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A gép leírása

Az Impressa „E” széria egy teljesen automatikusan működő kávéfőző gép, mely szemes kávéból vagy
darált kávéból egy gombnyomásra készít 0,2-2,5 dl mennyiségű kávét. A főzés teljesen zárt rendszerű,
a program végez el minden lépést a beállított paraméterek alapján. Lehetőség van forró víz, illetve gőz
készítésére. A gép beépített mosóprogramokkal rendelkezik, melyek bizonyos adagszám, illetve
átfolyt vízmennyiség után kérik a szükséges tisztítás, karbantartás elvégzését. A mosóprogramok
lefutását a gép ellenőrzi, és bejegyzi a szervizmemóriába. A karbantartási igény nem tiltja a kávéfőzést,
de ajánlott minél előbb elvégezni.
!! A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a karbantartó programok megfelelő időben, gyári
tartozékokkal le lettek futtatva !!

I. Figyelmeztető utasítások
1.
2.
3.
4.

A gépet csak hozzáértő személy használhatja,
Csak védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztathatja a gépet,
Sérült elektromos vezetékkel ne használja a gépet,
Ha a gép használatához hosszabbítóra van szükség, csak sérülésmentes, földeléssel ellátott
hosszabbítót használhat,
5. A gyerekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, ezért soha ne hagyja a egyedül a készülékkel,
6. A gépet vízbe mártani tilos.

II. Elővigyázatossági utasítások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A gép elektromos csatlakozását ne bontsa meg,
Csak földelt aljzatba csatlakoztassa a gépet,
A készülék beltéri használatra van, ne tegye ki az időjárás viszontagságainak (eső, hó, fagy),
Ne használja a gépet vizes kézzel,
A gépet vízszintes, stabil alapzaton használja,
Ha hosszabb ideig távol van lakásától, áramtalanítsa a gépet,
Ne próbálja meg a gép hátlapját leemelni, a gépet megszerelni. Szervizelést csak hivatalos
szakszerviz végezhet,
8. Ne tegye a gépet vagy alkatrészeit mosogatógépbe.

III. Elektromos hálózat

A gép 230 voltos hálózatról üzemel, áramfelvétele maximum 6 amper.
A gép áramfelvétele a háztartásokban használt készülékekkel megegyező 10-25 Amperes biztosítékot
igényel.

IV. A vízkeménység programozása
1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz ( !!ne kapcsolja be!! ),
2. Nyomja meg a szimpla kávé (5) gombját hosszan ( villog a vízkőmentesítés lámpája (8) ),
3. A szimpla kávé (5) gombjával állíthatja a keménységet ,
( 0 lámpa= lágy víz 0Nk ; 1 lámpa=1-7 Nk ; 2 lámpa=8-14Nk ; 3 lámpa=15-21Nk ; 4 lámpa=22-28Nk )

4. A beállított értéket a főkapcsolóval (6) rögzíti.

V. A kikapcsolás időzítés beállítása
1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz ( !!ne kapcsolja be!! ),
2. Nyomja meg a dupla kávé (3) gombját hosszan ( villog az öblítés lámpája (4) ),
3. A dupla kávé (3) gombjával állíthatja a kikapcsolás idejét az utolsó kávéhoz képest ,
0 lámpa világít=nem kapcsol ki ; 2 lámpa világít=2 óra után kapcsol ki ; 5 lámpa világít= 5 óra után
kapcsol ki)

4. A beállított értéket a főkapcsolóval (6) rögzíti.

VI. Szemes kávé tartály feltöltése

1. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11), vegye le az aromazáró tetőt (nem széria tartozék!),
2. Távolítsa el a tartályból a szennyeződéseket,

3. Töltse fel pörkölt szemes kávéval a tartályt, tegye vissza az aromazáró tetőt,
majd hajtsa le a tetőt (11).
!! Használjon jó minőségű kávét, mert az olcsó, gyenge minőségű kávéban idegen anyagok is lehetnek !!

VII. A daráló beállítása

1. A felhasznált kávé pörkölésétől függően lehetősége van beállítani a darálót. A világosabb
(bécsi, francia) pörkölésű kávét finomabbra, a sötét (olasz) pörkölésű kávét durvábbra ajánlott
őrölni,
2. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11),
3. A tető alatt található fekete állító gomb elfordításával állíthatja a szemcsenagyságot.
Balra – finomabb szemcse, jobbra – durvább szemcse

!! Ajánlott darálás közben állítani a szemcsenagyságot, a daráló megszorulásának elkerülése érdekében !!

