biztonság hu
Az útmutatóban használt jelölések
A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az
alábbi utasításokat.
Veszély!
Ezen utasítások betartásának
áramütésekhez vezethet.

hiánya

•
•

életveszélyes

A tisztítás során a gépet ne merítse vízbe: a gép elektromos
árammal működik.
A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja
ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a
készüléket kihűlni.

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

Figyelem!
Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez
vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.

Figyelem:
Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy
érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező
személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben
megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy. Ügyeljen, hogy
gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Égési sérülés veszélye!
Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez
vezethet.
Megjegyzés:
Ez a jelzés a felhasználó számára fontos tanácsokat és
információkat jelöl.

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 forró.

A zárójelben olvasható betűk
A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (3. old.).
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.
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
mindig szabadon hozzáférhető-e, mert szükség esetén
a készüléket csak a csatlakozóval lehet leválasztani a
hálózatról.
• Amikor a készüléket ki szeretné húzni a konnektorból,
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.
• Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték
meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében
a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag De’Longhi
Márkaszervizzel cseréltesse ki.

Rendeltetésszerű használat
A készüléket kávéfőzésre és italmelegítésre tervezték.
A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja
a készüléket:
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított
helyiségeiben,
• falusi turisztikai egységekben,
• szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó
egységekben,
• kiadó szobákban
Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre
a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
Használati útmutató
A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának
hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett
károkhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen
útmutató betartásának hiányából eredő károkért.
Megjegyzés:
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A készülék felállítása

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

A berendezés felállításakor tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:
• A készülékbe esetlegesen befolyó víz károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
• A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne állítsa
fel a készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet
fagypont alá süllyedhet.
• A vezeték sérülésének elkerülése érdekében a vezetéket
éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok)
távol helyezze el.

Ártalmatlanítás

A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően a készülék
nem helyezhető háztartási hulladékba. A készülék
hasznos élettartama végén vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Bevezetés

Köszönjük, hogy cégünk kávéfőzőjét választotta. Kívánunk
önnek sok kellemes pillanatot a kávéfőzőgép használata során.
Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben esetlegesen okozott károkat.

A készülék csatlakoztatása az elektromos
hálózatba

Leírás

Veszély!

Az alábbi kifejezések gyakran előfordulnak a következő oldalakon.

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a
készülék alján elhelyezett táblán olvasható feszültségértékkel.
• A készüléket csak szabályosan bekötött legalább 10 A
teljesítményű földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.
• Ha az aljzat és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel
cseréltesse ki a csatlakozót.
• A készülék tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki
önállóan, mert a cseréhez speciális szerszámokra van
szükség. A vezeték sérülése esetén vagy ha a vezeték cserére szorul, a kockázatok megelőzése érdekében kizárólag
a gyártó által megbízott Márkaszervizhez forduljon.

A készülék leírása
(ld. 3. old.)
A1. Gőz tekerőgomb
A2. ON/OFF gomb
A3. Bekapcsolt állapotot jelző led
A4. Kávé- vagy forróvíz-adagoló gomb
A5. Megfelelő hőmérsékletet jelző led kávé/forró víz
adagolásához
A6. Gőzfunkció-kiválasztó gomb
A7. Megfelelő hőmérsékletet jelző led gőzadagoláshoz
A8. Kazán szűrője
A9. Csészetartó
A10. Csepptálca
A11. Kapucsínókészítő-fej
A12. Gőz- vagy forróvíz-kivezető cső
A13. Tápvezeték
A14. Csészetámasztó felület
A15. Víztartály

A víztartály megtöltése

1. Nyissa ki a víztartály tetejét (1. ábra), és felfelé húzva
vegye ki a tartályt (2. ábra).
2. Töltse meg a tartályt friss és tiszta vízzel, a tartályba
töltött víz mennyisége ne haladja meg a MAX jelet. (3.
ábra). Gyengén lefelé nyomva helyezze vissza a tartályt
úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.
3. Egyszerűbb módon a tartályt a helyén hagyva is fel lehet
tölteni, ha egyenesen beletöltjük a vizet egy kancsóból.

