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ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő ta-

pasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem hasz-
nálhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak 
és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a 
használattal járó kockázatokkal.

• Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. 
• A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet 

alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
• Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe.
• A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minő-

sül az alábbi helyeken: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított he-
lyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó 
egységekben, fogadókban.

• Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok 
elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel 
cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:
• Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyer-

mekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemel-
tetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztí-
tási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 
8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fia-
talabb gyermekektől távol tartsa.

• A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő ta-
pasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha a biztonságukért 
felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos 
használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
• Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés 

vagy tisztítás előtt.
A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbó-
lum csak néhány modellen található).
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Veszély! Ezen utasítások betartásának hiánya 
életveszélyes áramütéshez vezethet.
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 háló-
zatból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, 
mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.

• A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálóza-
ti csatlakozót az aljzatból.

• Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házi-
lag megjavítani. 

 Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon 
Márkaszervizhez. 

• A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a 
gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készü-
léket kihűlni.

 Figyelem: Ezen utasítások betartásának hiánya személyi 
sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.
A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) 
tartsa gyermekektől távol.

 Égési sérülés veszélye!  Ezen utasítások betartásának 
hiánya égési sérülésekhez vezethet.
A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz 
keletkezhet. 
Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Rendeltetésszerű használat
A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték. 
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 figyelmesen ol-
vassa 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.

 Megjegyzés: 

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

A készülék ellenőrzése
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a 
készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sé-
rülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De’Longhi 
Márkaszervizhez. 

LEÍRÁS
A készülék leírása 
(3 - A old.)
A1.  Vezérlőpult
A2.  Gőzkar
A3.  Víztartály
A4.  Víztartály fedél
A5.  Tápvezeték
A6. Gőz vagy meleg víz kieresztő cső
A7.  Csészetartó
A8.  Csepptálca
A9.  Tejhabosító
A10. Fúvóka
A11. Kazán szűrő
A12. Tömörítő
A13. Gőz működés kiválasztó gomb
A14. Kávé vagy meleg víz kieresztő gomb
A15. ON/OFF gomb
A16. ON/OFF jelzőlámpa
A17. OK jelzőlámpa 
A18. Gőz OK jelzőlámpa
A19. Csészemelegítő tartó felület

A tartozékok leírása
(3 - B old.)
B1. Kávéfőző szűrő kávépárnához ( )

B2. Kis szűrő 1 adaghoz  ( )

B3. Nagy szűrő 2 adaghoz  ( )
B4. Szűrőtartó
B5. Adagoló kanál őrölt kávéhoz

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE
  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. 
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 Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmér-
séklet fagypont alá süllyedhet.

• 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 telepí-
tését 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.

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 teljesít-
ményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztas-
sa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel 
cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA
1.  Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzva 

húzza ki a tartályt (2. ábr.). 
2.  A tartályt töltse meg friss, tiszta vízzel, ügyeljen arra, hogy 

ne lépje túl a MAX jelzést. (3.ábra) Helyezze vissza a tar-
tályt óvatosan nyomva úgy, hogy a tartály alján elhelyez-
kedő szelepek kinyíljanak.

3.  Egyszerűbben, a tartályt annak kiemelése nélkül is meg 
lehet tölteni úgy, hogy a vizet közvetlenül egy kancsóból 
öntik bele.

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

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

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA
1. Kapcsolja fel a készüléket az ON/OFF kapcsoló megnyomá-

sával (4.ábra): kigyullad az ellátást jelző lámpa I.
2. A szűrőtartóba helyezze a használni kívánt kávé szűrőt (1 

vagy 2 csésze( (5. ábr.).
3. Helyezze a szűrőtartót a gépbe, de ne töltse fel őrölt kávé-

val (6. ábra).
4. Helyezzen egy 0,5 literes tartályt a kazán szűrő alá és egy 

másik 0,5 literes tartályt a tejhabosító alá (7. ábr.).

5. Várja meg az OK jelzőlámpa kigyulladását (8. ábr.), majd 
rögtön azután nyomja meg a kávé kieresztő gombot (9. 
ábr.) és várja meg, hogy a kazán szűrőn keresztül a tartály 
félig kiürüljön. 

