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2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI
2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok
A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa 
be az alábbi utasításokat.

Veszély! 
Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütés-
hez vezethet.

 Figyelem! 
Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez ve-
zethet vagy károkat okozhat a készülékben.

 Égési sérülés veszélye! 
Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez ve-
zethet.

 Megjegyzés: 
Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.

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 ezzel lehet lecsatla-
koztatni 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: 
A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol 
hab) tartsa gyermekektől távol.

 Égési sérülés veszélye!  
A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz ke-
letkezhet. 
Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.
Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csészetar-
tó felület.

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

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

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

alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
• A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe.
• A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Nem tervezett használat: üzletek, 

irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségek, fa-
lusi szálláshelyek, szállodák, motelek és egyéb vendégfogadó helyek, magánszállás-
helyek.

• Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok el-
kerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cse-
réltesse 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 fel-
használó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél 
idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 
8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.

• Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és 
tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős sze-
mély felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használa-
táról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.

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

vagy tisztítás elõtt.
A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbó-
lum csak néhány modellen található).
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2.2 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.

2.3 Használati útmutató
A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvas-
sa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hi-
ánya személyi sérülésekhez vezethet, és károkat okozhat a ké-
szülékben. 
A gyártó nem vállal felelősséget 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.

3. BEVEZETŐ
Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépün-
ket választotta. 
Reméljük, sok öröme lesz új készülékében.  Szánjon néhány per-
cet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a 
gép sérülését kerülheti el.

3.1 A zárójelben olvasható betűk
A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben 
olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.)

3.2 Problémák és javítások
Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a 
“20.  "A jelzőfények jelentése" szakaszban és a “19. A problémák 
megoldása" szakaszban foglaltak szerint. 
Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy továb-
bi információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a 
mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett tele-
fonszámon. 
Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, 
hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges 
javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgá-
latához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellé-
kelt jótállási jegyen találja.
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5.2 A készülék telepítése

  Figyelem!
A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsá-
gi figyelmeztetéseket:
• A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. 
 Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmér-

séklet fagypont alá süllyedhet.
• 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 készü-
lék felett.

• A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. 
 Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók köze-

lébe.
• A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos 

főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas 
hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése

  Figyelem!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a ké-
szülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.
A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesít-
ményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoz-
tassa.
Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cse-
réltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása
Megjegyzés :

•  A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé fel-
használásával  próbálta ki, ezért természetes következ-
mény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természete-
sen garantáljuk, hogy a gép új.

• Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a "16 A 
víz keménységének beállítása" fejezetben leírtak szerint.

Ennek elvégzéséhez az alábbi utasításokat kövesse:
1. Vegye ki a víztartályt (A9), töltse fel a MAX jelzésig friss víz-

zel (1A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (1B ábr.).
2. Helyezzen a cappuccino készítő alá (A18) egy legalább 100 

ml űrtartalmú edényt  (2. ábr.). 
3. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra és állítsa 

a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót. I helyzetbe (3. 
ábr.).

4. A kezelőpulton villog a  jelzőfény (B7-fig. 4).
5. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) I  helyzetbe (5. 

ábr.): a készülék vizet enged ki a cappuccino készítőből, 
majd kikapcsol.

4. LEÍRÁS
4.1 A készülék leírása 
(3 -     A old.     )
A1. Vezérlőpult
A2. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
A3. Csészetartó
A4. Szemes kávé tartó fedél 
A5. Előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér fedele
A6. Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér
A7. Szemes kávé tartó
A8. Főkapcsoló
A9. Víztartály
A10. A kávéfőző egység zárólapja
A11. Kávéfőző egység
A12. Kávéadagoló (állítható magasságú)
A13. Zacctartó
A14. Kondenzvíz gyűjtő tálca
A15. Csészetartó tálca
A16. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
A17. Csepptálca
A18. Cappuccino készítő
A19. Forró víz/gőz szabályozógomb

4.2 A kezelőfelület leírása
(2 -     B old.     )

B1. Jelzőfények

B2.  gomb: a gép be- és kikapcsolásához

B3.  gomb: 1 csésze rövid kávé készítésére szolgál.

B4.  gomb: 2 csésze rövid kávé készítésére szolgál.

B5.  gomb: öblítéshez vagy vízkőoldáshoz

B6. Választó szabályozógomb: forgassa el a kívánt kávé meny-
nyiségének vagy az előre őrölt kávé készítésének kiválasz-
tásához

B7.  gomb gőz kibocsátásához, tejalapú italok készítése 
során.

B8.  gomb: 1 csésze hosszú kávé készítésére szolgál

B9.  gomb: 2 csésze hosszú kávé készítésére szolgál.

4.3 A tartozékok leírása
(2 -     C old.     )
C1. Vízkeménység mérő csík („Total Hardness Test")
C2. Adagolókanál
C3. Vízkőoldó flakon
C4. Vízlágyító szűrő

4.4 A jelzőfények lerása
 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy a gép éppen 

felmelegedik vagy éppen öblítést végez.

 Azt jelzi, hogy a készülék éppen egy vagy két 
csésze kávét készít.

 Azt jelzi, hogy a készülék éppen egy vagy két 
csésze kávét készít.

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy ki van választva a 
"gőz" funkció;

 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy el kell forgatni a 
gőz szabályozógombot.

 Azt jelzi, hogy a kezelőpulton megjelent egy 
riasztás (lásd “19. A jelzőfények jelentése"  c. 
szakaszban olvasható).

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a zacctartó: 
be kell tenni; 

 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy tele van a zacc-
tartó és ki kell üríteni.

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a víztartály;
 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy nincs elég víz a 

tartályban.

 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy vízkőoldást kell 
végezni a készüléken (lásd a “15. Vízkőoldás" c. 
szakaszt).

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hoyg a készülék vízkőol-
dást végez.

ECO Azt jelzi, hogy aktív az "Energiatakarékosság" 
üzemmód.

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ 
MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a ké-
szülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérü-
lések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De’Longhi 
szakszervizhez. 
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5.2 A készülék telepítése

  Figyelem!
A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsá-
gi figyelmeztetéseket:
• A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. 
 Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmér-

séklet fagypont alá süllyedhet.
• 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 készü-
lék felett.

• A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. 
 Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók köze-

lébe.
• A vezetéket éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos 

főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas 
hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése

  Figyelem!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a ké-
szülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.
A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesít-
ményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoz-
tassa.
Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cse-
réltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása
Megjegyzés :

•  A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé fel-
használásával  próbálta ki, ezért természetes következ-
mény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természete-
sen garantáljuk, hogy a gép új.

• Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét a "16 A 
víz keménységének beállítása" fejezetben leírtak szerint.

Ennek elvégzéséhez az alábbi utasításokat kövesse:
1. Vegye ki a víztartályt (A9), töltse fel a MAX jelzésig friss víz-

zel (1A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (1B ábr.).
2. Helyezzen a cappuccino készítő alá (A18) egy legalább 100 

ml űrtartalmú edényt  (2. ábr.). 
3. Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra és állítsa 

a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót. I helyzetbe (3. 
ábr.).

4. A kezelőpulton villog a  jelzőfény (B7-fig. 4).
5. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) I  helyzetbe (5. 

ábr.): a készülék vizet enged ki a cappuccino készítőből, 
majd kikapcsol.