A tartozékok leírása
(ld. 3. old.)
B1. Szűrő 1 kávéhoz (
)
B2. 		Szűrő 3 kávéhoz (
)
B3. Szűrő kávépárnához ( )
B4. Szűrőtartó
B5. Adagoló/tömörítő kanál

Figyelem:
Ne kapcsolja be a gépet, ha a víztartály üres vagy ha a tartály
nincs a gépben, és mindig töltse fel vízzel a tartályt, amikor a
víz szintje az aljától néhány cm-re található.
Megjegyzés:
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Teljesen normális, hogy a tartály alatti nyílásban víz található,
azonban alkalmanként ezt a nyílást egy tiszta szivacs segítségével szárazra kell törölni.

A készülék megfelelő működése érdekében mielőtt a szűrőbe
kávét tenne, győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem
maradt kávé az előző kávéfőzésből.
3. Oszlassa el a kávét a szűrőben, majd egy kissé nyomkodja
le az adagolókanál nyelével (10 ábra). Ez a művelet egy
jó presszókávé főzéséhez elengedhetetlen. 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. Törölje le a szűrőtartó pereméről az esetlegesen rajta maradt kávét, majd a tartót tegye fel a gépre: határozottan
tekerje meg a szűrőtartó nyelét jobbra (5. ábra), hogy a
víz ne szivároghasson ki.
5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá
(11. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a kávéfőzés megkezdése
előtt a csészéket öblítse át némi meleg vízzel vagy helyezze a felső csészetartóra legalább 15-20 percre (12. ábra),
hogy átmelegedjenek.
6. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló gombhoz tartozó led (6.
ábra) világít-e (ha nem világít, akkor várjon, amíg fel nem
gyullad), majd nyomja meg az adagoló gombot (7. ábra).
Ha elérte a kívánt mennyiséget, ugyanannak a gombnak
az újbóli megnyomásával leállíthatja a kávé adagolását
(7. ábra). (Azt tanácsoljuk, hogy legfeljebb 45 másodpercig adagolja a kávét.)
7. A szűrőtartó eltávolításához fordítsa el a szűrőtartó nyelét
jobbról balra.

Automata kikapcsolás
Energiatakarékossági szempontokból, ha hosszabb ideig
nem használja a gépet, az automata kikapcsolási funkció lép
működésbe (az A3 led kialszik). A készülék visszakapcsolásához
nyomja meg az ON/OFF gombot (4. ábra).

Presszókávé főzése
Az első használatkor

Az első használat során öblítse át a készülék belső vezetékeit
úgy, mintha kávét főzne, amíg legalább két tartálynyi vizet el
nem használ. Ezt követően megkezdheti a kávéfőzést.
A kávéfőző egység előmelegítése
Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez azt ajánljuk,
hogy az alábbi módon melegítse elő a gépet:
1. Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gombbal (a megfelelő
led világít) (4. ábra), és helyezze fel a szűrőtartót a gépre
anélkül, hogy megtöltené őrölt kávéval (5. ábra).
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Ugyanazt a csészét
használja, amelyben majd a kávét készíti, hogy a csésze
előmelegedjen.
3. Várja meg, míg az OK jelzőled felgyullad (6. ábra), és ezt
követően rögtön nyomja meg a kávéadagoló gombot,
majd hagyja kifolyni a vizet, míg az OK jelzőled ki nem
alszik, ezután pedig az adagológomb újbóli megnyomásával szakítsa félbe a víz adagolását.
4. Ürítse ki a csészét, majd várja meg, hogy az OK jelzőled újra
felgyulladjon, ezt követően ismételje meg a műveletet.
(Normális, hogy a szűrőtartó levételekor egy kis gőz kicsapódik,
de ez nem okozhat sérülést.)