6. Ezután fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellen-
tétes irányba (10. ábr.), majd várja meg, hogy a tejhabosí-
tóból kifolyjon az összes tartályban maradt víz.

7. Zárja vissza a gőzkart, majd ismét nyomja meg a kávé ki-
eresztő gombot a vízfolyás elzárásához.

8. Ürítse ki a két tartályt, helyezze azokat a kazán szűrő 
és a tejhabosító alá, végül ismételje meg az 5., 6. és 7. 
pontokat.

Ekkor a készülék készen áll a használatra.

Automata kikapcsolás
Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják (modelltől 
függően különböző ideig), automatikusan kikapcsol (kialszik a 
jelzőlámpa). 

Tanácsok melegebb kávé főzéséhez
Megfelelő hőmérsékletű presszókávé készítéséhez javasolt elő-
melegíteni a gépet az alábbi módon:
1. Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a gépet (ki-

gyullad az ON/OFF jelzőlámpa) (4. ábr.), majd akassza be a 
szűrőtartót, de ne töltse meg őrölt kávéval (6. ábr.).

2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Az előmelegítéshez 
ugyanazt a csészét használja, mint amellyel a kávé készül.

3. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (8. ábr.), 
majd azonnal nyomja meg a kávé kieresztő gombot (9. 
ábr.). Hagyja kifolyni a vizet az OK jelzőlámpa kikapcso-
lásáig, majd állítsa le a vízfolyást a kávé kieresztő gomb 
megnyomásával.

4. Ürítse ki a csészét, várja meg, hogy ismét kigyulladjon az 
"OK" lámpa, majd ismételje meg még egyszer ugyanazt a 
műveletet.

(Normális és ártalmatlan jelenség, ha a szűrőtartó kioldása köz-
ben kissé szivárog a gőz).

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL
1. Helyezze az őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba (5. 

ábr.). Egy kávé készítéséhez használja az alul   jellel 
ellátott szűrőt, 2 kávé készítéséhez pedig használja az alul 

 jellel ellátott szűrőt.
2. Amennyiben csak 1 kávét kíván főzni, helyezzen a 

szűrőbe 1 csapott adagolókanálnyi (kb. 10 gr) kávét 
(10. 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.
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Figyelem:  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 (11. ábra). Az őrölt 
kávé tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzésé-
hez. Ha nagyon összetömöríti a kávét, a kávé lassan folyik 
le, a krém pedig sötét színű lesz. Ha azonban a kávét csak 
kicsit tömöríti, a kávé túl gyorsan folyik le, a híg krém pedig 
világos színű lesz.

4. Az esetleges kávéfelesleget távolítsa el a szűrőtartó pere-
méről, majd akassza a szűrőt a gépre. Erősen fordítsa jobb-
ra a markolatot (6. ábr.), hogy ne tudjon szivárogni a víz. 

5. Helyezze a csészét vagy a csészéket a szűrőtartó csőrei alá 
(12 ábra). A kávékészítés előtt javasolt felmelegíteni a 
csészéket: ehhez öblítse ki azokat meleg vízzel vagy tegye 
azokat a felső felületre legalább 15-20 percre (13. ábr.).

6. Győződjön meg arról, hogy az OK lámpa (8. ábr.) világít 
(ha nem, várja meg, míg kigyullad), majd nyomja meg a 
kávé kieresztő gombot (9. ábr.). A kávé kívánt mennyisé-
gének az elérése után nyomja meg ugyanazt a gombot a 
leállításhoz. 

7. 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.

8. A felhasznált kávé kiürítéséhez üsse egy kemény felülethez 
a felfordított szűrőtartót (14. ábr.).

9. A készüléket az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja ki.

PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉSE KÁVÉPÁRNÁBÓL
1.  A gép előmelegítését végezze el a "Tanácsok melegebb 

kávé főzéséhez" c. bekezdésben leírtak szerint, eközben 
győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó rá van akasztva a 
gépre. Ezáltal forróbb kávé érhető el.

Megjegyzés: az ESE szabványnak megfelelő kávépárnákat használjon: ezt 
a csomagoláson található, alábbi jel mutatja. 
Az E.S.E szabvány a legnagyobb kávépárna gyártó vállalatok által 
elfogadott rendszer, mely leegyszerűsíti a presszó kávé készítését.