6. Állítsa vissza a gőz szabályozógombot O helyzetbe.
A készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés :
• Az első használat során legalább 4-5 kávé vagy cappuccino 

főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét 
készítene.

• A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdeké-
ben azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) 
a "10 VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ" fejezetben leírtak szerint. Ha az 
Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárol-
hat egyet a De’Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Megjegyzés :

• • A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg 
arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A8) I 
helyzetben van (3. ábr.).

• Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvé-
gez egy előmelegítési és öblítő ciklust, amelyet nem lehet 
félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklusok elvégzését kö-
vetően áll használatra készen. 

 Égési sérülés veszélye!
Az öblítés során a kávéadagolóból (A12) néhány csepp forró víz 
távozik, amelyet a csepptálca fog fel.  Kerülje a forró vízzel való 
érintkezést.
• A készüléket az  gomb segítségével kapcsolhatja be 

(B2-6. ábr.): a  jelzőfény addig villog, amíg a készülék 
elvégzi a melegítést és az automatikus öblítést (így a kazán 
felmelegedésén kívül a készülék meleg vizet enged a belső 
csövekbe is, hogy azok is felmelegedjenek).

A készülék akkor éri el a kívánt hőmérsékletet, amikor a jelző-
fény kikapcsol és felgyulladnak jelző fények.

7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA
Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készü-
lék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő prog-
ramot.

 Égési sérülés veszélye!
Az öblítés során a kávéadagoló csőreiből (A12) néhány csepp 
forró víz távozik. 
Kerülje a forró vízzel való érintkezést.
A készüléket a  (B2 - 6.ábr.) gomb segítségével kapcsol-
hatja ki. Ha be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd ki-
kapcsol.

Megjegyzés :
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, állítsa a főkap-
csolót (A8) is 0 helyzetbe (fig. 3).

4.4 A jelzőfények lerása
 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy a gép éppen 

felmelegedik vagy éppen öblítést végez.

 Azt jelzi, hogy a készülék éppen egy vagy két 
csésze kávét készít.

 Azt jelzi, hogy a készülék éppen egy vagy két 
csésze kávét készít.

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy ki van választva a 
"gőz" funkció;

 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy el kell forgatni a 
gőz szabályozógombot.

 Azt jelzi, hogy a kezelőpulton megjelent egy 
riasztás (lásd “19. A jelzőfények jelentése"  c. 
szakaszban olvasható).

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a zacctartó: 
be kell tenni; 

 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy tele van a zacc-
tartó és ki kell üríteni.

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hogy hiányzik a víztartály;
 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy nincs elég víz a 

tartályban.

 Villogó jelzőfény: azt jelzi, hogy vízkőoldást kell 
végezni a készüléken (lásd a “15. Vízkőoldás" c. 
szakaszt).

 Fix jelzőfény: azt jelzi, hoyg a készülék vízkőol-
dást végez.

ECO Azt jelzi, hogy aktív az "Energiatakarékosság" 
üzemmód.

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ 
MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a ké-
szülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sérü-
lések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De’Longhi 
szakszervizhez. 
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10.2 A vízlágyító szűrő kivétele és cseréje
Amikor letelik a két hónap (lásd a dátumjelzőt), vagy a készülé-
ket 3 hétig nem használják, ki kell venni a szűrőt (C4) a tartály-
ból és szükség esetén új szűrővel kell helyettesíteni, megismé-
telve az előző szakaszban leírt műveletet.

11. KÁVÉFŐZÉS
11.1 A kávé ízének kiválasztása
A kívánt íz beállításához állítsa be a kávé ízválasztó szabályozó-
gombot (B6): minél jobban forgatja a gombot az óramutató já-
rásával megegyező irányba, annál több szemes kávét fog leda-
rálni a gép és annál erősebb lesz a lefőzött kávé íze.
Amikor a szabályozógomb MIN állásban van, extrakönnyű kávé 
főzhető; amikor a szabályozógomb MAX állásban van, extra erős 
kávét kapunk.

 Megj. : 
• Első használatkor próbálkozni kell és több kávét kell lefőzni 

a szabályozógomb megfelelő állásának kiválasztásához. 
• Ügyeljen arra, hogy ne forgassa a gombot túlságosan a 

MAX állás irányába, ellenkező esetben fennáll annak a ve-
szélye, hogy a kávé túl lassan folyik ki (cseppenként), főleg 
amikor egyidejűleg két csésze kávét kell lefőzni. 

11.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása
A gépet gyárilag az alábbi kávé mennyiségek kifőzésére állítot-
ták be:
- rövid kávé, ha megnyomja a  (B3) gombot (≃40ml);
-  hosszú kávé, ha megnyomja  (B8) gombot (≃120ml);
- két rövid kávé, ha megnyomja a  gombot (B4);
- két hosszú kávé, ha megnyomja a  gombot (B9).

Ha módosítani kívánja a kávé mennyiségét (amelyet a gép au-
tomatikusan adagol a csészébe), az alábbiak szerint járjon el:
-  nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, amelynek a 

hosszát módosítani kívánja addig, amíg a megfelelő gomb 
villog és a gép megkezdi a kávé adagolását: ezután enged-
je fel a gombot;

-  amint a kávé eléri a kívánt szintet a csészében, ismét 
nyomja meg ugyanazt a gombot az új mennyiség tárolá-
sához.

  Figyelem!
A készülék sérüléseinek elkerülése érdekében a főkapcsolót 
(3. ábr.). 0 állásba, de csak miután a készüléket kikapcsolta az 

 gomb megnyomásával.

8. AUTOMATA KIKAPCSOLÁS
Ezt az időtartamot tetszés szerint megváltoztathatja úgy, hogy 
a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsol-
jon ki.
Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az aláb-
biakat:
1. Kikapcsolt gép mellett, de a főkapcsolót (A8)  I helyzetbe 

állítva (3.ábr.), nyomja meg a    gombot (B9) és tart-
sa lenyomva, amíg a kezelőpulton felgyulladnak a jelző-
fények.

2. Nyomja meg a  gombot (B3, a B6 gombtól balra), 
amíg fel nem gyulladnak ahhoz az idő intervallumhoz tar-
tozó jelzőfények, amely után a készülék automatikusan ki 
fog kapcsolni:

 15 perc  ECO
 30 perc  ECO 
 1 óra  ECO  
 2 óra ECO   
 3 óra ECO   

3. Nyomja meg a  gombot (B8, a szabályozógombtól 
jobbra), a kiválasztás megerősítéséhez; kikapcsolnak a jel-
zőfények.

9. ENERGIATAKARÉKOSSÁG
Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktiválhatja az energiata-
karékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, bizto-
sítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafo-
gyasztást. 
Az energiatakarékos üzemmód akkor aktív, amikor a zöld ECO 
jelzőfény világít (7.ábr.).
1. Kikapcsolt gép mellett, de a főkapcsolót (A8)  I (3.ábr.) 

helyzetbe állítva, nyomja meg a  (B7) gombot és tart-
sa lenyomva az ECO  jelzőfény (7.ábr. felgyulladásáig).

2. A funkció inaktiválásához nyomja meg a  gombot (B3, 
a szabályozógombtól balra): az ECO  jelzőfény villog.

3. A funkció újbóli aktiválásához ismét nyomja meg a  
gombot (a szabályozógombtól balra): az ECO  jelzőfény fo-
lyamatos fénnyel világít.