Égési sérülés veszélye!
Azért, hogy a kávé ne fröccsenjen ki, ne vegye le a szűrőtartót
amíg a gép kávét adagol.
8. A kávézacc kiöntéséhez rögzítse a szűrőt, majd fordítsa
fejjel lefelé és ütögesse meg (13. ábra).
9. A kávéfőzőgép kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot (4. ábra).

Presszókávé főzése őrölt kávéból
1. Miután elvégezte a gép előmelegítését az előző fejezetben leírtak szerint, helyezze a szűrőtartóba az
őröltkávétartó-szűrőt. Amennyiben 1 kávét kíván főzni,
használja a
(B1) szűrőt, míg két kávéhoz használja a
(B2) szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávét kíván főzni, helyezzen a
szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 7 gr) kávét. (9.
ábra). Két kávé főzése esetén tegyen a szűrőbe 2 csapott
adagolókanálnyi kávét (kb. 6+6 gr). A szűrőt kis adagokban töltse meg, hogy az őrölt kávé ne szóródjon mellé.

Presszókávé főzése kávépárnából
1. Végezze el a gép előmelegítését „A kávéfőző egység
előmelegítése” c. fejezetben leírtak szerint, és győződjön
meg róla, hogy a szűrőtartó fel van helyezve a gépre.
Ezeket a lépéseket követve melegebb kávét kaphatunk.
Megjegyzés:
csak E.S.E rendszerű kávépárnát használjon: ez a csomagoláson
található logóról ismerhető fel.
Az E.S.E szabvány egy a legnagyobb kávépárnagyártó vállalatok által elfogadott rendszer,
amely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

Figyelem:
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2. Helyezze be a kávépárnákhoz tervezett kávétartó szűrőt
(B3
) a szűrőtartóba (14. ábra).
3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére. A kávépárna
megfelelő elhelyezéséhez kövesse a gyártó által a
kávépárnák csomagolásán elhelyezett utasításokat.
4. Helyezze fel a szűrőtartót, majd fordítsa el egészen
ütközésig (5. ábra).
5. Kövesse az előző fejezet 5., 6. és 7. pontjának utasításait.

Kapucsínó készítése

1. Készítsen presszókávét követve az előző bekezdések
utasításait, és használjon megfelelő méretű csészét.
2. Nyomja meg a gőzgombot (15. ábra).
3. Töltsön meg egy edényt annyiszor kb. 100 gr tejjel, ahány
kapucsínót készíteni szeretne. Használjon hűtőhideg tejet
(ne meleget!). Az edény méretének megválasztásakor
vegye figyelembe, hogy a folyadék térfogata a 2-3-szorosára növekszik.
Megjegyzés:
Azt tanácsoljuk, hogy használjon félzsíros hűtőhideg tejet.
4. Helyezze az edényt a tejjel a kapucsínókészítő-fej alá.
5. Várja meg, hogy a gőzgombhoz tartozó OK led felgyulladjon (16.ábra). A led felgyulladása jelzi, hogy a kazán
elérte a megfelelő hőmérsékletet a gőz készítéséhez.
6. Nyissa ki a gőzcsapot néhány másodpercre, hogy az esetlegesen a rendszerben lévő víz távozhasson. Zárja vissza a
csapot.
7. Merítse a kapucsínókészítő-fejet néhány mm-re a tejbe
(17. ábra), és figyeljen arra, hogy legfeljebb a 17. ábrán
nyíllal jelölt vonalig merítse a tejbe a fejet. Fordítsa
el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba
legalább félig, 18. ábra. A kapucsínókészítő-fejből gőz
távozik, amelynek hatására a tej krémes lesz, és megnő a
térfogata. A krémesebb állagú tejhab érdekében merítse
a kapucsínókészítő-fejet a tejbe, és mozgassa az edényt
lassú körkörös mozdulatokkal (lentről felfelé).
8. Amikor a tej térfogata a kétszeresére nőtt, mélyen merítse bele a kapucsínókészítő-fejet és folytassa a tej melegítését. Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet (az ideális
érték 60°C) és a krém sűrűsége is megfelelő, állítsa le a gőz
adagolását az óramutató járásával megegyező irányba
tekerve a gombot, majd nyomja meg újra a gőzgombot.
A gép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot (4.
ábra) (A megfelelő led kialszik a kezelőfelületen).
9. Öntse a tejhabot a korábban már lefőzött kávé tetejére. A
kapucsínó elkészült: cukrozza meg, és szórja meg a tejhabot kakaóporral ízlés szerint.

