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BEVEZEtÉS
Köszönjük, hogy az „ECAM 26.455“ automata kávéfőző és 
cappuccino főző gépet választotta. 
Kellemes időtöltést kívánunk az új készülékkel. 
Szánjon rá néhány percet ennek a használati kézikönyvnek elolva-
sására. 
Ily módon elkerülhetők lesznek a veszélyek vagy a gép megrongá-
lódásai.

a jelen kézikönyvben alkalmazott jelek
Fontos információkat jeleznek ezek a jelek. Szigorúan kötelező be-
tartani ezeket az utasításokat!

 Veszély!
Mellőzése életveszélyes áramütés miatti sérülések előidézője vagy 
azok oka lehet.

 Figyelem!
Mellőzése sérülések vagy a gép meghibásodásainak előidézője 
vagy azok oka lehet.

 Leforrázás veszélye!
Mellőzése leforrázás veszélyének előidézője vagy annak oka lehet.

Megjegyzés :
Ez a jel fontos javaslatokat és információkat jelez a felhasználónak.

Zárójelbe tett betűk
zárójelbe tett betűk megfelelnek A berendezés leírása c. részben 
jelenlevő jelmagyarázat jeleinek (3. old.).

Problémák és javítások
Problémák esetén próbálja előbb megoldani azokat a 178. oldalon, 
a “Kijelzőn megjelenő üzenetek” c. rész és a 179. oldalon, a “Problé-
mamegoldás” c. rész útmutatásait követve.
Amennyiben ezek a műveletek nem hoznak eredményt 
vagy, további felvilágosításokra van szükségük, forduljon a 
szervízszolgáltatóhoz a csatolt,  “Ügyfélszolgálat” lapon található 
telefonszámon.
Amennyiben az Ön országának neve nem található a lapon, telefo-
náljon a jelzett telefonszámra, megadva a garanciaszámot. Esetle-
ges javítások szükségessége esetén forduljon kizárólag a De’Longhi 
szervízszolgáltatóhoz. Az elérhetőségek a gép tartozékai között 
található garancialevélen olvashatók.

BIZtONSág
Biztonsági alapinformációk

 Veszély! 
Annál fogva, hogy a készülék árammal működik, nem zárható ki, 
hogy áramütést okozhat.
Tartsa be tehát, a következő biztonsági utasításokat:

•	 Ne	érjen	a	készülékhez	nedves	kézzel	vagy	lábbal.
•	 Ne	érjen	a	dugaszhoz	nedves	kézzel.
•	 Ellenőrizze,	hogy	a	felhasznált	áramcsatlakoztatási	alj	köny-

nyen megközelíthető, mert kizárólag így lehet alkalomadtán 
a dugaszt eltávolítani. 

•	 A	dugasz	eltávolítását	közvetlenül	annak	az	áramcsatlakozta-
tási aljból való kihúzásával végezze. Soha ne húzza a kábelt, 
ez megrongálódhat.

•	 A	 készülék	 teljes	 lecsatlakoztatásához	 lenyomásával	 tegye	
szabaddá a főkapcsolót, ami a készülék hátsó részén található 
(6. ábr.). 

•	 Meghibásodás	esetén	ne	próbálkozzon	a	készülék	javításával.	
 Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a dugaszt az áramcsatla-

koztatási aljból és forduljon a műszaki szervízszolgálathoz. 
•	 A	dugasz	vagy	a	tápkábel	megrongálódása	esetén	kizárólag	

a De’Longhi műszaki szervízszogálat végezheti a kicserélést 
kockázatok elkerülése végett.

 Figyelem! 
•	 A	 csomagolóanyagok	 (műanyagtasakok,	 rugalmas	 poliszti-

rol) gyermekektől távol tartandók.
•	 Ne	engedje,	hogy	a	készüléket	csökkentett	mentális-fizikai-

szenzoriális képességekkel, vagy elégtelen tapasztalattal vagy 
ismeretekkel, rendelkező személyek (beleértve a gyermeke-
ket) használják, hacsak őket az épségükért felelős személy 
fel nem ügyeli vagy fel nem világosítja a készülék használati 
módjairól.	A	gyermekeket	tartsa	figyelemmel,	hogy	a	készü-
léket ne használják játékszerként.

 Veszély! Égési sérülések veszélye! 
Ez a készülék forró vízet állít elő, működése közben vízgőz képződ-
het.
Ügyeljen arra, hogy ne érjen a kifröccsenő vízhez vagy a forró gőzhöz.

rENDELtEtÉSSZErŰ HaSZNáLat
Ez a készülék rendeltetésszerűen kávéfőzésre és italok felmelegíté-
sére készült.
Bármilyen egyéb használata nem rendeltetésszerű.
Ennek a készüléknek a kereskedelemben való használata nem en-
gedélyezett.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék szabálytalan használata 
miatt keletkezett károkért.
Ez a készülék kizárólag háztartásokban használható.
Használata nem engedélyezett:
•	 konyhaként	 használt	 helyiségekben	 kereskedelmi,	 irodai	 és	

egyéb dolgozók által 
•	 vidéki	szálláshelyeken
•	 szállodákban,	 motelekben	 és	 egyéb	 vendéglátóipari	 kiren-

deltségekben
•	 kiadó	szobákban.
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HaSZNáLatI UtaSÍtáSOK
Olvassa	el	figyelmesen	ezeket	az	utasításokat	a	készülék	használata	
előtt.
-  ezeknek az utasításoknak mellőzése sérülések vagy a gép 

megrongálódásának oka lehet.
 A gyártó nem vállal felelősséget az ezeknek a használati uta-

sításoknak mellőzése miatt keletkezett károkért.

 Megjegyzés: 
Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat.
Amennyiben a készülék mások tulajdonába kerül, át kell adni a 
használati kézikönyvet is.

LEÍráS
a berendezés leírása 
(3 – A old.    )
A1. Zacctartó fedele 
A2. Felső fedél
A3. Őrlési fokozat beállító fogantyú
A4. Szemes kávé tartó
A5. Nyomásra záródó őrölt kávé betöltő tölcsér fedő 
A6. Előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér
A7. Főkapcsoló
A8. Tápkábel csatlakozó helye
A9. Forrázó
A10. Forrázó ajtaja
A11. Csészemelegító tálca
A12. Műszerfal
A13. Kávéadagoló (beállítható magasság)
A14. Forró víz és gőz fúvóka
A15. Kondenzgyűjtő tálca
A16. Víztartály fedő
A17. Víztartály
A18. Vízlágyító szűrő 
A19. Csészetartó tálca
A20. Csepptartó tálca vízszintjelzője
A21. Csepptartó tálca
A22. Zacctartó

az ellenőrző műszerfal leírása
(2 – B old. )
A műszerfalon, néhány gomb kettős funkciójú: ezt zárójel jelzi a leírás 
szövegében.
B1. gomb: a gép bekapcsolása és kikapcsolása
B2.   gomb: kávé hosszúság kiválasztása
B3. mENU/ESC gomb: belépés a menübe vagy kilépés a kiválasz-

tott funkcióból
B4. Kijelző: a berendezés használatára vonatkozó felhasználói 

útmutatás
B5.  : gomb: forró víz előállítása (Amikor a beprogramo-

zás menüből közelíti meg, le kell nyomni a kiválasztott címszó 

megerősítésére)
B6.  gomb: 1 csésze kávé főzése a kijelzőn látható beállítások 

alapján
B7. Ízkiválasztó gomb  : lenyomni a kávéíz kiválasztá-

sára
B8. CaFFELattE gomb: tejeskávé szolgáltatására
B9. CaPPUCCINO gomb: egy adag cappuccino főzésére (Amikor 

belép a beprogramozás menübe: nyomja le a visszalépésre)
B10. LattE maCCHIatO gomb: egy adag latte macchiato előállí-

tása
B11. mILK gomb: egy csésze tej előállítása (Amikor belép a beprog-

ramozás menübe: nyomja le az előre lépésre)
B12:   gomb: gőz előállítása
B13.  gomb: 1 csésze kávé főzése a kijelzőn látható 

beállítások alapján

a tejtartó leírása
(3 – C old. )
C1. Tejtartó fedele
C2.  Hab szabályozó kar
C3.  CLEAN gomb
C4.  Habosított tej adagoló cső (beszabályozható)
C5.  Tej úszó csöve

a tartozékok leírása
(2 – D old. )
D1. Előre darált kávé adagoló kanál
D2. Takarító ecset
A18. Vízlágyító szűrő (némelyik modellen)
D3. Cappuccino/forró víz előállító 
D4. Tápkábel
D5. “Total Hardness Test” (teljes vízkeménység teszt) reagenslap
D6. Vízkőoldás

ELŐKÉSZÍtŐ mŰVELEtEK
a berendezés ellenőrzése
A kicsomagolás után ellenőrizze a berendezés épségét és az összes 
tartozék meglétét.
Nyilvánvalóan látható sérülések esetén ne használja a készüléket. 
Forduljon a De’Longhi szervízszolgálathoz. 

a berendezés beszerelése

 Figyelem! 
A berendezés beszerelésekor tartsa be a következő biztonsági uta-
sításokat:
•	 A	berendezés	hőt	bocsát	ki	a	környezetbe.	Miután	elhelyezte	a	

készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm 
távolság van a készülék felületei, az oldalsó falak és a hátsó 
rész között és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölött.