VIII. A vízrendszer feltöltése

A gép egy biztonsági szeleppel ellátott alsó kifolyású, nyomásmentes víztartállyal (8) rendelkezik,
melyet felfelé le lehet emelni a gépről, és kényelmesen feltölteni vízzel. A gép üres vízrendszerrel
kerül forgalomba. Az első bekapcsoláskor négy zöld lámpa villog a kijelzőn, mely a rendszer
feltöltését kéri. Ekkor nyissa ki a víz-gőzcsapot (12) és nyomja meg a karbantartó gombot (4). Elindul a
vízrendszer feltöltése, mely akkor fejeződik be, amikor ismét villog a négy zöld lámpa. Ekkor zárja el
a csapot. A tartályban vízszintérzékelő van, mely jelez a gépnek, ha 4 dl-nél kevesebb víz van. Ekkor a
gép kijelzőjén a vízhiányt jelző lámpa világít és tiltja gép használatát.

Figyelem!! A szakszerviz üres vízrendszerrel adja ki a gépet a fagyveszély miatt,
ezért a vízrendszer feltöltésével kell kezdeni az üzembe-helyezést !!
IX. Kávé főzése babkávéból
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapcsolja be a főkapcsolóval (6) a gépet,
Várja meg, hogy az öblítő lámpa világítson (4),
Nyomja meg a karbantartó gombot (4),
Helyezzen a kifolyó (9) alá egy vagy két csészét,
Nyomja meg a szimpla vagy a dupla kávé gombját (3,5),
A főzés a darálással indul, előáztatással folytatódik, majd a vízmennyiség szabályozó (1) beállításának
megfelelő hosszúságú kávé főzésével fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával, vagy a vízmennyiség szabályozó
visszafelé tekerésével manuálisan leállíthatja !!

X. A kávé erősségének állítása

A szimpla kávé gombjával (5) három különböző erősségű kávét lehet főzni. A gombot minél
hosszabban tartja nyomva, annál hosszabb lesz a darálási idő is. A kijelzőn lámpák jelzik a kávé
erősségét, az alábbi módon.

Kávé erősség

Világos csésze

Sötét csésze

Normál kávé

Villog

-

Erős kávé

Világít

Villog

Extra erős kávé

Villog

Villog

XI. Kávéfőzés őrölt kávéból
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helyezzen a kifolyó (9) alá egy vagy két csészét
Nyomja meg a darált kávé gombját (2)
Nyissa ki a darált kávé adagoló tetejét (10)
Öntsön be darált kávét (minimum 5gr, maximum 15gr)
Nyomja meg a szimpla (5), vagy a dupla kávé (3) gombját.
A főzés előáztatással indul, majd a program tárcsa (1) beállításának megfelelő hosszúságú
kávé főzésével fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!

XII. Forró víz készítése
1.
2.
3.
4.

Nyissa ki a víz-gőzcsapot (12),
Nyomja meg a karbantartó gombot (4),
A szivattyú beindul és forró víz folyik a csövön,
A megfelelő mennyiség kifolyása után zárja el a csapot.

XIII. Tejhab készítése gőzkarral

1. Tegyen egy poharat a gőzölő cső (14) alá,

2. Nyissa ki a víz-gőzcsapot (12),
3. Várja meg, hogy a kazán felfűtsön (először víz, azután gőz jön ),
4. A gőz segítségével készítsen tejhabot, majd zárja el a csapot (ekkor négy zöld lámpa villog),
5. Tegyen egy poharat a gőzölő cső alá,
6. Nyissa ki a víz-gőzcsapot és nyomja meg a karbantartó (4) gombot,
7. Várja meg, hogy a szivattyú feltöltse a rendszert és magától leálljon (négy zöld lámpa villog),
8. Zárja el a víz-gőzcsapot.
!! Csak hűtött tejet lehet jól felhabosítani !!

XIV. A gép kikapcsolása

A gépet a főkapcsolóval (6) lehet kikapcsolni.
A gép rendelkezik egy automatikus kikapcsoló programmal, mely az utolsó kávéfőző művelet után
kettő vagy öt óra elteltével kikapcsolja a gépet. (Lásd V. pont)

XV. Általános tisztítási utasítások

Ne használjon maró hatású, karcoló anyagot a gép tisztításához
A kifolyót és a víz-gőz csövet minden nap tisztítsa meg
A víztartályt minden nap tisztítsa ki, és használat előtt friss vízzel töltse fel
A csepptálcát és a zacctálcát minden nap tisztítsa ki
A csészemelegítőre csak tiszta csészéket tegyen
Egyéb anyagot (cukor, tej, stb.) a csészemelegítőn tárolni tilos!