4. Nyomja meg a  gombot (B8, a szabályozógombtól 
jobbra) a választás megerősítéséhez: az ECO jelzőfény ki-
kapcsol.

Megjegyzés :

Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet né-
hány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert több 
időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.

10. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (*CSAK NÉHÁNY MODELL 
ESETÉBEN)

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nin-
csen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi 
vevőszolgálatain.

Figyelem:
• Hűvös és száraz helyen tárolja, ne tegye ki a napsuga-

raknak.
• A csomag felbontását követően azonnal használja a szűrőt.
• A gép vízkőoldása előtt vegye ki a szűrőt.
A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi uta-
sításokat.

10.1 A szűrő telepítése
1.  Távolítsa el a szűrőt (C4) a csomagolásból és öblítse le kb. 

0,5 liter folyó vízzel (8.ábr.)
2.  Forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő 2 havi 

használat jelenjen meg (9. ábr.).

Megj.:
a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 
két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő 
telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3.  Vegye ki a tartályt a gépből (A9) és töltse fel vízzel (1A 
ábr.).

4.  A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhas-
sanak, helyezze a tartályba kb. 10 másodpercre úgy, hogy 
teljesen elmerüljön a vízben (10. ábra).

5.  Tegye vissza a szűrőt a helyére és ütközésig nyomja (11 ábr.).
6.  Zárja vissza a tartály fedelét (12. ábr.), majd helyezze visz-

sza a tartályt a gépbe.
7.  Helyezzen a cappuccino készítő (A18) alá egy minimum 

500 ml űrtartalmú edényt.
8.  Forgassa a gőz szabályozógombot (A19) I állásba a forró víz 

adagolásához.
9.  Adagoljon legalább 500 ml vizet, majd állítsa vissza a gőz 

szabályozógombot  0 helyzetbe. 

Megj.:
Előfordulhat, hogy csak egy forró víz adagolás nem elegendő a 
szűrő telepítéséhez és a telepítés során felgyulladnak a jelzőfé-
nyek: 

Ebben az esetben ismételje meg a telepítést a 8. ponttól.
Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.
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10.2 A vízlágyító szűrő kivétele és cseréje
Amikor letelik a két hónap (lásd a dátumjelzőt), vagy a készülé-
ket 3 hétig nem használják, ki kell venni a szűrőt (C4) a tartály-
ból és szükség esetén új szűrővel kell helyettesíteni, megismé-
telve az előző szakaszban leírt műveletet.

11. KÁVÉFŐZÉS
11.1 A kávé ízének kiválasztása
A kívánt íz beállításához állítsa be a kávé ízválasztó szabályozó-
gombot (B6): minél jobban forgatja a gombot az óramutató já-
rásával megegyező irányba, annál több szemes kávét fog leda-
rálni a gép és annál erősebb lesz a lefőzött kávé íze.
Amikor a szabályozógomb MIN állásban van, extrakönnyű kávé 
főzhető; amikor a szabályozógomb MAX állásban van, extra erős 
kávét kapunk.

 Megj. : 
• Első használatkor próbálkozni kell és több kávét kell lefőzni 

a szabályozógomb megfelelő állásának kiválasztásához. 
• Ügyeljen arra, hogy ne forgassa a gombot túlságosan a 

MAX állás irányába, ellenkező esetben fennáll annak a ve-
szélye, hogy a kávé túl lassan folyik ki (cseppenként), főleg 
amikor egyidejűleg két csésze kávét kell lefőzni. 

11.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása
A gépet gyárilag az alábbi kávé mennyiségek kifőzésére állítot-
ták be:
- rövid kávé, ha megnyomja a  (B3) gombot (≃40ml);
-  hosszú kávé, ha megnyomja  (B8) gombot (≃120ml);
- két rövid kávé, ha megnyomja a  gombot (B4);
- két hosszú kávé, ha megnyomja a  gombot (B9).

Ha módosítani kívánja a kávé mennyiségét (amelyet a gép au-
tomatikusan adagol a csészébe), az alábbiak szerint járjon el:
-  nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, amelynek a 

hosszát módosítani kívánja addig, amíg a megfelelő gomb 
villog és a gép megkezdi a kávé adagolását: ezután enged-
je fel a gombot;

-  amint a kávé eléri a kívánt szintet a csészében, ismét 
nyomja meg ugyanazt a gombot az új mennyiség tárolá-
sához.

Ekkor, az adott gomb megnyomásával, a gép tárolta az új 
beállításokat.

11.3 A kávédaráló beállítása
A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat 
végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé 
adagolása megfelelően történjen. 
Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, 
kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a 
kávé őrlés finomságát a szabályozógomb (A2) segítségével (13 
ábra).

Megjegyzés :
A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot (A2) csak akkor for-
gassa, amikor a kávédaráló működik.

Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán 
nem folyik ki, forgassa el a kart egy 
kattanásnyira, az óramutató járásával 
megegyező irányban.
A testesebb kávé vagy nagyobb meny-
nyiségű hab érdekében pedig forgas-
sa a gombot az óramutató járásával 

ellentétes irányba egy kattanásig (de egyszerre csak egy foko-
zattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög). 
A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhe-
tő. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy 
kattintással arrébb forgassa el a szabályozógombot a kívánt 
irányba.

11.4 A hőmérséklet beállítása
Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét 
módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:
1. Miközben a gép ki van kapcsolva, de a főkapcsoló I (3.ábr.) 

helyzetben van, nyomja meg a   (B3) gombot és addig 
tartsa lenyomva, amíg a kezelőpulton felgyulladnak a jel-
zőfények;

2. Nyomja meg a    gombot a kívánt hőmérséklet kiválasz-
tásáig:

 ALACSONY MAGAS

3. Nyomja meg a  (B8) gombot a választás megerősíté-
séhez; a jelzőfények kialszanak.

11.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez
Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:
• a kávé kifolyása előtt a  gomb (B5) megnyomá-

sával öblítést kell végezni: ekkor a kávéadagolón keresztül 

Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet né-
hány másodpercre, mielőtt az első kávét lefőzné, mert több 
időre van szükség ahhoz, hogy felmelegedjen.

10. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ (*CSAK NÉHÁNY MODELL 
ESETÉBEN)

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nin-
csen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi 
vevőszolgálatain.

Figyelem:
• Hűvös és száraz helyen tárolja, ne tegye ki a napsuga-

raknak.
• A csomag felbontását követően azonnal használja a szűrőt.
• A gép vízkőoldása előtt vegye ki a szűrőt.
A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi uta-
sításokat.

10.1 A szűrő telepítése
1.  Távolítsa el a szűrőt (C4) a csomagolásból és öblítse le kb. 

0,5 liter folyó vízzel (8.ábr.)
2.  Forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő 2 havi 

használat jelenjen meg (9. ábr.).

Megj.:
a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 
két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő 
telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

3.  Vegye ki a tartályt a gépből (A9) és töltse fel vízzel (1A 
ábr.).

4.  A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhas-
sanak, helyezze a tartályba kb. 10 másodpercre úgy, hogy 
teljesen elmerüljön a vízben (10. ábra).