2. Helyezze a szűrőtartóba az alul   jellel ellátott, ESE 
kávépárnákhoz tartozó szűrőt.

3. Helyezze a kávépárnát a szűrőtartó közepére, a lehető leg-
pontosabban a szűrő fölé (15 ábra). A kávépárna megfelelő 
elhelyezésérhez kövesse a gyártó által a kávépárnák cso-
magolásán feltüntetett utasításokat. 

4. Akassza a szűrőtartót a gépre és csavarja be teljesen (6. 
ábr.).

5. Kövesse az előző bekezdés 5., 6. és 7. pontjait.

KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉS
1. Készítsen presszókávét az előző fejezetekben leírt módon, 

megfelelő nagyságú csészéket használva.
2. Nyomja meg a gombot  helyzetbe (16. ábr.) és várja 

meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa (17. ábr.).
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 (18.ábra).

Megjegyzés:  Javasoljuk csökkent zsírtartalmú és hűtőből kivett hideg tej 

használatát.

4. Helyezze a tejjel teli edényt a tejhabosító alá.
5. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa. A lámpa ki-

gyulladása azt jelzi, hogy a készülék elérte a gőzképzéshez 
szükséges, ideális hőmérsékletet.

6. Fordítsa a gőz kart az + jel felé néhány másodpercre, hogy 
a gőz megnyitásával távozzon a rendszerben lévő esetleges 
víz. Zárja el a gőzt.

7. A tejhabosítót pár mm-re mártsa bele a tejbe (19. ábr.), 
eközben ügyeljen arra, hogy ne mártsa be a tejhabosítón 
található jelölő vonalat (a 19. ábrán nyíl mutatja). Forgas-
sa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba 
(20. ábr.), legalább egy fél fordulattal. A tejhabosítóból 
gőz távozik el, mely krémessé teszi a tejet és növeli annak 
térfogatát. Még krémesebb hab eléréséhez, merítse a tej-
habosítót 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 melegí-
tését. A kívánt hőmérséklet elérése után (az ideális érték 
60°C) forgassa el a gőz kart az óramutató járásával meg-
egyező irányba, állítsa le a gőzkibocsátást, majd nyomja 
meg ismét a gőz gombot. . 

9. Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített presz-
szókávét tartalmazó csészékbe. A kapucsínó kész: tetszés 
szerint cukrozza, és ha kívánja, megszórhatja a habot egy 
kis kakaóporral.

Megjegyzés: 
• Ha több kapucsínót kell készítenie, mindenekelőtt el kell készítenie az összes 

kávét és csak legvégül készítse el a habosított tejet a kapucsínókhoz;
• Ha a tej habosítását követően azonnal új kávét szeretne készíteni, előbb le kell 

hűteni a kazánt, különben a kávé megég. A lehűtéshez helyezzen egy edényt 
a szűrőtartó alá, nyomja meg a kávé kieresztő gombot, várja meg, hogy ki-
folyjon a víz (kikapcsol az OK jelzőlámpa), majd engedje ki a kávé kieresztő 
gombot. Most készítse el a kávét.  
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Javasolt legfeljebb 60 másodpercig engedni 
a gőzt, a tejet pedig nem javasolt 3 egymás 
utáni alkalomnál többször felhabosítani.

  Figyelem! Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat 
után mindig tisztítsa meg a tejhabosítót.
Az alábbiak szerint járjon el:
1. Hagyjon egy kis mennyiségű gőzt pár másodpercig lefoly-

ni (előző fejezet 2, 5 és 6 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 (21.ábra).

3. Az adagoló csőből lefelé húzva távolítsa el a gőz csőrt (22.
ábra).

4. Alaposan mossa el a tejhabosítót és a gőz csőrt langyos 
vízzel.

5. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs 
eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy gombostűvel. 

6. Szerelje vissza a gőzcsőrt a gőz csőre, felfelé nyomva azt.
7. Szerelje vissza a tejhabosítót felfelé beillesztve és az óra-

mutató járásával ellentétes irányba forgatva.

MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁS
1.  A gépet az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be 

(4.ábra). Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
2.  Helyezzen egy edényt a tejhabosító alá.
3. Nyomja meg a kieresztő gombot (9. ábr.), ezzel egyidőben 

fordítsa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes 
irányba (19. ábr.): a forró víz távozni fog a tejhabosítóból.