•	 Az	esetleges	vízszivárgás	megrongálhatja	a	készüléket.	
 Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosdóteknők köze-
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lébe.
•	 A	készülék	megrongálódhat,	amennyiben	a	belsejében	levő	

víz befagy. 
 Ne szerelje be a készüléket olyan helyiségekbe, ahol a hőmér-

séklet fagypont alá süllyedhet.
•	 Úgy	rendezze	el	a	tápkábelt,hogy	ne	éles	hegyek	ne	rongálják	

meg, vagy ne érjen hozzá forró felületekhez (pl. villany főző-
lapok).

a készülék árambekötése

 Figyelem! 
Ellenőrizze, hogy a hálózati áramfeszültség jellemzői megfelelnek 
a készülék alján látható címkén jelzett értékekkel.
A készüléket kizárólag szakszerűen beszerelt, minimálisan, 10A 
teljesítményű és szabályosan földelt áramcsatlakoztatóhoz csatla-
koztassa.
Az áramcsatlakoztatási alj és a dugasz összeférhetetlensége esetén 
szakemberekkel cseréltesse ki a dugaszt megfelelő típusú dugasz-
ra.

a berendezés beüzemelése

 Megjegyzés!
•	 A	gépet	gyárilag	ellenőriztük	kevés	kávét	használva	és	termé-

szetes, hogy a kávéfőzőben kávémaradék található. Mindazo-
náltal garantáljuk, hogy ez a gép új.

•	 Javasoljuk,	hogy	a	lehető	legrövidebb	időn	belül	szabályozza	
be a vízkeménységet a “Vízkeménység beállítása” c. bekezdés 
útmutatásait követve (176. old.).

1. Tegye a készülék hátsó részén található helyére a tápkábel 
csatlakoztatóját és végezze el a készülék árambekötését a 
hálózatra (1. ábr.) és ellenőrizze, hogy a készülék hátsó részén 
található főkapcsoló le van nyomva (2. ábr.).

Ki kell választani a megfelelő nyelvet (a nyelvek körülbelül 3 per-
cenként villognak egymással váltakozva):
2. a magyar nyelv megjelenésekor tartsa pár másodpercig le-

nyomva   (3. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn megje-
lenik a következő üzenet: “MAGyAr Ny. TELEPÍTVE”.

Majd folytassa a műveleteket a készülék kijelzőjén megjelenő üze-
netek útmutatásait követve:
3. “TÖLTSE FEL A TArTáLyT!”: húzza ki a víztartályt (4. ábr.), tisz-

ta vízzel feltöltve a  MAX jelzésig (5. ábr.), majd tegye vissza a 
helyére a tartályt.

4.  “TEGyE BE A VÍZADAGOLóT”: Ellenőrizze, hogy a forró víz 
adagoló be van helyezve az fúvókára és helyezzen alája egy, 
legkevesebb 100mL térfogatú edényt (6. ábr.).

5. A kijelző üzenete “Forró víz… Nyomja le OK”;
6. A megerősítéshez nyomja le  gombot (3. ábr.): a ké-

szülék vízet szolgáltat, majd automatikusan kikapcsol.
Innentől kezdődően a gép használtra készen áll.

 Megjegyzés! 
•	 Első	használatkor	4-5	kávét	és	4-5	cappuccino-t	kell	készíteni,	

a gép kielégítő minőségű  működésének megvalósulásáig.
•	 Még	 ízletesebb	kávé	 főzésére	 és	még	 	minőségibb	 szol-

gáltatás biztosítására javasoljuk, hogy szereljen be egy 
vízlágyító szűrőt a “VÍZLáGyÍTó SZŰrŐ” c. bekezdés útmu-
tatásait követve.

 Amennyiben az Ön tulajdonában levő gépmodell nincs ellát-
va vízlágyító szűrővel, kérheti a De’Longhi szervíszolgálattól.

a BErENDEZÉS BEKaPCSOLáSa

 Megjegyzés! 
A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátsó 
részén	található	főkapcsoló	le	van	nyomva	(fig.	2).

Minden alkalommal, amikor a készülék bekapcsol, automatikusan 
megvalósul egy előmelegítési ciklus és egy öblítési ciklus, amelyet 
nem szabad megszakítani. A készülék kizárólag ennek a ciklusnak 
megvalósulását követően áll használatra kész állapotban.

 Leforrázás veszélye! 
Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltató kifolyó csövekből kevés 
meleg víz folyhat ki, amely az alatta levő csepptartó tálcába kerül.  
Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát a kifröccsenő víz által.

•	 A	gép	bekapcsolásakor	nyomja	le	a	  (gombot (7. ábr.): a 
kijelzőn a  “Melegítés, Kérem várjon!” üzenet látható.

A melegítés befejeződésekor, a készülék egy újabb üzenetet jele-
nít meg: “Öblítés…”; ily módon, a melegítő melegítése mellett, a 
készülék megvalósítja a meleg víz befolyását a belső vezetékekbe, 
míg ezek is felmelegednek.
A készülék felmelegedett, amikor a kijelzőn  a kávéízre és mennyi-
ségre vonatkozó üzenet lesz látható.

a BErENDEZÉS KIKaPCSOLáSa
Minden alkalommal, amikor a készülék kikapcsol, megvalósul az 
automatikus öblítés, amelyet nem szabad megszakítani. 

 Leforrázás veszélye!
Az öblítés ideje alatt a kávészolgáltató kifolyó csövekből kevés forró 
víz folyhat ki. 
Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát a kifröccsenő víz által. A 
készüleket a gomb lenyomásával lehet kikapcsolni (7. ábr.). 
A készülék elvégzi az öblítést, a kijelzőn megjeleni  “Kikapcsolás fo-
lyamatban. Kérem, várjon…”  üzenet, majd kikapcsol.

 Megjegyzés! 
Amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használják, tegyék sza-
baddá a készülék hátsó részén található főkapcsolót (2. ábr.).
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 Figyelem! 
A készülék megrongálódását elkerülendő tegye szabaddá a fő-
kapcsolót a 2. ábrán látható módon, de csak miután a készüléket 
kikapcsolta  gomb lenyomásával.

mENÜBEáLLÍtáSOK
mENU/ESC gomb lenyomásával lehet a beprogramozási menübe belépni; 
a menüben kiválasztható címszavak a következőek: 

Öblítés
Ezzel a funkcióval forró vízet lehet szolgáltatni az adagolón keresztül, ami 
felmelegítve a gép belső vezetékeit biztosítja, hogy a lefővő kávé forróbb 
legyen.
Ennek a funkciónak aktiválását a következő műveletekkel végezze:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Öblítés” üzenet;
3. nyomja le : gombot: a kijelzőn látható  “Megerősíti?” 

üzenet;
3. Nyomja le  (3. ábr.) gombot: az adagolón keresztük 

forró víz folyik, ami felmelegíti a gép belső vezetékeit és ami 
bitosítja, hogy a lefővő víz forróbb legyen.

Vízkőoldás
A vízkőoldásra vonatkozó útmutatásokat nézze meg a 19. oldalon.

Pontos idő beállítása
Amennyiben a kijelzőn az órát be szeretné állítani, végezze el a 
következő műveleteket:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az  “óra beállítása” üzenet;
3.  Nyomja le  (fig.	3);
4.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, az óra 

módosítására;
5.  Nyomja le   gombot a megerősítésre;
6.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, a per-

cek módosítására;
7.  Nyomja le gombot a megerősítésre.
A pontos idő be van állítva: majd nyomja le mENU/ESC gombot a 
menüből való kilépésre.

automatikus kikapcsolás
A gép gyárilag úgy van beállítva, hogy automatikusan kikapcsol-
jon, amennyiben 2 órán keresztül nem használják. 
Meg lehet változtatni ezt az időtartamot, hogy a gép 15 vagy 30 
perc múlva illetve, 1,2 vagy 3 óra múlva kapcsoljon ki.
Az automata kikapcsolás újra beprogramozására végezze el a kö-
vetkező műveleteket:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;

2. tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 
amíg a kijelzőn megjelenik az “Automata kikapcsolás” üze-
net;

3.  Nyomja le   ;
4. Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, amíg a 

kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő, használati óra (15 vagy 
30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra után);

5. Nyomja le   gombot a megerősítésre;
6. Majd nyomja le mENU/ESC gombot a menüből való kilépésre.
Ily módon az automata kikapcsolás újra be van programozva.

automata bekapcsolás
Az automata bekapcsolás időpontját be lehet állítani úgy, hogy a 
gép egy meghatározott idő elteltével használatra készen  álljon 
(például, reggel) és azonnal lehessen vele kávét főzni. 

 Megjegyzés! 
Mivel, ezt a funkciót aktiválni kell, az időpontot előtte pontosan be 
kell állítani.