5.  Tegye vissza a szűrőt a helyére és ütközésig nyomja (11 ábr.).
6.  Zárja vissza a tartály fedelét (12. ábr.), majd helyezze visz-

sza a tartályt a gépbe.
7.  Helyezzen a cappuccino készítő (A18) alá egy minimum 

500 ml űrtartalmú edényt.
8.  Forgassa a gőz szabályozógombot (A19) I állásba a forró víz 

adagolásához.
9.  Adagoljon legalább 500 ml vizet, majd állítsa vissza a gőz 

szabályozógombot  0 helyzetbe. 

Megj.:
Előfordulhat, hogy csak egy forró víz adagolás nem elegendő a 
szűrő telepítéséhez és a telepítés során felgyulladnak a jelzőfé-
nyek: 

Ebben az esetben ismételje meg a telepítést a 8. ponttól.
Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.
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5. Néhány másodperc után, mikor villog a jelzőfény, 
forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) I helyzetben 
van (5. ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely 
krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát;

6. Még krémesebb hab eléréséhez a tartályt lassú mozgással 
forgassa lentről fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon fo-
lyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);

7. A megfelelő állagú hab elérésekor szakítsa meg a gőz kibo-
csátását úgy, hogy a gőz szabályozógombot 0 pozícióba ál-
lítja.

 Égési sérülés veszélye!
 Szakítsa félbe a gőz képzést, mielőtt kihúzza a habosított 

tejjel teli edényt, hogy elkerülje a forró tej kifröccsenése 
által okozott égési sérülés veszélyét.

8. Adja az előzetesen elkészített kávéhoz a habosított tejet. 
A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, 
megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

12.1 A cappuccino készítő használat utáni 
tisztítása

Minden használatot követően tisztítsa meg a cappuccino készí-
tőt (A18), ezzel elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy 
az eltömődést.
1. Tegyen egy edényt a cappuccino készítő alá és néhány má-

sodpercig hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki a gőz szabá-
lyozógombot (A19)  I helyzetbe forgatva (5. ábr.). Ezt kö-
vetően állítsa vissza a gőz szabályozógombot 0 helyzetbe 
a forró víz adagolás megszakításához.

2. Várjon néhány percet, hogy lehűljön a cappuccino készítő; 
ezután egyik kezével a cappuccino készítő csövének karját 
fogva, másik kezével forgassa az úramutató járásával el-
lentétes irányba (21.ábr.) és lefelé húzva húzza ki teljesen 
a cappuccino készítőt.

3. A gőzadagoló csőrét is húzza ki; ehhez előbb húzza lefelé 
(22. ábr.).

4. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs 
eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy fogpisz-
kálóval.

5. A cappuccino készítő részeit alaposan meg kell mosni lan-
gyos vízzel.

6. Tegye vissza a csőrt és tegye vissza a cappuccino készítőt a 
csőrre: ehhez kattanásig forgassa és tolja felfelé.

13. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

 Égési sérülés veszélye!
A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet 
nélkül. A forró víz adagoló készülék adagolás közben felmeleg-
szik, ezért az adagolót csak a markolatánál fogva vegye kézbe. 

forró víz távozik, mely felmelegíti a gép belső hidr. rend-
szerét, ezáltal a kifolyó kávé is melegebb lesz;

• forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz 
funkciót);

• magasabb hőmérsékletű kávé beállítása (lásd. "A hőmér-
séklet beállítása").

11.6 Kávéfőzés szemes kávéból

  Figyelem! 
Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert 
beleragadhatnak a kávédarálóba, és károsíthatják azt.
1. Töltse be a szemes kávét a megfelelő tartályba (A7-14. 

ábra).
2. A kávéadagoló csőrei alá helyezzen:
 - 1 csészét, ha 1 kávét szeretne (15. ábra);
 - 2 csészét, ha 2 kávét kíván elkészíteni (16. ábr.);
3. Minél inkább közelítse az adagolót a csészékhez, így lesz a 

kávé állaga egyre krémesebb (17. ábra)
4. Nyomja meg a kívánt adagolásnak megfelelő gombot:

5. A kávéfőzés kezdetét veszi és a vezérlőpulton égve marad a 
kiválasztott gombnak megfelelő jelzőfény.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés :
• • Miközben a gép készíti a kávét, bármely pillanat-

ban meg lehet állítani a kávéadagolást a két adagoló gomb 
egyikének megnyomásával.

• Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné 
a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani az 
egyik kávéadagoló gombot  (3 másodpercig).

Megjegyzés :
Melegebb kávé készítéséhez tekintse át a "11.5Tanácsok me-
legebb kávé főzéséhez" c. szakaszt.

  Figyelem!
• Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés 

krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslato-
kat a "20. A problémák megoldása" szakaszban.

• Használat során a vezérlőpulton felgyulladhatnak a jelző-
fények, amelyeknek jelentése a "19. "A jelzőfények jelen-
tése"  c. szakaszban olvasható.

11.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból

  Figyelem! 
• Ne öntsön szemes kávét az előre őrölt kávé számára kiala-

kított tölcsérbe, mert a készülék megsérülhet.
• Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávét, mert az 

összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a ké-
szülékben.

• Soha ne tegyen be a gépbe több 
kávét, mint egy sima adagolóka-
nálnyi, mert a gép bepiszkolód-
hat, a tölcsér pedig eltömődhet.

Megjegyzés :
Amikor előre őrölt kávét használ, egyszerre csak egy csésze kávé 
főzhető.
1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva.
2. Forgassa el az ízválasztó szabályozógombot (B6) az óra-

mutató járásával ellentétes irányban, egészen ütközésig, a 
következő állásig  (18.ábr.).

3. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér nincs eltömődve, majd 
tegyen be egy sima adagoló kanálnyi (C2) előre őrölt kávét 
(19. ábr.).

4. A kávéadagoló nyílása (A12) alá helyezzen egy csészét.
5. Nyomja meg a kívánt 1 csésze adagoló gombot  (  B3 

vagy  B8).
6. Megkeződik a kávékészítés.
 
12. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

 Égési sérülés veszélye!
A műveletek során gőz távozik a gépből: vigyázzon, meg ne 
égesse magát!
1. Egy cappuccino készítéséhez a kávét egy nagy csészébe 

főzze le;
2. Töltsön meg egy füles tartályt, hogy ne égesse meg magát, 

minden egyes cappuccinóhoz kb. 100 ml tejet felhasznál-
va. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, 
hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni; 

Megjegyzés :
 Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsír-

szegény vagy félzsíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C). Azért, 
hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne kép-
ződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a 
cappuccino készítőt (A18) a "Cappuccino készítő tisztítása 
használat után" szakaszban leírtak szerint.

3. Nyomja meg a (B7) gombot: villogni kezd a  
jelzőfény.

4. A cappuccino készítőt mártsa be a tejjel teli tartóba (20. 
ábr.).

1 rövid kávé 1 hosszú kávé

2 hosszú kávé2 rövid kávé
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5. Néhány másodperc után, mikor villog a jelzőfény, 
forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) I helyzetben 
van (5. ábr.). A cappuccino készítőből gőz távozik, mely 
krémessé teszi a tejet és növeli annak térfogatát;

6. Még krémesebb hab eléréséhez a tartályt lassú mozgással 
forgassa lentről fölfelé. (Azt tanácsoljuk, ne adagoljon fo-
lyamatosan gőzt 3 percnél hosszabb ideig);

7. A megfelelő állagú hab elérésekor szakítsa meg a gőz kibo-
csátását úgy, hogy a gőz szabályozógombot 0 pozícióba ál-
lítja.