Megjegyzés:
amennyiben több kapucsínót szeretne készíteni, először le
kell főzni mindegyik kávét és csak a végén kell elkészíteni a
tejhabot a kapucsínók számára;
• ha újra kávét szeretne főzni miután tejhabot készített,
először le kell hűteni a kazánt, különben a kávé leég.
A hűtéshez helyezzen egy edényt a szűrőtartó csőre alá
(11. ábra), nyomja meg a gőzgombot, és hagyja kifolyni
a vizet míg a gőzgombhoz tartozó led ki nem alszik: ezt
követően főzhet újra kávét.
Azt tanácsoljuk, hogy legfeljebb 60 másodpercig adagolja
a gőzt és ne készítsen tejhabot egymást követően háromnál többször.
Figyelem:
Higiéniai okok miatt azt ajánljuk, hogy használat után mindig
tisztítsa ki a kapucsínókészítő-fejet.
Kövesse az alábbiakat:
1. A gőz tekerőgomb eltekerésével (18. ábra) hagyja távozni
a gőzt néhány másodpercig (az előző fejezet 2, 5, 6-os
pontjait követve). Ezzel a művelettel a kapucsínókészítőfejből távozik az esetlegesen benne maradt tej. Az ON/
OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki a gépet.
2. Az egyik kezével rögzítse a kapucsínókészítő-fej csövét,
a másikkal pedig az óramutató járásával megegyező
irányba forgatva csavarja le magát a kapucsínókészítőfejet (19. ábra).
3. Húzza le a gőzfúvókát az adagoló csőről (19. ábra).
4. Alaposan mossa le langyos vízzel a kapucsínókészítő-fejet
és a gőzfúvókát (20. ábra).
5. Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán nyíllal jelölt lyuk nincs-e
eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy tűvel.
6. Határozott mozdulattal helyezze fel újra a gőzfúvókát a
gőzcsőre.
7. Az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatással
tolja vissza a kapucsínókészítő-fejet a helyére.

Forró víz készítése

1. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a gépet (4. ábra). Várja
meg, míg az OK led felgyullad (6. ábra).
2. Helyezzen egy edényt a kapucsínókészítő-fej alá.
3. Nyomja meg az adagoló gombot (7. ábra) és ezzel egy
időben az óramutató járásával ellentétes irányba tekerje
el a gőz tekerőgombot (18. ábra): forró víz fog kifolyni a
kapucsinókészítő-fejből.
4. Ha le akarja állítani a víz folyását, az óramutató járásával
megegyező irányba tekerje el a gőz tekerőgombot, és
nyomja meg újra az adagoló gombot (7. ábra).
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Egyéb tisztítás
1. A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy
súrolószereket. Elegendő egy puha nedves rongy.
2. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőtartót, a szűrőket, a
csepptálcát és a víztartályt.

Azt tanácsoljuk, hogy legfeljebb 60 másodpercig hagyja a
vizet kifolyni.

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

A víztartály tisztítása
Tisztítsa ki a víztartályt (A15) rendszeresen (kb. havonta
egyszer) enyhe tisztítószerrel és egy nedves ronggyal.

Csepptálca tisztítása

Veszély!
A tisztítás során a készüléket soha ne merítse vízbe: ez egy elektromos berendezés.

Figyelem!
A csepptálcában van egy piros úszó, amely mutatja a víz szintjét
(22. ábra). Ürítse ki, és tisztítsa ki a csepptálcát, mielőtt az úszó
kiemelkedne a csészetartó szintjéből. Ha a csepptálcát nem
üríti ki rendszeresen, a víz túlfolyhat a tálca oldalán, és károkat
okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte.