Az automata bekapcsolás aktiválását a következő műveletekkel 
végezzék:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Automata bekapcsolás” üze-
net;

3.  Nyomja le : gombot: a kijelzőn megjelenik az  “Akti-
válja?” üzenet;

4. Nyomja le gombot a megerősítésre;
5.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot az óra kiválasztá-

sára;
6.  Nyomja le gombot a megerősítésre;
7.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot a percek kivá-

lasztására;
8.  Nyomja le gombot a megerősítésre;
9.  Majd nyomja le  mENU/ESC gombot a menüből való kilépésre.
A beállítás negerősítése után az automatikus bekapcsolás aktiválá-
sát a kijelzőn   jel jelzi, amely az óra ikonja mellett lesz látható 
és az Automata bekapcsolás menü ikonja mellett.
A funkció kikapcsolás:
1. Automata bekapcsolás címszó kiválasztása a menüben;
2. gomb lenyomása: a kijelzőn a  “Kikapcsolja?” kiírás 

lesz látható;
3. Nyomja le  gombot a megerősítésre. 
A kijelzőn nem látható a továbbiakban a    jel.

Hőmérséklet beállítása
Ha be szeretnék állítani a vízhőmérsékletet, amellyel a kávé készül, 
a következő műveleteket kell elvégezni:
1. nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 
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amíg a kijelzőn megjelenik az “Hőmérséklet”  üzenet;
3. Nyomja le  ;
4.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot, amíg a ki-

jelzőn megjelenik az a kívánt hőmérséklet (●=alacsony; 
●●●●=magas);

5.  Nyomja le  gombot a megerősítésre;
6.  Majd nyomja le  mENU/ESC gombot a menüből való kilépés-

re.

Energiatakarékosság
Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az ener-
giatakarékos üzemmódot.
Ha a funkció aktív, a legkevesebb energiafogyasztást garantálja az 
érvényben	levő,	európai	jogszabályok	figyelembevételével.
Az “energiatakarékosság” üzemmód kikapcsolására (vagy bekap-
csolására) végezze el a következő műveleteket:
1. nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2. Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, amíg a 

kijelzőn megjelenik az  “Energiatakarékosság” üzenet; 
3. Nyomja le : gombot: a kijelzőn megjelenik  “Kikap-

csolja?” (vagy  “Aktíválja?”, ha a funkció ki volt kapcsolva);
4. Nyomja le  gombot az energiatakarékosság üzem-

mód kikapcsolására (vagy bekapcsolására);
5. Majd nyomja le  mENU/ESC  gombot a menüből való kilépés-

re.
Amikor a funkció aktiválva van a kijelzőn körülbelül 1 perc szünet 
után megjelenik az “Energiatakarékosság” kiírás.

 Megjegyzés! 
Az energiakarékos üzemmódtól az első kávé, vagy az első tejes ital 
szolgáltatásig a gép lehet, hogy egy pár másodpercig vár, mert fel 
kell melegednie.

Csészemelegítő
Ezzel a funkcióval be lehet kapcsolni, illetve ki lehet kapcsolni a csé-
szemelegítés funkciót. Végezze el a következő műveleteket:
1. nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2. Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, amíg a 

kijelzőn megjelenik az  “Csészemelegítő” üzenet;
3. Nyomja le : gombot: a kijelzőn megjelenik  “Kikap-

csolja?” (vagy   “Aktíválja?”, ha a funkció ki volt kapcsolva);
4. Nyomja le  gombot a funkció kikapcsolására (vagy 

bekapcsolására).
5. Majd nyomja le mENU/ESC  gombot a menüből való kilépés-

re.
A csészék melegítése hasznos a kávé forrón tartására.

Vízkeménység beállítása
A vízkeménység beállítására vonatkozó utasítások a 20. oldalon 
találhatók.

Nyelv beállítása
Ha a kijelző nyelvének beállítására van szükség, a következő műve-
leteket kell elvégezni:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Nyelv beállítás” üzenet;
3.  Nyomja le   ;
4.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot, amíg a kijelzőn 

meg nem jelenik a kívánt nyelv;
5.  Nyomja le     gombot a megerősítésre;
6.  Majd nyomja le  mENU/ESC  gombot a menüből való kilépés-

re.

Szűrő beszerelése
A szűrő beszerelésére vonatkozó utasítások a “Szűrő beszerelése” 
c.bekezdésben (176. old.) találhatók.

Szűrő kicserélése
A szűrő kicserélésére vonatkozó utasítások a “Szűrő kicserélése” 
c.bekezdésben (176. old.) találhatók.

Hangjelzés
Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet azt a 
hangjelzést, amelyet a gép minden egyes gomb lenyomáskor és a 
kiegészítők minden egyes alkalommal való betétele/kivétele alkal-
mából kiad: a gép aktív hangjelzésre van gyárilag beállítva.
A hangjelzés kiiktatását a következő műveletekkel végezzék:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Hangjelzés” üzenet;
3. Nyomja le : gombot: a kijelzőn megjelenik “Kikap-

csolja?” vagy   “Aktíválja?”;
4. Nyomja le  gombot a hangjelzés funkció kikapcsolá-

sára (vagy bekapcsolására);
5. Majd nyomja le  mENU/ESC gombot a menüből való kilépés-

re.

Csésze megvilágítás
Ezzel a funkcióval bekapcsolható vagy kikapcsolható a csésze meg-
világítás: a gép gyárilag bekapcsolt funkcióra van beállítva.
A megvilágítás bekapcsol minden alkalommal kávéfőzéskor, tejes 
italok készítésekor és öblítéskor.
Ennek a funkciónak kikapcsolását vagy bekapcsolását végezze a 
következő műveletekkel:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Csésze megvilágítás” üzenet;
3. Nyomja le  : gombot: a kijelzőn megjelenik “Kikap-

csolja?” vagy   “Aktíválja?”;
4. Nyomja le  gombot a csésze megvilágítás funkció 

kikapcsolására (vagy bekapcsolására);
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5. Majd nyomja le  mENU/ESC gombot a menüből való kilépés-
re.

gyári értékek (reset)
Ezzel a funkcióval a menü összes gyári beállításai és az összes gyá-
rilag beállított mennyiség beprogamozások visszahozhatók (kivéve 
a nyelvet, amely a már beállított módon megmarad).
A gyári beállítások visszaállítását a következő műveletekkel végez-
ze:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2.  Tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Gyári értékek” üzenet;
3.  Nyomja le ;
4.  A kijelzőn látható üzenet “Megerősíti?”
5.  Nyomja le a    gombot a megerősítésre és a kilépés-

re.

Kimutatás funkció
Ezzel a funkcióval megjeleníthetők a gép statisztikai adatai. Megje-
lenítésük céljából a következő műveleteket kell végezni:
1.  nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
2. tartsa lenyomva mILK vagy CaPPUCCINO (8. ábr.) gombot, 

amíg a kijelzőn megjelenik az “Kimutatás” üzenet;
3. Nyomja le a  gombot;
4. mILK vagy CaPPUCCINO gomb lenyomásával (8. ábr.), ellen-

őrizni lehet a következő adatokat:
- a lefőzőtt kávé mennyiségét;
- az elvégzett vízkőoldások  számát;
- a szolgáltatott víz teljes mennyiségét literben;
- az előállított tej teljes mennyiségét;
- a vízlágyító szűrő kicserélésének számát.
5. Majd nyomja le kétszer mENU/ESC gombot a menüből való 

kilépésra.

KáVÉFŐZÉS

Kávéíz kiválasztása
A gép gyárilag rendes ízű kávé főzésére van beállítva.
A következő ízek közül lehet választani:
Nagyon könnyű íz
Könnyű  íz
Közepesen erős íz
Erős íz
Nagyon erős

Íz módosítása 	 (gomb	 többszöri	 lenyomásával	 (fig.	 9.	
ábr.) amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt íz.

Csészénkénti kávémennyiség kiválasztása
A gép gyárilag rendes kávé lefőzéséra van beállítva.  
(10. ábr.)  gomb lenyomásával lehet a kávémennyiséget kiválasz-

tani, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kávémenyiségre 
vonatkozó üzenet:

Kiválasztott kávé Csészénkénti mennyiség (ml)

SAJáT KáVÉ Beprogramozható:
≃20 és  ≃180 között

ESZPrESSZó ≃40

rENDES ≃60

HOSSZÚ ≃90

NAGYON	HOSSZÚ ≃120

Saját kávé mennyiség beállítása
A gép gyárilag körülbelül 30ml  “saját kávé” lefőzésére van beállít-
va. Abban az esetben, ha ezt a módosítani szeretnék, a  következő 
műveleteket kell elvégezni:
1. A kifolyócsövek alá be kell tenni egy csészét (11. ábr.).
2. Nyomja le   (10. ábr.) gombot, amíg a kijelzőn 

meg nem jelenik  “SAJáT KáVÉ” üzenet.  
3. Tartsa lenyomva (11. ábr.)gombot, amíg a kijelzőn meg 

nem jelenik “1 SAJáT KáVÉ Mennyiség beprogramozás” és a 
gép elkezdi a kávéfőzést; majd engedje el a gombot;

4. Amint a csészébe lefőtt a megfelelő mennyiségű kávé, nyom-
ja le ismét a  (11. ábr.) gombot. 

Innentől kezdődően a csészénkénti kávémennyiség be van progra-
mozva az új beállítás alapján..

a kávédaráló beállítása
A kávédarálót nem kell beállítani, legalábbis kezdetben, mert már 
gyárilag be van úgy állítva, hogy megfelelő mennyiségű kávé főz-
zön le. 
Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és 
a kávé túl híg, vagy kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú 
(cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozat beállí-
tó kapcsoló használatával (12.ábr.).

 Megjegyzés! 
A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló 
működik.