 Égési sérülés veszélye!
 Szakítsa félbe a gőz képzést, mielőtt kihúzza a habosított 

tejjel teli edényt, hogy elkerülje a forró tej kifröccsenése 
által okozott égési sérülés veszélyét.

8. Adja az előzetesen elkészített kávéhoz a habosított tejet. 
A cappuccino kész: tetszés szerint cukrozza, és ha kívánja, 
megszórhatja a habot egy kis kakaóporral.

12.1 A cappuccino készítő használat utáni 
tisztítása

Minden használatot követően tisztítsa meg a cappuccino készí-
tőt (A18), ezzel elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy 
az eltömődést.
1. Tegyen egy edényt a cappuccino készítő alá és néhány má-

sodpercig hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki a gőz szabá-
lyozógombot (A19)  I helyzetbe forgatva (5. ábr.). Ezt kö-
vetően állítsa vissza a gőz szabályozógombot 0 helyzetbe 
a forró víz adagolás megszakításához.

2. Várjon néhány percet, hogy lehűljön a cappuccino készítő; 
ezután egyik kezével a cappuccino készítő csövének karját 
fogva, másik kezével forgassa az úramutató járásával el-
lentétes irányba (21.ábr.) és lefelé húzva húzza ki teljesen 
a cappuccino készítőt.

3. A gőzadagoló csőrét is húzza ki; ehhez előbb húzza lefelé 
(22. ábr.).

4. Ellenőrizze, hogy a 23. ábrán nyíllal jelzett két lyuk nincs 
eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy fogpisz-
kálóval.

5. A cappuccino készítő részeit alaposan meg kell mosni lan-
gyos vízzel.

6. Tegye vissza a csőrt és tegye vissza a cappuccino készítőt a 
csőrre: ehhez kattanásig forgassa és tolja felfelé.

13. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

 Égési sérülés veszélye!
A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet 
nélkül. A forró víz adagoló készülék adagolás közben felmeleg-
szik, ezért az adagolót csak a markolatánál fogva vegye kézbe. 

1. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá (A18) (a le-
hető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki).

2. Forgassa el a gőz szabályozógombot (A19) I helyzetbe: 
megkezdődik az adagolás.

3. A kar 0 helyzetbe való visszaforgatásával állítsa le az ada-
golást.

Megjegyzés :
Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése 
előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

14. TISZTÍTÁS
14.1 A készülék tisztítása
A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:
-  a gép belső hidr. rendszere;
- zacctartó (A13);
- csepptálca (A17) és kondenzvíz gyűjtő tálca (A14);
- víztartály (A9),
- kávéadagoló csőrök (A12);
-  cappuccino készítő (A18);
- az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6);
-  a kávéfőző egység (A9), melyhez a szolgálati ajtó (A10) 

nyitásával lehet hozzáférni;
-  vezérlőpult (A1).

  Figyelem!
• A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súro-

lószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De’Longhi ké-
szülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használa-
tára.

• A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogató-
gépben.

• A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem 
szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhat-
ják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

14.2 A készülék belső hidr. rendszerének 
tisztítása

3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli 
használat előtt kapcsolja be a gépet és: 

• végezzen 2/3 öblítést a  (B5) gomb 
megnyomásával;

• néhány másodpercig adagoljon forró vizet a forró víz/gőz 
szabályozógomb (A19) I helyzetbe forgatásával.

Megjegyzés :
•  Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad 

a zacctartóban (A13).

11.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból

  Figyelem! 
• Ne öntsön szemes kávét az előre őrölt kávé számára kiala-

kított tölcsérbe, mert a készülék megsérülhet.
• Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávét, mert az 

összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a ké-
szülékben.

• Soha ne tegyen be a gépbe több 
kávét, mint egy sima adagolóka-
nálnyi, mert a gép bepiszkolód-
hat, a tölcsér pedig eltömődhet.

Megjegyzés :
Amikor előre őrölt kávét használ, egyszerre csak egy csésze kávé 
főzhető.
1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva.
2. Forgassa el az ízválasztó szabályozógombot (B6) az óra-

mutató járásával ellentétes irányban, egészen ütközésig, a 
következő állásig  (18.ábr.).

3. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér nincs eltömődve, majd 
tegyen be egy sima adagoló kanálnyi (C2) előre őrölt kávét 
(19. ábr.).

4. A kávéadagoló nyílása (A12) alá helyezzen egy csészét.
5. Nyomja meg a kívánt 1 csésze adagoló gombot  (  B3 

vagy  B8).
6. Megkeződik a kávékészítés.
 
12. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

 Égési sérülés veszélye!
A műveletek során gőz távozik a gépből: vigyázzon, meg ne 
égesse magát!
1. Egy cappuccino készítéséhez a kávét egy nagy csészébe 

főzze le;
2. Töltsön meg egy füles tartályt, hogy ne égesse meg magát, 

minden egyes cappuccinóhoz kb. 100 ml tejet felhasznál-
va. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, 
hogy a tej térfogata két-háromszorosára fog növekedni; 

Megjegyzés :
 Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsír-

szegény vagy félzsíros hűtőhideg tejet (kb. 5° C). Azért, 
hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne kép-
ződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a 
cappuccino készítőt (A18) a "Cappuccino készítő tisztítása 
használat után" szakaszban leírtak szerint.

3. Nyomja meg a (B7) gombot: villogni kezd a  
jelzőfény.

4. A cappuccino készítőt mártsa be a tejjel teli tartóba (20. 
ábr.).
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7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (33. ábra) a kávéfőző 
egységet; ezután nyomja meg a  PUSH gombot úgy, hogy 
hallani lehessen a kattanást;

Megjegyzés :
Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomá-
sával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 34.ábrán 
látható módon.

34

8.  Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok ki-
ugrottak-e (35. ábra).

35

PUSH

9. Zárja le a kávéfőző egység zárólapját.
10. Tegye vissza a víztartályt.

15. VÍZKŐOLDÁS
Végezzen vízkőoldó ciklust a gépen, amikor a  (B5) jelző-
fény villog (31.ábr.).

Figyelem!
•  Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán 

található utasításokat és címkét.
• Kizárólag De’Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem 

megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabá-
lyosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek 
javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1.  Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a 
használatra.

2.  Ürítse ki a csepptálcát (A17), a zacctartót (A13) és ismét te-
gyen vissza mindent a gépbe;

3.  Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9), távolítsa el a vízlágyító 
szűrőt (C4), ha van.

14.3 A zacctartó tisztítása
Amikor villog a  jelzőfény, ki kell üríteni és ki kell tisztítani 
a zacctartót. Amíg meg nem tisztítja a zacctartót, a jelzőfény to-
vábbra is villog és a készülék nem kezdi meg a kávé készítését.
A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):
• Húzza ki a csepptálcát (A17) (24. ábra), ürítse ki és tisztítsa 

meg.
• Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zacctartót (A13) ügyelve 

arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott 
kávét.

• Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és 
szükség esetén ürítse ki.

  Figyelem!
Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is kötelező kiüríteni, 
még akkor is, ha nincs teljesen tele.
Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elké-
szítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék 
eltömődik. 

