg arról, hogy a szűrő típusa megfelel a készítés
típusának

A kávékrém világos színű (gyor- Az őrölt kávé nincs eléggé tömörítve
san jön lefelé a csőrből)
Kis mennyiségű őrölt kávé

Növelje az őrölt kávé tömörítését
Növelje az őrölt kávé mennyiségét

Durván őrölt kávé

Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávét
használjon

Az őrölt kávé minősége nem megfelelő

Használjon más minőségű őrölt kávét

A kávékrém sötét színű (a kávé Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van
lassan folyik le a csőrből)
Túl nagy mennyiségű őrölt kávé

Kevésbé tömörítse a kávét
Növelje az őrölt kávé mennyiségét

A kazán szűrője el van dugulva

Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" fejezetben leírtaknak megfelelően

A szűrő el van dugulva

Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" fejezetben leírtak szerint

Túlságosan finomra őrölt kávé

Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávét
használjon

Az őrölt kávé túlságosan finomra van Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávét
őrölve vagy nedves
használjon és a kávé ne legyen túl nedves
Vízkő a hidraulikus körben

Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben
leírtak szerint

A kávé kiadást követően a szűrő
a kazán szűrőjéhez tapadva
marad

Helyezze vissza a szűrőtartót, főzzön le egy kávét,
majd távolítsa el a szűrőtartót

A gép semmilyen italt nem Nincs víz a tartályban

Töltse fel a tartályt

adagol
,
és
A tartály rosszul van behelyezve és az Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján
a jelzőfények néhány másod- alján található szelepek el vannak zárva lévő szelepek kinyíljanak
percig villognak
A kazán szűrője el van dugulva
Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" fejezetben leírtaknak megfelelően
A szűrő el van dugulva

Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" fejezetben leírtak szerint

Vízkő a hidraulikus körben

Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben
leírtak szerint

A gép nem működik és az ös�szes led villog

Azonnal áramtalanítsa a gépet és forduljon
szakszervízhez
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