Ha a kávé túl lassan folyik ki, vagy nem fo-
lyik ki egyáltalán, forgassa el az óramutató 
járásával megegyező irányba a 7-es szám 
irányába.
Ugyanakkor, ha sűrűbb és krémesebb ká-
vét szeretne, forgassa el az óramutató járá-

sával ellentétes irányba az 1-es szám irányába (egyszerre csak egy 
kattanásig, ellenkező esetben a kávé cseppenként fog kifolyni). 
Ennek a kiigazításnak hatása csak 2 kávé egymás utáni elkészítése 
után vehető észre. Amennyiben ez után az eredmény nem a meg-
felelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még 
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egy kattanásig elforgatják.

Javaslatok forrób kávé lefőzésére
Forróbb kávé készítése céljából a következőket javasoljuk:
•	 öblítés	 kiválasztva	 a	 beprogramozási	menüből	 az	 	“Öblítés” 

funkciót; (10. ábr.).
•	 csészék	melegítése	forró	vízzel	(a	forró	víz	funkciót	kell	hasz-

nálni);
•	 kávé	hőmérséklet	növelése	a	beprogramozási	menüben	(11.	

ábr.).

Kávéfőzés szemes kávéból

 Figyelem! 
Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávét, mert el-
tömheti a kávédarálót és ily módon, az használhatatlanná válik.

1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávét (13. ábr.).
2. Tegyen a  kifolyócsövek alá:
 - 1 csészét, ha 1 adag kávét szeretne elkészíteni (14. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 adag kávét szeretne elkészíteni.
3. Le kell a kifolyót ereszteni úgy, hogy a lehető legközelebb 

kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (15. 
ábr.).

4. le kell nyomni  (1 csésze vagy 2 csésze 12. 
és 16. ábr.) , a megfelelő kávéfőzésre vonatkozó gombokat.  

5. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle 
látható és az a futósor, amely jelzi, a kávéfőzést fokozatosan 
betöltődve.

 Megjegyzés: 
•	 Amíg	a	készülék	a	kávét	főzi,	a	szolgáltatást	bármelyik	pilla-

natban le lehet állítani a szolgáltatási gombok egyikének  (
vagy  ) lenyomásával.

•	 Amint	 a	 kávéfőzés	 befejeződött,	 amennyiben	 a	 csészében	
levő kávémennyiséget növelni szeretné, elegendő lenyomni a 
két szolgáltatási gomb  ( vagy  ) egyikét (3 
másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig.

A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávét lehet főzni.

 Megjegyzés!
•	 Használat	 közben	 a	 kijelzőn	 néhány	 vészjelzés	 jelenik	meg	

(töltse fel a tartályt, ürítse ki a zacctartót, stb.), amelyek jelen-
téseit meg lehet nézni a “Kijelzőn megjelenítődő üzenetek” 
(178. old.) c. bekezdésben.

•	 Forróbb	kávé	készítése	céljából	meg	kell	nézni	a		“Javaslatok	
forróbb kávé lefőzésére” c.bekezdést (172. old.).

•	 Ha	a	kávé	cseppenként,	vagy	túl	sűrűn	folyik	ki,	kevés	krém-
mel, vagy túl hideg, olvassa el a “Problémamegoldás” fejezet-
ben levő tanácsokat (179. old.).

Kávéfőzés előre darált kávéból

 Figyelem!  
•	 Ne	tegyen	elődarált	kávét	a	kikapcsolt	készülékbe,	elkerülve,	

hogy az a gép belsejébe kerüljön, beszennyezve azt. Ebben az 
esetben a készülék megrongálódhat.

•	 1	kis	adagnál	több	kávét	soha	se	tegyen	be,	ellenkező	eset-
ben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen eltö-
mődhet.

 Megjegyzés! 
 Amikor elődarált kávét használnak, egyszerre csak egy csésze 

kávét lehet készíteni.

1. Nyomja le egymás után többször  (9. ábr.) gombot, 
amíg a kijelzőn meg nem jelenik  “Előre darált” üzenet.

2. Nyissa ki a szemes kávé tartó fedelét, majd az őrölt kávé betöl-
tő tölcsér fedelét. Az őrölt kávé betöltő tölcsér fedelének kinyi-
tásához nyomja meg a fedőt a PUSH feliratnál, majd miután a 
zárószerkezet elengedte, emelje fel.

3. Ellenőrizni kell, hogy a tölcsér ne legyen eltömődve, majd be 
kell tenni egy csapott kanál elődarált kávét.

4. Tegye a csészét a kávészolgáltató kifolyó csövei alá.
5. Nyomja le az 1 csésze kávé szolgáltatási gombot  (11. 

ábr.).   
6. Elkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn a kiválasztott kávéféle 

látható és az a futósor, amely jelzi a kávéfőzést fokozatosan 
betöltődve.

 Megjegyzés!
Ha be van kapcsolva az “Energiatakarékosság” üzemmód, a gép le-

het, hogy néhány másodpercig vár az első kávé lefőzéséig.

tEJES ItaLOK KÉSZÍtÉSE

 Megjegyzés! 
•	 Kevésbé	habos	tej,	vagy	túl	buborékos	tej	előállítását	elkerü-

lendő minden alkalommal meg kell takarítani a tejtartó fede-
lét és a forró víz kifolyó csövet a “Tejtartó takarítása” c., 14. és 
17. oldalon olvasható bekezdés útmutatásait követve.

a tejtartó feltöltése és visszahelyezése
1. Vegye le a fedelet (18. ábr.);
2. Töltse fel a tejtartót megfelelő mennyiségű tejjel, ne haladja 

meg a MAX jelzést, ami a tejtartón látható (19. ábr.). Vegye 
figyelembe,	hogy	a	tejtartón	látható	minden	egyes	jel	100	ml	
tejnek felel meg.

 Megjegyzés! 
	 •	 Ahhoz,	hogy	bő	és	sűrű	hab	jöjjön	létre	sovány,	vagy	fél-

zsíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékle-
tű (körülbelül 5° C). 
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•	 Ha	be	van	kapcsolva	az	“Energiatakarékosság”	üzemmód,	
a gép lehet, hogy néhány másodpercig vár tejes ital előál-
lításáig.

3. Ellenőrizni kell, hogy a tej uszócső megfelelő módon el le-
gyen helyezve a tejtartó alján található helyére (20. ábr.).

4. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.
5. Vegye le a forró víz adagolót a kifolyó csőről.
6. Helyezze el a tartót ütközésig lenyomva a kifolyó csőre 

(21. ábr.): a gép hangjelzést bocsát ki (amennyiben be 
van kapcsolva a hangjelzés funkció).

7. Helyezzen a kávé adagoló és a habos tej adagoló kifolyó 
csövek alá egy megfelelő méretű csészét; állítsa be a tej 
adagoló cső hosszúságát közelítve a csészéhez egyszerűen 
lefele húzva (22. ábr.).

8. Tartsa be a következő utasításokat az egyes funkciókra 
vonatkozólag.

tejhab mennyiségénak beállítása
A tejtartó fedelén található, habosító kar elforgatásával ki lehet 
választani azt a tejhab mennyiséget, aminek előállítására sor 
kerül a tejes ital elkészítésekor.  

Kar 
elhelyez-
kedése

Leírás Javasolt...

Nincs hab CAFFELATTE/
MILK (FOrró TEJ)

Kevés hab LATTE MACCHIATO

Max. hab CAPPUCCINO/
MILK (HABOSÍTOTT TEJ)

tejes italok automata készítése
Az ellenőrző műszerfalon jelen vannak  CAFFELATTE, 
CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO E LATTE (MILK) automata ké-
szítésére szolgáló gombok. Ezek közül bármelyik elkészíthető 
a következő módon:
1. Töltse fel és helyezze el a tejtartót az előbbiekben leírt 

módon.
2. Forgassa el a tejtartó fedelén található, habosító kart a 

kívánt hab mennyiségnek megfelelő pozícióban.
3. Nyomja le a kívánt italra vonatkozó gombot: a kijelzőn 

megjelenik az ital neve és egy futósor, ami fokozatosan 
feltöltődik a készítés előrehaladásával.

4. Néhány másodprec múlva tej folyik ki a tejadagoló csövön 
keresztül és az alatta levő csészébe folyik. Olyan italok 
esetén, amelyekhez szükség van kávéra, a gép automa-
tikusan elkészíti a kávét a tej szolgáltatása után.

 Megjegyzés! 
•	 Ha	a	tejes	ital	elkészítése	közben	meg	szeretné	szakítani	a	

műveletet, nyomja le a megfelelő gombot.
•		 A	 szolgáltatás	 befejezésekor,	 ha	 növelni	 szeretné	 a	 csé-

szénkénti tejmennyiséget vagy kávémennyiséget, ele-
gendő lenyomva tartani a folyamatban levő szolgáltatás-
ra vonatkozó gombot (legtöbb 3 másodpercig).