Vízkőoldás

Kb. minden 200. használatot követően célszerű elvégezni a
vízkőoldó programot. Használja a kereskedelmi forgalomban
kapható De’Longhi vízkőoldót.

1. Vegye ki a csepptálcát (22. ábra).
2. Vegye ki a csészetartó rácsot, öntse ki a vizet, és egy
ronggyal tisztítsa ki a csepptálcát, majd szerelje ismét
össze.
3. Helyezze vissza a csepptálcát a gépbe.

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.
• Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag De’Longhi vízkőoldót
használjon. A nem megfelelő vízkőoldók használata és a
nem rendszeres vízkőtelenítés olyan meghibásodásokhoz
vezethet, amelyeket a gyártó által biztosított garancia
nem fedez.
Kövesse a következő utasításokat:
1. A csomagoláson található utasításnak megfelelően
elkészített vízkőoldós oldattal töltse fel a víztartályt.
2. Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot és várja
meg, amíg az OK jelzőled felgyullad.
3. Győződjön meg róla, hogy a szűrőtartó nincs felhelyezve
és helyezzen egy edényt a gép szűrője alá.
4. Nyomja meg a kávéadagoló gombot és engedje ki a
tartályban található oldat kb. 1/4-ét időnként elforgatva
a gőz tekerőgombot, aminek következtében némi oldat
távozik, majd állítsa le a folyamatot a gomb újbóli megnyomásával, és hagyja 5 percig hatni az oldatot.
5. Ismételje meg a 4-es pontban leírtakat még háromszor,
amíg a tartály teljesen ki nem ürül.
6. A maradék oldat és vízkő eltávolításához öblítse ki alaposan a tartályt, és töltse meg tiszta vízzel (vízkőoldó
nélkül).
7. Nyomja meg a kávéadagoló gombot (6. ábra) és engedje
ki a vizet, amíg a tartály teljesen ki nem ürül;
•

A kávészűrő tisztítása
Tisztítsa meg rendszeresen folyóvíz alatt a kávészűrőket.
Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nem tömődtek-e el. Szükség
esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket (23. ábra).
A kazán szűrőjének tisztítása
Minden 300. kávéfőzést követően mossa el a kazán szűrőjét a
következő módon:
• Győződjön meg róla, hogy a kávéfőzőgép kihűlt, és hogy a
készülék csatlakozója ki van húzva a konnektorból;
• Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a csavart, amely a
kazán szűrőjét rögzíti (24. ábra);
• Vegye le a kazán szűrőjét;
• Nedves ronggyal tisztítsa meg a kazánt (25. ábra);
• A szűrőt alaposan tisztítsa meg meleg víz alatt egy kefével dörzsölve. Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nem
tömődtek-e el. Szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket.
• Öblítse el újra a szűrőt a csap alatt továbbra is dörzsölve.
• Tegye vissza a kazán szűrőjét ügyelve arra, hogy jól helyezze vissza a tömítésre.
A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent
leírt tisztítást.
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8. Ismételje meg a 6. és 7. lépést.
A kávéfőző olyan meghibásodásainak javítására, amelyet a
vízkő okozott, nem terjed ki a jótállás, amennyiben nem végez
rendszeresen vízkőoldást.

•
•
•

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: ................................. 220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény: . ...................................................1100W
Nyomás: ........................................................................ 15 bar
A víztartály térfogata: ................................................. 1,4 liter
Méretek HxMxSZ ................................255x305x300 (382) mm
Tömeg...........................................................................4,15 kg

•

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.
A gép egyetlen eleme vagy tartozéka sem
mosható mosogatógépben.