XVI. Szerviz információk

Az előírt tisztítások és mosó programok elvégzése garantálja a gép hosszan tartó megbízható
működését, de ajánlott évente, illetve 8-10 ezer adagonként egy általános karbantartásra és tisztításra
szervizbe vinni a gépet.

IMPRESSA E-50/55 kávéfőző gép mosó programjai
Öblítő program ( 4. számú lámpa világít )
Bekapcsolás után a gép felfűt, és világít az öblítő lámpa (4). Amíg nincs elvégezve az
öblítés, nem lehet kávét főzni.
1, Nyomja meg a karbantartó gombot (4),
2, Elindul az öblítő program, és fél percen belül leáll,
3, A kávés csésze lámpája világít, ha kész a gép a kávéfőzésre.

Tablettás átmosás ( 7. számú lámpa világít )
1. Kapcsolja be a gépet, várja meg, hogy felfűtsön, végezze el az öblítő programot,
2. Nyomja meg hosszan a karbantartó gombot (4). A kijelzőn világít a csepptálca (6)
lámpája.
3. Ürítse ki a csepptálcát (13), és a zaccgyűjtőt (15),

(amíg a tálca ki van emelve a gépből, (minimum 10mp) villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)

4. Töltse fel a víztartályt vízzel, majd nyomja meg a karbantartó gombot (4),
5. Elindul a mosóprogram, villog a mosó program lámpája, majd leáll, és világít a
darált kávé lámpája (3). Dobjon be egy tisztító tablettát a darált kávé garatba (10),
és nyomja meg a karbantartó gombot (4). A program folytatódik.
6. A program leáll, világít a csepptálca(6) és a mosóprogram(7) lámpája. Öntse ki a
tálcákból a vizet, majd tegye vissza. A karbantartó gomb(6) megnyomására a
program folytatódik.
(amíg a tálca ki van emelve a gépből, (minimum 10 mp) villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)

7. A 6. pontot még kétszer kéri a gép, majd az öblítés lámpa(4) jelzi a program végét.
Ekkor a karbantartó gomb(4) megnyomására egy normál öblítést végez el a gép.
8. Ha minden jól sikerült, a tisztítás (7) lámpa nem világít, a gép kész a kávéfőzésre.

Vízkő mentesítés ( 8. számú lámpa világít )
1. Kapcsolja ki a gépet, várjon, amíg lehűl a kazán
2. Nyomja meg hosszan a karbantartó gombot (4)
3. Világít a víz(5), a csepptálca(6), és a vízkőmentesítő lámpa(8). Ürítse ki a
Tálcákat (15,17), majd tegye vissza.

(amíg a tálca ki van emelve a gépből, (minimum 10mp) villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)

4. Töltse fel vízkőoldóval a víztartályt(7) (6 dl vízbe 3 db négyszög alakú pasztilla
„Entkalkungstabletten”), tegye vissza a helyére. A négy zöld lámpának(1,2,3,4)
Kell villognia. Tegyen egy poharat a gőzcső(14) alá, majd nyissa ki a vízGőzcsapot(12). A program elindul, villog a 8. számú lámpa.
Pár perc múlva leáll, és villog a négy zöld lámpa (1,2,3,4). Zárja el a víz-gőzcsapot.
A program folytatódik, villog a 8. számú lámpa.
5. Leáll a program, villog a csepptálca(6) lámpája. Ürítse ki a tálcákat, tegye vissza,
és nyomja meg a karbantartó gombot. A program folytatódik, amíg a tartályból(8)
el nem fogy a sav. !!! Hagyni kell kiürülni !!!
(amíg a tálca ki van emelve a gépből (minimum 10mp), villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)

6. A savazás végén világít a víz(5), és a csepptálca(6) lámpája.
Ürítse ki a tálcákat, mossa ki a víztartályt, töltse fel tiszta vízzel, tegye a helyére.
(amíg a tálca ki van emelve a gépből (minimum 10mp), villog a lámpa, ha visszahelyezi a tálcát, a lámpa nem világíthat!)

7. A program megismétli a 4,5,6. pontot, de vízzel, és sokkal gyorsabban.
8. A program végét az öblítő lámpa (4) jelzi. A karbantartó gomb(4) megnyomására
Egy öblítést végez, ami után a 8. számú lámpa már nem világíthat.