•		 A	 tejtartót	 ne	 tartsa	 huzamos	 ideig	 kivéve	 a	 hűtőszek-
rényből: minél melegebb a tej (5°C ideális), annál kevésbé 
jó minőségű a hab. 

tejhabosító takarítása CLEaN gombbal 
A tej funkciók használata után, minden alkalommal a kijelzőn 
megjelenik a  “Nyomja le a CLEAN gombot” villogó kiírás. A tej-
maradék takarítását a következő módon kell elvégezni:
1. Hagyja a gépben a tejtartót (nem kell a tejtartót kiüríte-

ni);
2.  Helyezzen egy csészét, vagy más edényt a tejhab szolgál-

tató cső alá.
3. Nyomja le a “CLEAN” (23. ábr.) gombot és tartsa lenyomva 

a kijelzőn a  “Takarítás folyamatban” üzenettel együtt lát-
ható futósor feltöltődéséig. 

 Megjegyzés! 
•	 Amennyiben	egymás	után	több	tejes	italt	szeretne	készí-

teni, nem kell elvégezni a takarítást a CLEAN gomb lenyo-
másával minden egyes cappuccino elkészítése után.

 Egyszer kell csak lenyomni az utolsó csésze ital elkészítése 
után (a gép valójában működik a  CLEAN gomb lenyomása 
nélkül is).

 Figyelem! 
Használat után, minden esetben meg kell a forró víz/gőz fú-
vókát és a tejtartót takarítani a 18. oldalon leírt utasítások 
alapján.

Csészénkénti kávé és tej mennyiségének beprogramo-
zása CaFF ELattE, CaPPUCCINO, LattE maCCHI atO és 
mILK gombok esetén.
A gép gyárilag standard mennyiség előállítására van beállítva. 
Amennyiben módosítani szeretné ezeket a beállításokat, vé-
gezze el a következő műveleteket:
1. Helyezzen egy csészét a kávé szolgáltatási és a tej szolgál-

tatási cső alá.
2.  Tartsa lenyomva az egyik funkció gombot, amíg a kijelzőn 

meg nem jelenik a “Tej ... Mennyiség beprogramozás” ki-
írás.

3.  Engedje el a gombot. Elkezdődik a tej előállítása.
4.  Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű tej folyt, 

nyomja le ismét a gombot.
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5. A gép nem szolgáltat tejet és, amennyiben az elkészítési 
műveletekhez hozzátartozik, kávét kezd főzni: a kijelzőn 
megjelenik “Kávé... Mennyiség beprogramozás” kiírás. 

6. Amint a csészébe a megfelelő mennyiségű kávé folyt, 
nyomja le ismét a gombot. Megszakad a kávészolgálta-
tás.

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új, tej-
mennyiség és kávémennyiség alapján.

FOrró VÍZ ÉS gŐZ ELŐáLLÍtáS

 Figyelem! Leforrázás veszélye! 
A gépet ne hagyja felügyelet nélkül a forró víz és a gőz előál-
lítása közben.
Az adagoló felmelegszik, tehát csakis a fogóval fogható meg.

 Megjegyzés!
Ha be van kapcsolva az “Energiatakarékosság” üzemmód, a 
gép lehet, hogy néhány másodpercig vár a forró víz és a gőz 
előállításáig.

Forró víz előállítása
1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló szabályosan helyez-

kedik el (6. ábr.).
2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legköze-

lebb, kifröccsenést elkerülendő).
3. Nyomja le (3. ábr.) gombot. A kijelzőn megjele-

nik “Forró víz…” üzenet és az a futósor, ami fokozatosan 
feltöltődik a folyamat előrehaladtával.

4. A gép 250 ml forró vízet állít elő és automatikusan leállítja 
a szolgáltatást ezután. A forró víz manuális leállításához 
ismét le kell nyomni a  gombot.

automatikusan előállított víz mennyiség módosítása
A gép gyárilag körülbelül 250ml forró víz előállítására van 
beállítva. Amennyiben módosítani szeretnék ezt a beállítást, 
végezzék el a következő műveleteket:
1. Helyezzen el egy edényt a sozlgáltatási cső alá.
2. Tartsa lenyomva gombot, amíg a kijelzőn meg 

nem jelenik  “Forró víz Mennyiség beprogramozás”; üze-
net; majd engedje el a  . 

3. Amint a megfelelő mennyiségű forró víz folyt a csészébe, 
ismét nyomja le a  gombot. 

Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új meny-
nyiség alapján.

gőz előállítása
1. Ellenőrizze, hogy a forró víz szolgáltató szabályosan he-

lyezkedik el (6. ábr.).
2. Töltse fel a tartót felmelegítendő/habosítandó folyadék-

kal és merítse a szolgáltatót/cappuccino készítőt a folya-

dékba.
3. Nyomja le  gombot: néhány másodperc múlva a 

cappuccino készítőből gőz folyik ki, ami felmelegíti a fo-
lyadékot;

4. A megfelelő hőmérséklet elérésével, szakítsa meg a gőz 
előállítást a  gomb ismételt lenyomásával. (Java-
soljuk, hogy a gőz előállítása ne tartson tovább, mint 3 
perc).

 Figyelem! 
Minden esetben meg kell szakítani a szolgáltatást a folyadék-
tartó kihúzása előtt a folyadék kifröccsenése által okozott sérü-
lések elkerülése végett.

Javaslatok tej használatára tejhabosítás céljából
•	 A	 tartó	 méreteinek	 kiválasztásakor	 vegye	 figyelembe,	

hogy a folyadék mennyisége kétszeresre vagy háromszo-
rosra növekszik.

•	 Sűrűbb	 és	 nagyobb	mennyiségű	 krém	 előállítására,	 so-
vány vagy félzsíros, hűtőszekrényben lehűtött tejet (kö-
rülbelül 5°C) használjon. 

•	 Krémesebb	hab	előállítására	a	tartót	lassú	mozdulatokkal	
forgassa lentről felfele. 

•	 Kevésbé	habos	tej,	vagy	túl	buborékos	tej	előállítását	el-
kerülendő minden esetben takarítsa meg a szolgáltatót a 
következő bekezdésben leírt utasításokat követve.

a szolgáltató takarítása használat után
Takarítsa meg a szolgáltatót használat után tejmaradék vagy 
egyéb maradék lerakódását elkerülve.
1. Helyezzen egy edényt a cappuccino készítő alá, nyomja le 

gombot a víz kiengedésére (3. ábr.). Majd sza-
kítsa meg a forró víz szolgáltatást  gomb ismé-
telt lenyomásával.

2. Várjon néhány percig, amíg a cappuccino készítő lehűl; 
majd húzza ki a forró víz szolgáltatót.

 Az egyik kezével tartsa meg a szolgáltatót és a másikkal 
forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba (24. 
ábr.) és húzza ki a cappuccino készítőt lefele nyomva.

3. Vegye ki a gőz fúvókát is lefele nyomással húzva 25. ábr.).
4. Ellenőrizze, hogy a 25. ábrán látható nyíl által jelzett rés 

nincs eltömődve. Ha szükséges, fogpiszkálóval takarítsa 
meg.

5. Alaposan mossa meg a cappuccino készítő részeit langyos 
vízes szivaccsal.

6. Tegye vissza a helyére a fúvókát és tegye vissza a 
cappuccino készítőt a fúvókára felfele forgatva nyomással 
ütközésig.
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taKarÍtáS

 Figyelem! 
•	 A	gép	takarításához	ne	használjon	oldószereket,	súrlósze-

reket vagy szeszt. A De’Longhi szuperautomata gépeken 
nem kell vegyszereket használni takarításhoz.

•	 A	gép	egyik	része	sem	mosható	mosogatógépben,	kivéve	
a tejtartót (D).

•	 Ne	használjom	fémtárgyakat	a	kávé	maradékok	vagy	lera-
kódások eltávolítására, mert azok megkarcolhatják a fém 
vagy műanyag felületeket.

a zacctartó takarítása
Amikor a kijelzőn megjelenik  “ÜrÍTSE KI A ZACCTArTóT!”, ki 
kell üríteni azt és meg kell takarítani. Amíg meg nem takarí-
totta a zacctartót az előző üzenet látható lesz és a gép nem 
használható.

 Figyelem! Leforrázás veszélye 
Amennyiben egymás után több cappuccino készít, a fém csé-
szetartó felforrósódik. Várja meg, hogy lehűljön és csak az elül-
ső részét fogja meg.
 
A takarítás végzése (bekapcsolt gépen):
•	 Húzza	ki	a	csepptartó	tálcát	(26.	ábr.),	ürítse	ki	és	takarítsa	

meg.
•	 Ürítse	ki	és	alaposan	takarítsa	meg	a	zacctartót	eltávolítva	

az összes maradékot, ami az aljra rakódhat: a készlethez 
tartozó ecset el van látva az erre a célra szolgáló kaparó-
val.

•	 Ellenőrizze	 a	 kondenzgyűjtő	 tálcát	 (vörös	 színű)	 és,	 ha	
megtelt, ürítse ki.

 Figyelem! 
A csepptartó tálca kiürítésekor minden esetben ki kell üríteni a 
zacctartót, még akkor is, ha az nincs teljesen megtelve.
Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a követ-
kező kávéadagok lefőzésekor a zacctartó túlságosan megtelik  
és a gép elzáródik.

a csepptartó tálca és a kondenzgyűjtő tálca takarítása

 Figyelem! 
A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely 
jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (27. ábr.). Mielőtt ez az 
úszó kikerülne a csepptartóból, a csepptartót ki kell üríteni és 
meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a szélen 
és megrongálhatja a gépet, a tartófelületet vagy a körülötte 
levő részeket.