4.  A meleg víz kifolyás megszakításához zárja el a kart és 
nyomja meg a kieresztő gombot (9. gomb).

Javasoljuk a gőz maximum 60 másodpercig 
tartó engedését.

TISZTÍTÁS
Veszély! A készülék külső tisztításának megkezdése előtt 

kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a 
készüléket kihűlni.

A szűrők tisztítása és karbantartása

Minden 200. kávé elkészítése után, továbbá minden olyan alka-
lommal, ha a kávé cseppekben távozik a szűrőtartón keresztül 
vagy nem folyik ki teljesen, tisztítsa meg a szűrőtartót és az őrölt 
kávé szűrőit az alábbi módon:
• Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból.
• Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan öblítse ki és 

tisztítsa meg a fém szűrőt. Ellenőrizze, hogy a fémszűrő 
lyukai nincsenek eltömődve, szükség esetén egy tű segít-
ségével tisztítsa meg őket (24. ábra).

A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent 
leírt tisztítási műveletet.

A kazán szűrőjének tisztítása
Körülbelül 300 elkészített kávé után ki kell tisztítani a kazán 
szűrőt az alábbi módon:
•  Győződjön meg arról, hogy a kávégép nem forró, a csatla-

kozó pedig ki van húzva;
•  Egy csavarhúzóval csavarja ki a kazán szűrőt rögzítő csavart 

(25. ábr.);
• Vegye ki a kazán szűrőt;
•  Egy nedves ruhával törölje meg a kazánt (25. ábr.);
• Meleg víz és egy kefe segítségével gondosan tisztítsa meg 

a szűrőt. Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek eltömődve, 
szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa meg őket.

•  Állandó törölgetés mellett öblítse ki a szűrőt vízcsap alatt.
•  Szerelje vissza a kazán szűrőt, eközben ügyeljen arra, hogy 

megfelelően helyezkedjen el a tömítésen.
A jótállás érvényét veszti, ha nem végzi el rendszeresen a fent 
leírt tisztítási műveletet.

Egyéb tisztítások
1. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy kar-

colást okozó tisztítószereket. Elegendő egy nedves és puha 
rongy.

2. Rendszeresen tisztítsa a szűrőtartót, a szűrőket, a csepptál-
cát és a víztartályt.

 A csepptálca eltávolításához vegye ki a csészetartó rácsot, 
távolítsa el a vizet, majd egy ruhával tisztítsa meg a tálcát. 
Ezután tegye vissza.

 A víztartályt csőkefe segítségével tisztítsa, hogy jobban 
elérhető legyen a tartály alja.

Veszély!  Tisztítás során soha ne merítse a készüléket 
vízbe: az egy elektromos berendezés.

VÍZKŐOLDÁS
Kb. minden 200 elkészített kávét követően végezzen 
vízkőoldást. Javasolt a kereskedelemben kapható De'Longhi 
vízkőoldót használni. 
Kövesse az alábbi eljárást:
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1. Töltse fel a tartályt a csomagoláson található utasításnak 
megfelelően vízzel hígított 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.
4. Várja meg, hogy kigyulladjon az OK jelzőlámpa.
5. Nyomja meg a kávé kieresztő gombot, majd folyassa ki a 

tartályban lévő folyadék kb. 1/4 részét: eközben forgassa 
el a gőz kart és folyasson ki egy kevés folyadékot. Végül a 
gomb ismételt megnyomásával állítsa meg a folyadék tá-
vozását, és hagyja azt hatni kb. 5 percig.

6. Ismételje meg az 5-ös pontot háromszor, hogy kiürüljön a 
tartály.

7. Gondosan öblítse ki a tartályt a maradék vízkőoldó távo-
zása érdekében, majd töltse fel friss vízzel (vízkőoldó szer 
nélkül).