14.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály 
tisztítása

  Figyelem!
Ha nem kerül sor rendszeresen a csepptálca kiürítésére, akkor víz 
folyhat a gépbe vagy a gép mellé. Ez rongálhatja a gépet, a tá-
maszfelületet, vagy a körülötte levő részeket.

A csepptálcában van egy piros úszó (A16), amely a víz szintjét 
jelzi (25. ábra). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csészetartó tálcá-
ból, a csepptálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani.
A csepptálca eltávolításához:
1. Ki kell húzni a csepptálcát (A17) és a zacctartót (A13) (24. 

ábra);
2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptálcát és a zacc-

tartót;
3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tartályt (A14), és szükség 

esetén ürítse ki.
4. Vissza kell tenni a zacctartóval együtt a csepptálcát.
14.5 A készülék belsejének tisztítása

Áramütés veszélye! 
A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a "7. 
Kikapcsolás” szakaszt) és válassza le az elektromos hálózatról. 
Soha ne merítse a készüléket vízbe.
1. Rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzés után) el-

lenőrizni kell a gép belső részének (a csepptálca kihúzása 
után hozzáférhető) tisztaságát. Szükség esetén egy szi-
vaccsal távolítsa el a kávémaradványokat.

2. Porszívóval ki kell kiszívni a lerakódásokat (26. ábra).

14.6 A víztartály tisztítása
1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cse-

réje (C4 - ha van) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A9) 
nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel.

2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltse fel a tartályt friss víz-

zel és tegye vissza.

14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása
1. Egy szivaccsal vagy ruhával (27 ábr.) tisztítsa meg a kávé-

adagoló csőröket (A12).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló furatai nincsenek eltö-

mődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa 
el a kávé maradványokat (28 ábra). 

14.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló 
tölcsér tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre 
őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) nem tömődött-e el. 
Szükség esetén egy távolítsa el a kávémaradványokat. 

14.9 A kávéfőző egység tisztítása
A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A11) tisztítsa 
meg.

  Figyelem!
A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be 
van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt 
(lásd "7. A készülék kikapcsolása").

2. Húzza ki a víztartályt (A9).
3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A10) 

zárólapját (29. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel 

egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (30. ábra);

  Figyelem!
A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert 
károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblít-
se el folyóvíz alatt.

6. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat arról a felü-
letről, mely megtartja a kávéfőző egységet.

33

kávéfőző egy-
ség foglalat
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7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (33. ábra) a kávéfőző 
egységet; ezután nyomja meg a  PUSH gombot úgy, hogy 
hallani lehessen a kattanást;

Megjegyzés :
Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomá-
sával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 34.ábrán 
látható módon.

34

8.  Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok ki-
ugrottak-e (35. ábra).

35

PUSH

9. Zárja le a kávéfőző egység zárólapját.
10. Tegye vissza a víztartályt.

15. VÍZKŐOLDÁS
Végezzen vízkőoldó ciklust a gépen, amikor a  (B5) jelző-
fény villog (31.ábr.).

Figyelem!
•  Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer csomagolásán 

található utasításokat és címkét.
• Kizárólag De’Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem 

megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabá-
lyosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek 
javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

1.  Kapcsolja be a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a 
használatra.

2.  Ürítse ki a csepptálcát (A17), a zacctartót (A13) és ismét te-
gyen vissza mindent a gépbe;

3.  Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9), távolítsa el a vízlágyító 
szűrőt (C4), ha van.

4. Öntsön a víztartályba vízkőoldót (C3) a tartály oldalába vé-
sett A szintig (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő meny-
nyiség) ezután öntsön be egy liter vizet a B szint eléréséig 
(32 ábra); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

1,8 l
36

5.  Tegyen egy 1,8 liter űrtar-
talmú edényt a 
cappuccino készítő (A18) 
és a kávéadagoló (A12) 
alá ( 36 ábr.).

6.  Várja meg, amíg a kávé 
adagolást jelzőfények fo-
lyamatosan világítanak.

7.  Nyomja meg a   
(B5) gombot és tartsa 
legalább 5 másodpercig 
lenyomva az oldat betöl-
tésének megerősítéséhez

  és indítsa el a vízkőoldást: a gombon belüli jelzőfény folya-
matosan égve marad és jelzi a vízkőoldó program kezdetét.

8.  A  jelzőfény villogása jelzi, hogy el kell forgatni a forró 
víz/gőz szabályozógombot (A19) I állásba.

 Figyelem! Forrázás veszélye  
A cappuccino készítőből savas forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, 
hogy ne érintkezzen az oldattal.

9. Miután a szabályozógombot  I helyzetbe forgatta, kezde-
tét veszi a vízkőoldó program és a vízkőoldó oldat mind a 
cappuccino készítőn, mind a kávéadagolón keresztül távo-
zik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor 
öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok 
eltávolításához.

Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízkőoldást és a 
vezérlőpulton villogni kezd a   és  jelzőfények: forgas-
sa a forró víz/gőz szabályozógombot O helyzetbe.
10.  A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvé-

gezze az öblítést. Ürítse ki a vízkőoldó oldat felfogásához 
használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öb-
lítse ki, töltse fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a 
gépbe: a  jelzőfény villog.

11.  Tegye vissza a vízkőoldó oldat összegyűjtéséhez használt, 
üres tartályt a cappuccino készítő és a kávéadagoló alá 36).

12. Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot  I helyzetbe az 
öblítés megkezdéséhez: a forró víz először a cappuccino 
készítőn keresztül folyik ki, majd a kávéadagolón keresz-
tül véglegesen távozik.

13. Amikor a víztartály üres, a vezérlőpulton villognak a     
és   jelzőfények: forgassa a forró víz/gőz szabályozó-
gombot 0helyzetbe.

Kis kar
Nagy kar

14.6 A víztartály tisztítása
1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cse-

réje (C4 - ha van) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A9) 
nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel.

2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt.
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltse fel a tartályt friss víz-

zel és tegye vissza.

14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása
1. Egy szivaccsal vagy ruhával (27 ábr.) tisztítsa meg a kávé-

adagoló csőröket (A12).
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló furatai nincsenek eltö-

mődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa 
el a kávé maradványokat (28 ábra). 

14.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló 
tölcsér tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre 
őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) nem tömődött-e el. 
Szükség esetén egy távolítsa el a kávémaradványokat. 

14.9 A kávéfőző egység tisztítása
A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A11) tisztítsa 
meg.

  Figyelem!
A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be 
van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt 
(lásd "7. A készülék kikapcsolása").

2. Húzza ki a víztartályt (A9).
3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A10) 

zárólapját (29. ábr.).
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel 

egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (30. ábra);

  Figyelem!
A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert 
károsíthatja a szűrőt.

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblít-
se el folyóvíz alatt.

6. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat arról a felü-
letről, mely megtartja a kávéfőző egységet.

33
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19. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNY LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

    

El kell forgatni a forró víz/gőz sza-
bályozógombot (A19)

Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot.

VILLOGÓ

Nincs elég víz a tartályban (A9). Töltse fel és helyezze be megfelelően a víz-
tartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy 
kattan.

A tartály (A9) nincs megfelelően 
behelyezve.

A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.

VILLOGÓ

A zacctartó (A13) tele van. Ürítse ki a zacctartót és a csepptálcát, tisztítsa 
meg, majd helyezze vissza őket. Fontos: ami-
kor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell 
üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha 
ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacctar-
tó a tervezettnél jobban megtelik, és a készü-
lék eltömődik.