A csepptartó eltávolítása:
1. Húzza ki a csepptartó tálcát és a zacctartót (26. ábr.);

2. Ürítse ki a csepptartó tálcát és a zacctartót, majd mossa 
meg;

3. Ellenőrizze, hogy a vörös színű kondenzgyűjtő tálca meg-
telt-e, ha megtelt, ürítse ki.

4. Tegye vissza a csepptartó tálcát és a zacctartót.

a gép belső részeinek takarítása

 Áramütés veszélye! 
A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd “Ki-
kapcsolás”,) és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet 
soha sem szabad vízbe meríteni.

1. rendszeresen (körülbelül 100 adag kávé lefőzés után) el-
lenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó kihúzása 
után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges,a 
készlethez tartozó ecsettel és egy szivaccsal meg kell tisz-
títani.

2. Porszívóval ki kell szivatni a lerakódásokat (28. ábr.).

a víztartály takarítása
1. rendszeresen (körülbelül egyszer havonta)  és a vízlágyító 

szűrő (amennyiben jelen van) kicserélésekor minden alka-
lommal meg kell tisztítani a víztartályt (A9) nedves törlő-
kendővel és kevés enyhe tisztítószerrel.

2. Távolítsa el a szűrőt (amennyiben jelen van) és folyó víz 
alatt mossa le.

3. Tegye vissza a szűrőt (amennyiben jelen van), töltse fel a 
víztartályt tiszta vízzel és tegye vissza a helyére.

Kávé kifolyó csövek takarítása
1. rendszeresen meg kell takarítani a kifolyó csöveket  egy 

szivaccsal, vagy törlőkendővel meg kell tisztítani (29A  
ábr.).

2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzá-
ródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval el kell távo-
lítani a lerakódásokat (29B ábr.).

az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér 
tisztítása
rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az 
elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) nincsen elzá-
ródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel 
(D2) meg kell tisztítani.
Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem maradt-e kávé a fedél zá-
rószerkezetében. Távolítsa el az esetleges kávémaradványokat 
távolítsa el egy porszívó segítségével.
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Forraló takarítása
A forrázót (A11) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani..

 Figyelem! 
A forrázót nem lehet kivenni, amikor a gép be van kapcsolva. 
1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt   

(lásd “A készülék kikapcsolása”, 166. old.).
2. Húzza ki a víztartályt.
3. Nyissa ki a forrázó ajtaját (30. ábr), ami a jobb sarkon he-

lyezkedik el.
4. Nyomja be a két, vörös színű kapcsot és ezzel egyidőben 

húzza ki a forrázót (31. ábr.  ).
5. Merítse a forrázót, körülbelül 5 percig vízbe, majd öblítse 

le csapvíz alatt.

 Figyelem!  
 KIZáróLAG VÍZZEL ÖBLÍTHETŐ 
 TILOS TISZTÍTóSZErT –MOSOGATóGÉPET HASZNáLNI!
 A forrázót tisztítószerek nélkül takarítsa, mert ez megron-

gálhatja.
6. Ecsettel (C2), takarítsa meg az esetleges, a forrázó ajtaján 

keresztül látható kávé maradékokat a forrázóból.
7. Takarítás után tegye vissza a helyére a forrázót behelyezve 

a tartóra; majd nyomják le a PUSH kiírást kattanásig.

Forrázó
tartó

 Megjegyzés! 
Ha a forrázót nehezen lehet betenni, előbb (betevése előtt) a meg-
felelően méretezni kell, egymással egyidőben lenyomva az alsó és 
a felső részeket az ábrán látható módon.

Kis kapcsoló
Nagy kapcsoló

7.  Amint behelyezték, ellenőrizze, hogy a két, vörös gomb kifele 
kattan.

PUSH

8. Zárja be a forrázó ajtaját.
9. Tegye vissza a víztartályt.

a tejtartó takarítása
Takarítsa meg a tejtartót tejes italok készítése után minden 
alkalommal a következő módon:
1. Húzza ki a fedelet.
2. Húzza ki a tej szolgáltató 

csövet és az úszó csövét.
3. Forgassa az óramutató já-

rásával megegyező irányba 
a hab szabályozó kart az 
“INSErT” (lásd ábra) pozíci-
óba és húzza fel.

4. Alaposan mossa meg az 
összes részt forró vízzel és 
enyhe tisztítószerrel. Az 
összes részét be lehet tenni 
a mosogatógépbe annak 
felső polcára helyezve.

 Nagyon ügyeljen arra, hogy 
a kar vájatán és elvezető ré-
szén (lásd oldalsó ábra) ne 
maradjon tej: esetlegesen 
fogpiszkálóval kaparja az 
elvezetőt. 

5. Öblítse le a hab szabályozó 
kar belső részét vízcsap 
alatt (lásd ábra).

6. Ellenőrizze, hogy a szol-
gáltató cső és az úszó cső 
nincs elzáródva tejmara-
dék által. 

7. Tegye vissza a helyére 
a	 kart	 figyelembe	 véve	
a nyílat az “INSErT” 
kiírással,valamint a szolgálta-
tó csövet és az úszó csövét.

elvezető  
vájat
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8. Helyezzen a forró víz szolgáltató alá egy, 1,5l-es, üres 
edényt (6. ábr.).

 Figyelem! Leforrázás veszélye 
A szolgáltatóból savas meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, 
hogy ne érjenek hozzá a kifröccsenő vízhez.

9. Nyomja le gombot a szer behelyezését megerő-
sítendő.

 A kijelzőn megjelenik “Vízkőoldás folyamatban…”. El-
kezdődik a vízkőoldás program és vízkőoldó folyadék fo-
lyik ki a víz szolgáltatóból. A vízkőoldási program egy sor 
öblítést és szünetet valósít meg automatikusan, hogy a 
kávéfőző gép belsejéből kiürítse a lerakódásokat. 

Körülbelül 30 perc múlva a kijelzőn látható lesz “TÖLTSE FEL 
A TArTáLyT!” üzenet. 
7. A készülék innentől kezdődően készen áll arra, hogy 

megvalósuljon a friss vízzel való öblítés. Ki kell húzni a 
víztartályt, le kell öblíteni folyó víz alatt, fel kell tölteni 
tiszta vízzel és vissza kell tenni a helyére.A kijelzőn meg-
jelenik “Öblítés...Megerősíti?”.

8. Ürítse ki a vízkőoldó folyadék befogására szolgáló 
edényt és tegye vissza üresen a forró víz szolgáltató alá.

9. Nyomja le az öblítés elkezdésére.Forró víz fo-
lyik ki a szolgáltatóból és a kijelzőn megjelenik   “Öblí-
tés…” üzenet. 

10. Amikor a tartály teljesen kiürült, a kijelzőn látható  “Öb-
lítés befejeződött… Megerősíti?” üzenet

11.  Nyomja le  gombot.
12. Tegye vissza a tartályba a szűrőt (amennyiben jelen 

van), lásd   “A szűrő beszerelése” (176. old.) bekezdést, 
töltse fel ismét a víztartályt, a gép ekkor használatra 
készen áll.

VÍZKEmÉNySÉg BEPrOgramOZáSa
A VÉGEZZEN VÍZKŐOLDáST! üzenet egy meghatározott műkö-
dési idő eltelte után jelenik meg a víz keménysége alapján. 
A gép gyárilag a 4-es vízkeménységi fokozatra van beállítva. 
Szükség szerint a gépet be lehet állítani a használati víz reális 
keménysége alapján, hogy a vízkőoldási műveletet keve-
sebbszer kelljen elvégezni.

Vízkeménység mérése
1. A készlethez tartozó, ehhez a kézikönyvhöz csatolt, 

“TOTAL HArDNESS TEST” csíkot ki kell venni a csomago-
lásából.

2. Körülbelül egy másodperig bele kell tenni egy pohár 
tiszta vízbe a csíkot.

3. Ki kell venni a csíkot és enyhén le kell rázni. Körülbelül 
egy perc múlva 1,2,3, vagy 4 vörös színű négyzet fog 
látszani a csíkon, a vízkeménység fokának megfelelően, 

8. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra.

Forró víz/gőz fúvóka takarítása
Takarítsa meg a fúvókát tejes italok készítése után minden 
alkalommal, szivaccsal eltávolítva a tömítésekre lerakódott 
tejet (lásd oldalsó ábra).

VÍZKŐOLDáS
A gépen el kell végezni a vízkőoldást, amikor a kijelzőn villog 
“Végezzen vízkőoldást”!” üzenet.

Figyelem! 
•	 A	vízkőoldó	olyan	savakat	tartalmazhat,	amelyek	szem	

és bőr irritálók.
 Teljes mértékben be kell tartani a gyártó által megadott 

utasításokat, amelyek a vízkőoldó szer csomagolásán 
láthatók	és	figyelembe	kell	venni	azokat	a	tudnivalókat,	
amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, 
vagy a szembe került.

•	 Kizárólag	De	Longhi	vízkőoldót	szabad	használni.
 Nem szabad szolfamin alapú, vagy ecetes vízkőoldót 

használni, a garancia nem érvényes ez esetben. 
 Ugyanakkor, a garancia érvényessége megszűnik, ha a 

vízkőoldást nem végezte el szabályosan.