A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:
2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és módosításai;

ha valami nem működik...
Probléma

Lehetséges okok

Megoldás

A kávé nem folyik le

Nincs víz a tartályban

Töltse fel a víztartályt

A szűrőtartó nyílásai eltömődtek

Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit

A kazán szűrőjének nyílásai
eltömődtek

Végezze el „A kazán szűrőjének tisztítása” c.
fejezetben leírt műveleteket

Vízkő van a vízvezeték rendszerében

Végezze el a vízkőtelenítést a „Vízkőoldás” c.
fejezetben leírtak szerint

A kávé a kávétartó szűrő oldalán A szűrőtartó nincs megfelelően
folyik le, és nem a kávéadagoló felhelyezve
csőrön
A kazán tömítése megkeményedett

A kávé hideg

Helyezze fel megfelelően a szűrőtartót, majd a
megfelelő erővel fordítsa el egészen ütközésig
Egy vevőszolgálatnál cseréltesse ki a kazán
tömítését

A szűrőtartó csőrei eltömődtek

Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreit

A presszókávé OK led nem világít,
amikor megnyomja a kávéadagolást
szabályozó gombot

Várja meg, hogy az OK led világítson

Az előmelegítés nem történt meg

Melegítse elő a csészéket forró vízzel

Nem melegítette elő a csészéket

Melegítse elő a csészéket forró vízzel

Vízkő van a vízvezeték rendszerében
Töltse fel a víztartályt

Végezze el a vízkőtelenítést a „Vízkőoldás”
fejezetben leírtak szerint.
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A szivattyú zajos

Üres a víztartály

Töltse fel a víztartályt

A víztartályt nem helyezte be
megfelelően, és a tartály alján
található szelep nincs nyitva

Gyengéden nyomja lefelé a tartályt, hogy a
tartály alján található szelep kinyíljon

Légbuborékok vannak a tartály
csatlakozójában

Kövesse a „Forró víz készítése” c. fejezetben
leírtakat, míg ki nem folyik a víz

A kávé habja világos (gyorsan Az őrölt kávé nincs megfelelően
folyik le)
tömörítve

Tömörítse erősebben a kávét (10. ábra)

Kevés őrölt kávét helyezett a szűrőbe

Növelje az őrölt kávé mennyiségét

A kávét túl nagy szeműre őrölte

Csak presszó kávéfőzők részére őrölt kávét
használjon

Az őrölt kávé nem megfelelő minőségű Váltson más minőségű őrölt kávéra
vagy típusú
A kávé habja sötét (lassan folyik Túl erősen tömörítette a kávét
le)
Túl sok őrölt kávét helyezett a szűrőbe

Kevésbé tömörítse a kávét (6. ábra)
Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét

A kazán szűrőjének nyílásai
eltömődtek

Végezze el a készülék tisztítását „A kazán
szűrőjének tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint

A szűrő eltömődött

Végezze el a készülék tisztítását „A kávészűrő
tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint

A kávét túl kis szeműre őrölte

Csak presszó kávéfőzők részére őrölt kávét
használjon

Az őrölt kávé túl kis szemű vagy nedves Csak presszó kávéfőzőgépek számára őrölt kávét
használjon, ne használjon nyirkos kávéőrleményt
Az őrölt kávé nem megfelelő minőségű Váltson más minőségű őrölt kávéra
vagy típusú
Vízkő van a vízvezeték rendszerében
Kapucsínó készítésekor a tej nem A tej nem elég hideg
lesz habos
A kapucsínókészítő-fej piszkos

A készülék kikapcsol

Végezze el a vízkőtelenítést a „Vízkőoldás” c.
fejezetben leírtak szerint
Használjon mindig hűtőhideg tejet
Tisztítsa meg alaposan a kapucsínókészítő-fej
nyílásait, különös tekintettel a 21. ábrán látható
nyílásokra.

Vízkő van a vízvezeték rendszerében

Végezze el a vízkőtelenítést a „Vízkőoldás” c.
fejezetben leírtak szerint

Az automatikus kikapcsolás funkció
kikapcsolta a gépet

A készülék visszakapcsolásához nyomja meg az
ON/OFF gombot
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