A tisztítást követően nem tette 
vissza a zacctartót (A13).

Vegye ki a csepptálcát, és helyezze be a zacc-
tartót.

VILLOGÓ

A kávét túl finomra őrölte, így a 
kávé csak nagyon lassan vagy egy-
általán nem folyik le.

Főzzön még egy kávét, és miközben a kávé-
daráló működik, forgassa a daráló finomságát 
szabályozó gombot (A2 - 10.ábr.) az óramutató 
járásával megegyező irányba egy osztással 
a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé 
lefőzése után a kávé még mindig túl lassan 
folyik le, forgassa a szabályozógombot még 
egy fokozattal (lásd a "11.3 Kávédaráló beál-
lítása" szakaszt). Ha a probléma továbbra is 
fennáll, forgassa el a gőz szabályozógombot 
(A19) I helyzetbe és folyasson ki egy ksi vizet 
a cappuccino készítőből.

Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte 
esetén előfordulhat, hogy levegő 
buborék kerül a hidr. rendszerbe, 
mely gátolja az adagolást

Adagoljon egy kis vizet a forró víz/gőz szabá-
lyozógombot (A19) I  helyzetbe forgatva, amíg 
a folyás szabályossá nem válik (5.ábr.).

14.  Ürítse ki az öblítővíz összegyűjtésére használt edényt és 
húzza ki a víztartályt, tegye vissza, ha kivette, a vízlágyí-
tó szűrőt, a tartályt töltse fel friss vízzel a MAX jelzésig és 
tegye vissza a gépbe: a    fényjelzés villog.

15.  Helyezze az öblítővíz összegyűjtéséhez használt, üres tar-
tályt a cappuccino készítő alá;

16.  Forgassa a forró víz/gőz szabályozógombot Ia készülék 
csak a cappuccino készítőből folytatja az öblítést.

17.  A végén, a vezérlőpulton villog a  jelzőfény: forgassa 
a forró víz/gőz szabályozógombot 0helyzetbe.

18. Töltse fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye 
vissza a gépbe.

A vízkőoldás befejeződött.

 Megjegyzés! 
• Ha a vízkőoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elekt-

romos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismét-
lését;

•  Teljesen természetes, hogy a vízkőoldást követően víz 
marad a zacctartóban (A13).

16. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA
A vízkőoldást egy előre meghatározott időtartam után kell elvé-
gezni, mely a beállított vízkeménységtől függ. 
A készüléket gyárilag 4 vízkeménységi fokozatra állították be. 
Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték há-
lózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban 
végez vízkőoldást.

16.1 A vízkeménység mérése
1. Vegye ki csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó 

"TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű 
leíráshoz van mellékelve.

2. Körülbelül egy másodpercig bele kell tenni egy pohár tisz-
ta vízbe.

3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc 
elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 
piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 víz-
keménységi fokozatnak felel meg.

16.2 A vízkeménység beállítása
1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (de 

csatlakoztatva van a hálózathoz és a főkapcsoló I-es állás-
ban van);

2. Nyomja meg a   gombot (B5) és tartsa legalább 
5 másodpercig lenyomva: a  jelzőfények    
egyidejűleg felgyulladnak;

3. Nyomja meg a  gombot (B3, a szabályozógombtól 
balra), hogy beállítsa a valós keménységet (az ellenőrző 
csík által mért fokozatot).

 Fokozat Fokozat Fokozat Fokozat
1 2 3 4

4. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek meg-
felelően.

17. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség:   220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:  1450 W 
Nyomás:   1,5 MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:   1,8 L
Méretek LxPxH:  240x430x350 mm
Kábel hossza: 1150 mm
Súly:  8,9 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége: 250 g

A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

• 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és mó-
dosításai;

• 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.

18. ÁRTALMATLANÍTÁS
  A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett ké-

szüléket nem szabad települési hulladékként ártal-
matlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhe-
lyen kell leadni.

1. fokozat

2. fokozat

3. fokozat

4. fokozat
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19. A JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

MEGJELENÍTETT JELZŐFÉNY LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

    

El kell forgatni a forró víz/gőz sza-
bályozógombot (A19)

Forgassa el a forró víz/gőz szabályozógombot.

VILLOGÓ

Nincs elég víz a tartályban (A9). Töltse fel és helyezze be megfelelően a víz-
tartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy 
kattan.

A tartály (A9) nincs megfelelően 
behelyezve.

A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.

VILLOGÓ

A zacctartó (A13) tele van. Ürítse ki a zacctartót és a csepptálcát, tisztítsa 
meg, majd helyezze vissza őket. Fontos: ami-
kor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell 
üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha 
ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacctar-
tó a tervezettnél jobban megtelik, és a készü-
lék eltömődik.

A tisztítást követően nem tette 
vissza a zacctartót (A13).

Vegye ki a csepptálcát, és helyezze be a zacc-
tartót.

VILLOGÓ

A kávét túl finomra őrölte, így a 
kávé csak nagyon lassan vagy egy-
általán nem folyik le.

Főzzön még egy kávét, és miközben a kávé-
daráló működik, forgassa a daráló finomságát 
szabályozó gombot (A2 - 10.ábr.) az óramutató 
járásával megegyező irányba egy osztással 
a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé 
lefőzése után a kávé még mindig túl lassan 
folyik le, forgassa a szabályozógombot még 
egy fokozattal (lásd a "11.3 Kávédaráló beál-
lítása" szakaszt). Ha a probléma továbbra is 
fennáll, forgassa el a gőz szabályozógombot 
(A19) I helyzetbe és folyasson ki egy ksi vizet 
a cappuccino készítőből.

Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte 
esetén előfordulhat, hogy levegő 
buborék kerül a hidr. rendszerbe, 
mely gátolja az adagolást

Adagoljon egy kis vizet a forró víz/gőz szabá-
lyozógombot (A19) I  helyzetbe forgatva, amíg 
a folyás szabályossá nem válik (5.ábr.).

16.2 A vízkeménység beállítása
1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (de 

csatlakoztatva van a hálózathoz és a főkapcsoló I-es állás-
ban van);

2. Nyomja meg a   gombot (B5) és tartsa legalább 
5 másodpercig lenyomva: a  jelzőfények    
egyidejűleg felgyulladnak;

3. Nyomja meg a  gombot (B3, a szabályozógombtól 
balra), hogy beállítsa a valós keménységet (az ellenőrző 
csík által mért fokozatot).

 Fokozat Fokozat Fokozat Fokozat
1 2 3 4

4. Nyomja meg a  gombot a beállítás megerősítéséhez.
Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek meg-
felelően.

17. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség:   220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:  1450 W 
Nyomás:   1,5 MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:   1,8 L
Méretek LxPxH:  240x430x350 mm
Kábel hossza: 1150 mm
Súly:  8,9 Kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége: 250 g

A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

• 2006/95/EK Kisfeszültségű berendezések irányelv és mó-
dosításai;

• 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.

18. ÁRTALMATLANÍTÁS
  A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett ké-

szüléket nem szabad települési hulladékként ártal-
matlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhe-
lyen kell leadni.
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PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A kávé nem meleg. Nem melegítette elő a csészéket. A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: 
használhatja a forró víz funkciót) vagy öblí-
téssel.