1. Kapcsolja be a gépet.
2. Lépjen be a menübe a mENU/ESC gomb lenyomásával.
3. Nyomja le MILK vagy CAPPUCCINO gombot a “Vízkőol-

dás” címszó megjelenéséig.
4. Válassza ki a   gomb lenyomásával. A kijelzőn 

megjelenik “Vízkőoldás. Megerősíti?” üzenet: ismét 
nyomja le a funkció bekapcsolására .

5. A kijelzőn megjelenik  “Tegyen be vízkőoldót. Megerő-
síti?” üzenet váltakozva az  “ÜrÍTSE KI A CSEPPTArTó 
TáLCáT” üzenettel.

6. Teljesen ürítse ki a víztartályt (A9) és vegye ki a vízlá-
gyító szűrőt (amennyiben jelen van); majd ürítse ki a 
csepptartó tálcát (26. ábr.) és a zacctartót, majd tegye 
vissza a helyükre.

7. Töltse fel a víztartályt vízkőoldóval az  a szintjelzésig 
(100ml kiszerelésnek felel meg), ami a tartályon látható 
(32. ábr.); majd adjon hozzá vízet (egy liter) a B jel (32. 
ábr.) eléréséig; tegye vissza a helyére a víztartályt. 
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és minden egyes kockának egy vízkeménységi fok felel 
meg.

lágy víz  ●

kevésbé kemény víz  
	 ●●

kemény víz ●●●

nagyon kemény víz 
●●●●

Vízkeménység beállítása
1. nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre.
2. Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot a  “Vízke-

ménység” címszó kiválasztásáig”.
3. A kiválasztás megerősítése a  gomb lenyomásá-

val.
4. Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot és állítsa be 

a reagens csíkról leolvasott érték alapján a vízkeménysé-
get (lásd az előző bekezdés ábráját).

5. Nyomja le gombot a beállítás megerősítésére.
6. Nyomja le mENU/ESC menüből való kilépés megvalósítá-

sára.
Innentől kezdődően a gép újra be van programozva az új vízke-
ménység beállítás alapján.

VÍZLágyÍtó SZŰrŐ
Néhány modell el van látva vízlágyító szűrővel, amennyiben az 
Ön tulajdonában levő gép nem rendelkezik vízlágyító szűrővel, 
javasoljuk, hogy vásárolja meg a hivatalos De’Longhi kirendelt-
ségeknél.
A szűrő szabályos használatához kövesse az alábbi utasításo-
kat.

a szűrő beszerelése
1.  Ki kell venni a szűrőt a csomagolásból.
2.  Addig kell forgatni a dátumjelző lemezt (lásd 33 ábr.), 

amíg meg nem jelenik a következő 2 használati hónap 
neve.

 Megjegyzés 
a gép rendes használati körülményei között a szűrő két hónapig 
használható. Ha viszont a gépet nem használják, de a szűrő be 
van szerelve, legtöbb 3 hétig szavatolt a szűrő tartóssága.

3.  Húzza ki a tartályt a gépből és töltse fel vízzel.
4.  Tegye be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be víz-

be pár másodpercig, megdőltve, hogy a levegő buboré-

kok eltűnjenek róla  (34. 
ábr.).

5.  Tegye be a szűrőt a he-
lyére (35A ábr.) ütközésig 
lenyomva.

6.  Zárja be a tartályt a fedél-
lel (35B ábr.), majd tegye 
vissza a tartályt a gépbe.

Amikor a gépbe szűrőt tesznek, 
jelezni kell annak jelenlétét.
7.  nyomja le mENU/ESC 

gombot a menübe való 
belépésre;

8.  tartsa lenyomva mILK 
vagy CaPPUCCINO (8. 
ábr.) gombot, amíg a ki-
jelzőn megjelenik az “Te-
gye be a szűrőt” üzenet.

9.  Nyomja le  gom-
bot.

10.  A kijelzőn megjelenik  
“Aktíválja?” üzenet.

11.  Kiválasztás megerősítése 
gomb lenyomá-

sával: a kijelzőn megjele-
nik  “Forró víz Megerősí-
ti?” üzenet.

12.  Helyezzen a szolgáltató 
alá egy edényt (térfogat: 
min. 100ml).

13. Kiválasztás megerősítése 
gomb lenyomá-

sával: a készülék elkezdi a 
víz előállítását és a kijel-
zőn megjelenik  “Kérem, várjon!...” üzenet.

14. A szolgáltatás befejeződésével a készülék automatikusan 
visszatér a “Kávéfőző kész” üzemmódba.

A szűrő tehát aktíválva van és a gépet a továbbiakban használ-
ni lehet.

a szűrő kicserélése
Amikor a kijelzőn megjelenik  “CSErÉLJE KI A SZŰrŐT!” üzenet, 
vagy, lejárt a két hónap tartóssági idő (lásd dátumjelző), illet-
ve, ha a  készüléket 3 hétig nem használják, el kell végezni a 
szűrőcsere műveleteket:
1.  Húzza ki a tartályt és a szűrőt;
2.  Csomagolja ki az új szűrőt.
3.  Addig kell forgatni a dátumjelző lemezt (lásd 33. ábr.), 

amíg meg nem jelenik a következő 2 használati hónap 
neve (a szűrő két hónapig érvényes);

33

34

35A

35B
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4.  Töltse fel a tartályt;
5.  Tegye be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be víz-

be pár másodpercig, megdőltve, hogy a levegő buborékok 
eltűnjenek róla  (34. ábr.);

6.  Tegye be a szűrőt a helyére (35A ábr.) ütközésig lenyomva 
zárja vissza a tartályt a fedéllel (35B), majd tegye vissza a 
tartályt a gépbe;

7.  Helyezzen a szolgáltató alá egy edényt (térfogat: min. 
100ml).

8.  Nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
9.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot (8. ábr.) 

amíg a kijelzőn meg nem jelenik  “Cserélje ki a szűrőt!” 
üzenet.

10.  Nyomja le   gombot;
11.  A kijelzőn megjelenik  “Megerősíti?” üzenet.
12. Kiválasztás megerősítése  gomb lenyomásával;
13.  A kijelzőn megjelenik  “Forró víz Megerősíti?” üzenet; 
14. Kiválasztás megerősítése  gomb lenyomásával: 

a készülék elkezdi a víz előállítását és a kijelzőn megjele-
nik  “Kérem, várjon!...” üzenet.

15. A szolgáltatás befejeződésével a készülék automatikusan 
visszatér a  “Kávéfőző kész” üzemmódba.

A szűrő tehát aktíválva van és a gépet a továbbiakban használ-
ni lehet.

a szűrő eltávolítása
Amennyiben a készüléket szűrő nélkül szeretné használni, ki 
kell venni a szűrőt és hiányát jelezni kell. Végezze el a követ-
kező műveleteket:
1. Húzza ki a tartályt és az elhasználódott szűrőt;
2.  Nyomja le mENU/ESC gombot a menübe való belépésre;
3.  Nyomja le mILK vagy CaPPUCCINO gombot a menübe 

való belépésre “Szerelje be a szűrőt! Aktiválva” üzenet.;
4.  Nyomja le  gombot;
5.  A kijelzőn megjelenik “Kikapcsolja?” üzenet.;
6.  Nyomja le gombot a megerősítésre és a   mENU/

ESC gombot a menüből való kilépésre.

mŰSZaKI aDatOK
áramfeszültség:  220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett áramteljesítmény:  1450W
Nyomás:  15 bar
Víztartály max. térfogata:  2,0 l
LxHxP méretek:  238x350x445 mm
Kábel hosszúsága: 1,80 m
Súly:  11,8  kg
Szemes kávé tartó max. térfogata: 250 g

A berendezés a következő CE jogszabályoknak megfele-
lően készült:

•	 1275/2008		Stand-by	Irányelv;
•	 2006/95/CE	 Alacsony	 Feszültség	 Irányelvek	 és	 azoknak	

további módosításai;
•	 2004/108/CE	EMC	Irányelv	és	annak	további	módosításai;
•	 Az	 élelmiszeripari	 termékek	 és	 anyagok	megfelelnek	 az	

1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak.

SELEJtEZÉS
  

A termék megfelelő hulladékkezelése a 2002/96/EC Euró-
pai Közösségi Irányelv és a 2005 Július 25.-i, 151. Sz. Tör-

vényrendelet értelmében. A termék használati idejének lejárta után, 
nem szabad azt lakóhelyi hulladékként kezelni.
Leadható a helyi önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűj-
tő központokban, vagy az ilyen szolgáltatással rendelkező viszontela-
dóknál. 
Az áramberendezés megfelelő hulladékkezelése lehetővé teszi az ese-
tenkénti negatív környezeti hatások kialakulásának elkerülését, ame-
lyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkezhetnek 
és a lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok reciklálását, jelentős 
mértékű energiatakarékosságot biztosítva.
A terméken a szelektív hulladékkezelési kötelezettséget az áthúzott, 
mozgatható szeméttárolót ábrázoló ábra jelzi.
A felhasználó által elvégzett, nem megfelelő hulladékkezelés törvény 
által büntethető az érvényben levő jogszabályok értelmében.
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a KIJELZŐN mEgJELENŐ ÜZENEtEK
mEgEJELENÍtEtt ÜZENEt LEHEtSÉgES OK mEgOLDáS

TÖLTSE FEL A TArTáLyT! Nincs elég víz a tartályban. Töltse fel a tartályt és/vagy tegye a helyére a megfelelő mó-
don, lenyomva az aljig kattanásig.