8. Nyomja meg a kávé kieresztő gombot, és teljesen ürítse ki 
a tartályt.

9. Ismételje meg a 7. és 8. pontokat.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK:

Probléma Lehetséges okok Megoldás
Nem folyik ki a presszókávé Nincs víz a tartályban Töltse fel a tartályt

A szűrőtartó kávé kimeneti lyukai el van-
nak tömődve

Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait

A kazán szűrője el van dugulva Végezze el a tisztítást a "szűrő tisztítása" bekezdés 
szerint 

Vízkő a hidraulikus rendszerben Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben 
leírtak szerint

A presszókávé nem a szű-
rőtartó lyukain keresztül, 
hanem a szélén át csepeg

A szűrőtartó rosszul lett beillesztve vagy 
koszos

Szakszerűen akassza be a szűrőtartót és erővel forgas-
sa el ütközésig

A presszó kazán tömítése elvesztette ru-
galmasságát vagy koszos

Cserélje ki a presszó kazán tömítését egy 
Szakszerviznél

A szűrőtartó csőreinek lyukai el vannak 
tömődve

Tisztítsa meg a szűrőtartó csőreinek lyukait

A presszókávé hideg A presszókávé OK jelzőlámpa nem ég a 
kávé kieresztő gomb megnyomásának 
pillanatában

Várja meg, hogy kigyulladjon az OK lámpa

Az előmelegítés nem történt meg Végezze el az előmelegítést a “Tanácsok melegebb 
kávé főzéséhez” c. bekezdés szerint

Nem melegítette elő a csészéket A csészéket melegítse elő meleg vízzel, vagy hagyja 
azokat legalább 20 percig a fedélen található csésze-
melegítő felületen

Vízkő a hidraulikus rendszerben Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben 
leírtak szerint

MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség: ................................... 220-240V~50/60Hz
Felvett teljesítmény: ......................................................1100W
Nyomás: .......................................................................... 15 bar
A víztartály kapacitása: .................................................1,4 liter
Méretek  .................................... LxHxP255x315x280 (395) mm
Tömeg ...................................................................... 3,9 kg mm

 A készülék megfelel az alábbi EK 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 és 

módosításai;
• Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok 

megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében 
foglaltaknak.
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A szivattyú túl nagy zajt 
bocsát ki 

Üres a víztartály Töltse fel a tartályt

A tartály rosszul van behelyezve és az 
alján található szelep el van zárva

Finoman nyomja meg a tartályt úgy, hogy az alján 
lévő szelep kinyíljon

Légbuborékok vannak a tartály 
csatlakozásában

Kövesse a "Meleg víz előállítása" c. bekezdés utasítá-
sait a víz kieresztéséhez

A kávékrém sötét színű 
(a kávé lassan folyik le a 
csőrből)

Az őrölt kávé túlságosan tömörítve van Kevésbé tömörítse a kávét 

Túl nagy mennyiségű őrölt kávé Növelje az őrölt kávé mennyiségét

A kazán szűrője el van dugulva Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekez-
dés szerint

A szűrő el van dugulva Végezze el a tisztítást a "Cleaning" (Tisztítás) bekez-
dés szerint

Az őrölt kávé túlságosan finomra van 
őrölve vagy nedves

Csak presszókávé gépeknek megfelelő őrölt kávét 
használjon, és a kávé ne legyen túl nedves

Az őrölt kávé típusa nem megfelelő Használjon más minőségű őrölt kávét

Vízkő a hidraulikus rendszerben Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben 
leírtak szerint

A kávénak savanyú íze van A vízkőoldás után az öblítés elégtelen 
volt

A vízkőoldás után öblítse ki a készüléket.

A tejen nem képződik hab a 
habosítás közben

A tej nem eléggé hideg Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon

 A tejhabosító piszkos Gondosan tisztítsa meg a tejhabosítón lévő lyukakat

Vízkő a hidraulikus rendszerben Végezze el a vízkőoldást a "Vízkőoldás" fejezetben 
leírtak szerint

A készülék kikapcsol Automatikusan kikapcsolt A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg az 
ON/OFF gombot

A készülék kikapcsol pár 
másodperccel a bekapcsolás 
után

A kieresztő vagy a funkció gomb be van 
nyomva.

Engedje ki a gombot, majd nyomja meg az ON/OFF 
gombot.

ÁRTALMATLANÍTÁS
  A 2002/96/EK irányelv értelmében tilos a készüléket a 

háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja 
azt le egy hivatalos, a szelektív hulladékgyűjtésre sza-
kosodott helyen.