A kávéfőző egység kihűlt, mert 2/3 perc eltelt 
az utolsó kávéfőzés óta.

A kávékészítés előtt a  gomb megnyo-
másával melegítse fel a kávéfőző egységet  .

A kávé túl híg vagy kevéssé 
krémes.

A kávét túl durvára őrölte. A kávédaráló működése közben forgassa a 
kávédarálót szabályozó gombot az óramutató 
járásával ellentétes irányban egy fokozattal 
(8. ábra). A gombot osztásonként forgassa 
addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. 
A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után 
érezhető (lásd a "11.3 A kávédaráló beállítása" 
szakaszt).

A kávé nem megfelelő. Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét hasz-
náljon.

A kávé túl lassan vagy csak 
cseppenként folyik le.

A kávét túl finomra őrölte. A kávédaráló működése közben forgassa a 
kávédarálót szabályozó gombot az óramutató 
járásával megegyező irányban egy fokozattal 
(8. ábra). A gombot osztásonként forgassa 
addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. 
A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után 
érezhető (lásd a "11.3 A kávédaráló beállítása" 
szakaszt).

Nem folyik ki kávé az adago-
ló egyik csőrén vagy egyiken 
sem.

A csőrök eldugultak. Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval.

A habosított tejben nagy bu-
borékok vannak. 

A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. Lehetőleg fölözött tejet vagy félzsíros tejet 
használjon, hűtőhideg hőmérsékleten (kb. 
5°C). Ha az eredmény még mindig nem meg-
felelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.

A tej nincs emulgeálva A cappuccino készítő piszkos. Végezze el a tisztítást a "12.1 A cappuccino 
készítő használat utáni tisztítása".

Használat során megszakad a 
gőz adagolás

Egy biztonsági berendezés 3 perc után meg-
szakítja a gőz adagolást.

Várjon néhány percet, majd ismét aktiválja a 
gőz funkciót.

A készüléket nem sikerül be-
kapcsolni

Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a há-
lózatba

Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.

A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva. Állítsa a főkapcsolót I helyzetbe (1. ábra).

 
VILLOGÓ

Kiválasztotta az „előre őrölt kávé" 
funkciót, de nem tett előre őrölt 
kávét az előre őrölt kávé tölcsér-
be (A6).

Tegyen előre őrölt kávét a tölcsérbe vagy kap-
csolja ki az előre őrölt kávé funkciót.

VILLOGÓ

Azt jelzi, hogy a készülékben víz-
kőoldást kell végezni.

A lehető legrövidebb időn belül végezze el a 
vízkőoldó programot a "15 Vízkőoldás" sza-
kaszban leírtak szerint.

VILLOGÓ

Túl sok kávét használt. Válasszon gyengébb ízű kávét vagy csökkent-
se az előre őrölt kávé mennyiségét, majd ismét 
kérje a kávé adagolását.

 
VILLOGÓ

Elfogyott a szemes kávé. Töltse fel a szemes kávé tartót.

Az előre őrölt kávé betöltésére 
szolgáló tölcsér (A6) eltömődött.

Egy kés segítségével ürítse ki a tölcsért a "14.8 
A kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása" c. 
szakaszban leírtaknak megfelelően.

VILLOGÓ

A tisztítást követően nem tette 
vissza a kávéfőző egységet (A11).

Tegye be a kávéfőző egységet a "14.9 A kávéfő-
ző egység tisztítása".

A készülék belseje nagyon piszkos Alaposan tisztítsa meg a készüléket a “14. Tisz-
títás". Ha a tisztítás után még mindig látható 
az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.



175

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Az alábbiakban találhatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.   
Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A kávé nem meleg. Nem melegítette elő a csészéket. A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: 
használhatja a forró víz funkciót) vagy öblí-
téssel.

A kávéfőző egység kihűlt, mert 2/3 perc eltelt 
az utolsó kávéfőzés óta.

A kávékészítés előtt a  gomb megnyo-
másával melegítse fel a kávéfőző egységet  .

A kávé túl híg vagy kevéssé 
krémes.

A kávét túl durvára őrölte. A kávédaráló működése közben forgassa a 
kávédarálót szabályozó gombot az óramutató 
járásával ellentétes irányban egy fokozattal 
(8. ábra). A gombot osztásonként forgassa 
addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. 
A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után 
érezhető (lásd a "11.3 A kávédaráló beállítása" 
szakaszt).

A kávé nem megfelelő. Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét hasz-
náljon.

A kávé túl lassan vagy csak 
cseppenként folyik le.

A kávét túl finomra őrölte. A kávédaráló működése közben forgassa a 
kávédarálót szabályozó gombot az óramutató 
járásával megegyező irányban egy fokozattal 
(8. ábra). A gombot osztásonként forgassa 
addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. 
A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után 
érezhető (lásd a "11.3 A kávédaráló beállítása" 
szakaszt).

Nem folyik ki kávé az adago-
ló egyik csőrén vagy egyiken 
sem.

A csőrök eldugultak. Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval.

A habosított tejben nagy bu-
borékok vannak. 

A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. Lehetőleg fölözött tejet vagy félzsíros tejet 
használjon, hűtőhideg hőmérsékleten (kb. 
5°C). Ha az eredmény még mindig nem meg-
felelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.

A tej nincs emulgeálva A cappuccino készítő piszkos. Végezze el a tisztítást a "12.1 A cappuccino 
készítő használat utáni tisztítása".

Használat során megszakad a 
gőz adagolás

Egy biztonsági berendezés 3 perc után meg-
szakítja a gőz adagolást.

Várjon néhány percet, majd ismét aktiválja a 
gőz funkciót.

A készüléket nem sikerül be-
kapcsolni

Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a há-
lózatba

Csatlakoztassa a villásdugót a hálózatba.

A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva. Állítsa a főkapcsolót I helyzetbe (1. ábra).

 
VILLOGÓ

Kiválasztotta az „előre őrölt kávé" 
funkciót, de nem tett előre őrölt 
kávét az előre őrölt kávé tölcsér-
be (A6).

Tegyen előre őrölt kávét a tölcsérbe vagy kap-
csolja ki az előre őrölt kávé funkciót.

VILLOGÓ

Azt jelzi, hogy a készülékben víz-
kőoldást kell végezni.

A lehető legrövidebb időn belül végezze el a 
vízkőoldó programot a "15 Vízkőoldás" sza-
kaszban leírtak szerint.

VILLOGÓ

Túl sok kávét használt. Válasszon gyengébb ízű kávét vagy csökkent-
se az előre őrölt kávé mennyiségét, majd ismét 
kérje a kávé adagolását.

 
VILLOGÓ

Elfogyott a szemes kávé. Töltse fel a szemes kávé tartót.

Az előre őrölt kávé betöltésére 
szolgáló tölcsér (A6) eltömődött.

Egy kés segítségével ürítse ki a tölcsért a "14.8 
A kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása" c. 
szakaszban leírtaknak megfelelően.

VILLOGÓ

A tisztítást követően nem tette 
vissza a kávéfőző egységet (A11).

Tegye be a kávéfőző egységet a "14.9 A kávéfő-
ző egység tisztítása".

A készülék belseje nagyon piszkos Alaposan tisztítsa meg a készüléket a “14. Tisz-
títás". Ha a tisztítás után még mindig látható 
az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.