ÜrÍTSE KI A ZACCTArTóT! Megtelt a zacctartó (A14). Ürítse ki a zacctartót, a csepptartó tálcát és takarítsa meg, 
majd helyezze vissza (23. ábr.). Fontos: a csepptartó kihúzá-
sakor ki kell üríteni a zacctartót is, még akkor is, ha az nincs 
megtelve. Ha ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, 
hogy a következő kávéfőzéskor a zacctartó túlságosan meg-
telik és a gép elzáródik. Ha ezt a műveletet nem végzik el, 
megtörténhet, hogy a következő kávéadagok lefőzésekor a 
zacctartó túlságosan feltelik és a gép eltömődik.

TÚL	FINOM	ŐRLEMÉNY	
SZABáLyOZZA A DAráLóT!

váltakozva…
tegye be a víztartályt és 
nyomja le OK

Túl	finomra	darált	kávé,	tehát	a	kávé	túl	lassan	folyik	ki	vagy	
egyáltalán nem folyik ki.

Ismételje meg a kávéfőzést és forgassa el a darálási szabál-
yozó kart (12 ábr.) még egy kattanásig, az óramutató 
járásával megegyező irányba a kávéfőző működése közben.
Ha, 2 adag kávé lefőzése után a kávé még mindig túl las-
san folyik ki, ismételje meg a kiigazítást a szabályozó kart 
még egy kattanásig elforgatva (lásd kávédaráló beállítása, 
168 old.).

TEGyE BE A ZACCTArTóT ! Takarítás után nem tette be a zacctartót a helyére. Húzza ki a csepptartó tálcát és tegye be a zacctartót.

ELŐrE DAráLT KáVÉ 
BETÖLTÉSE

Kiválasztotta az “előre darált kávé” funkciót, nem töltött 
előre darált kávét a tölcsérbe.

Töltsön kávét az előre darált kávé betöltésére szolgáló töl-
csérbe vagy kapcsolja ki az előre darált  kávé funkciót (17. 
ábr.).

VÍZKŐOLDáS ! Azt jelzi, hogy a gépen vízkőoldást kell végezni. A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldást a 
“Vízkőoldás” (18. ábr.) c. bekezd. leírásai alapján.

CSÖKKENTSE A 
KáVÉMENNyISÉGET !

Túl nagy mennyiségű kávét használt. Válasszon könnyebb ízt a  (9. ábr.) gomb len-
yomásával vagy csökkentse az előre darált kávé mennyi-
ségét. 

TÖLTSE FEL A SZEMES 
KáVÉTArTóT!

Eéfogyott a szemes kávé. Töltse fel a szemes kávé tartót (13. ábr.).

Elzáródott az előre darált kávé betöltésére szolgáló tölcsér. Ürítse ki a tölcsért ecsetet használva az “Előre darált kávé 
betöltésére szolgáló tölcsér takarítása” c. bekezdés alapján.

TEGyE BE A FOrráZóT! Takarítás után nem tette vissza a forrázót. Tegye be a forrázót a  “Forrázó takarítása” bekezdés alapján.

TEGyE BE A TArTáLyT Nincs jól betéve a tartály. Tegye be a tartályt ütközésig benyomva.

áLTALáNOS VÉSZJELZÉS ! Nagyon piszkos a gép belseje Végezzék el az alapos takarítást a “Takarítás és karbantartás” 
c. bekezd. leírásai alapján. Ha a takarítás után a gép még 
mindig megjeleníti ezt az üzenetet, forduljanak a szer-
vízközponthoz .

ÜrES rENDSZEr TÖLTSE FEL 
A rENDSZErT!

váltakozva
Forró víz nyomja le OK

Üres hidraulikus rendszer Nyomja le OK és engedje ki a vízet a szolgáltatóból (A14), 
amíg a szolgáltatás szabályos nem lesz.

CSErÉLJE KI A SZŰrŐT! Elhasználódott a vízlágyító szűrő. Cserélje ki a szűrőt vagy vegye ki a  “Vízlágyító szűrő” 
bekezdés útmtatásait követve.

Nyomja le a CLEAN gombot. Éppen befejeződött a tej szolgáltatás és ezért el kell végezni 
a tejtartó belső vezetékeinek takarítását.

Nyomja le a CLEAN (23 ábr.) gombot és tartsa lenyomva a 
kjijelzőn látható futósor teljes feltöltődéséig a “Takarítás 
folyamatban” üzenettel együtt.

TEGyE BE A VÍZ SZOLGáLTóT! Nincs betéve a víz szolgáltató, vagy nincs jól betéve. Tegye be az aljra a víz szolgáltatót (D3).

TEGyE BE A TEJTArTóT! Nem tette be jól a tejtartót. Tegye	be	az	aljra	a	tejtartót	(fig.	21).
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PrOBLÉmamEgOLDáS 
Az alábbiakban felsorolunk néhány lehetséges rendellenességet.  
Amennyiben a probléma nem oldható meg a leírt módon, forduljanak a műszaki szervízszolgálathoz.

PrOBLÉma LEHEtSÉgES OK mEgOLDáS

A kávé nem forró. Nem került sor a csészék előmelegítésére. •	 Kapcsolja	be	a	csészemelegítőt	és	várjon	legalább	20	
percig, amíg a csészék megmelegednek.

•	 Forró	vízzel	öblítve	melegítsék	meg	a	csészéket	
(MEGJ.: használható a forró víz funkció ).

A forrázó lehűlt, mert  2/3 perc telt el az utolsó 
adag kávé lefőzése óta.

Kávéfőzés előtt öblítéssel melegítse fel a forrázót a megfelelő 
funkció haszálatával (10. old.).

A kávéhőmérséklet alacsony fokozatra van beállítva. állítsa be a menüből a magasabb hőmérsékletet.

A kávé kevésbé sűrű vagy kevésbé 
krémes.

Túl darabosra darált kávé. Forgassa el az őrlés szabályozó kart az 1-es szám irányába az óra-
mutató járásával ellentétes irányba a kávé örlő működése köz-
ben (12. ábr.). Egyszerre egy kattanással végezzék a megfelelő 
szolgáltatás eléréséig. Az eredmény 2 adag kávé lefőzése után 
látható (lásd “A kávé örlő beállítása” bekezd., 168. old.).

Nem megfelelő típusú kávé. Eszpresszó kávé főző gépekben használható kávét használjanak

A kávé túl lassan vagy cseppenként 
folyik ki.

Túl	fimomra	őrölt	kávé. Forgassa el az őrlés szabályozó kart a 7-es szám irányába 
az óramutató járásával megegyező irányba a kávé örlő 
működése közben (12. ábr.). Egyszerre egy kattanással vé-
gezzék a megfelelő szolgáltatás eléréséig. Az eredmény 2 
adag kávé lefőzése után látható (lásd “A kávé örlő beállítása” 
bekezd., 168. old.).

Nem folyik ki kávé az egyik szolgálta-
tó csövön keresztül, vagy egyáltalán 
nem folyik ki.

A fúvókák elzáródtak. Fogpiszkálóval takarítsa meg a fúvókákat (29B ábr.). 

Nem folyik ki a tej a 
szolgáltató csövön 
keresztül

A tejtartó fedele piszkos Takarítsa meg a tejtartó fedelét a bekezd. leírásait követve. 
“A tejtartó takarítása”.

A tej túl nagy 
buborékos, vagy 
kifröccsenve folyik 
ki a tej szolgáltató 
csövön keresztül, 
vagy kevésbé habos

A tej nem eléggé hideg vagy nem sovány tejet 
használ

Teljesen sovány vagy félzsíros, hűtőszekrényben lehűtött 
tejet használjon (körülbelül 5°C). Amennyiben nem hozott 
megfelelő eredményt, próbáljon meg másféle tejet használni.

Nincs jól beállítva a hab szabályozó kar. állítsa be a  “Tejes italok előállítása” útmutatásai alapján.

A tejtartó fedele vagy hab szbályozó karja piszkos Takarítsa meg a tejtartó fedelét és fogóját a  “Tejtartó ta-
karítása” c. bekezd. útmutatásai alapján.

Piszkos a forró víz/gőz fúvóka Takarítsa meg a fúvókát a “Forró víz/gőz fúvóka takarítása” 
útmutatásai alapján.

Túl nagy buborékos a 
tej, vagy kifröccsenve 
folyik ki a tej 
szolgáltató csövön 
keresztül, vagy 
kevésbé habos

Piszkos a szolgáltató. Végezze el a takarítást a “Szolgáltató takarítása használat 
után” útmutatásai alapján.

Nem kapcsol be a készülék Nincs jól behelyezve a kapcsoló. Helyezze be az aljra a kapcsolót a készülék hátsó részén 
található helyére.

Nincs csatlakoztatva a dugasz az áramcsatlakoztatási aljba. Csatlakoztassa a dugaszt az áramcsatlakoztatási aljba.

Nincs bekapcsolva a főkapcsoló (A7). Nyomja le a főkapcsolót (2. ábr.).

Nem lehet a forrázót kihúzni A kikapcsolást nem végezte szabályosan
Végezze el a kikapcsolást a  gomb lenyomásával (168 old.).


