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h
Vásárló!
h Tisztelt
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót.
Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az
útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági
tudnivalókat. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb is
felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
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Ez a használati útmutató az CS 5000
és az CS 5200 kávéautomatára vonatkozik. A két készülék kezelése
azonos.
Az 1. és 2. ábrán a két készüléktípus
látható. Minden további ábrán az
CS 5200 típus látható.

Elölnézet (1. ábra)
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Melegen tartó lap a csészék számára
X
A gõz forgatható gombja
Y
Gõzcsõ
Z
Tejhabosító
Tejhabosító (levehetõ)
1.3
Tejhabosító fúvóka (levehetõ)
A karbantartónyílás nyitógombja
a
Víztartály (kivehetõ)
Csepptálca (levehetõ)
b
Csepegtetõrács
Állítható magasságú kávékifolyó
c
Kezelõmezõ (lásd 3. ábra)
d
A babkávé tartályának fedele
e
Az õrölt kávé tartályának fedele
f
g
h
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q
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Elölnézet nyitott
karbantartónyílással (2. ábra)
Mérõkanál õrölt kávéhoz
A mérõkanál rekesze
Az õrölt kávé betöltõrekesze
Karbantartónyílás
Kihúzható zacctartály
Mozgatható rekesz
Forrázóegység
Az õrlési finomság forgatható
beállítógombja
A babkávé tartálya
Típustábla (a készülék alján)
Folyékony vízkõmentesítõ és
tesztcsík

Kezelõmezõ (3. ábra)
„Kávémennyiség” forgatható gomb
(rövid, normál, hosszú)
„Õrölt kávé mennyisége” forgatható
gomb (gyenge, normál, erõs)
„Egy csésze” gomb
„Két csésze” gomb
A kávégép ki-/bekapcsoló gombja
„Gõz” funkcióválasztó gomb
„Õrölt kávé” gomb (a daráló
kikapcsolása)
„Öblítés” és „vízkõmentesítés” gomb
„1 csésze” és „kávéhõmérséklet OK”
fényjel
„2 csésze” és „kávéhõmérséklet OK”
fényjel
„Gõz” és „gõzhõmérséklet OK”
fényjel
„Õrölt kávé” fényjel (daráló
kikapcsolva)
„Vízkõriasztás” fényjel
„Nincs víz” vagy „víztartály kivéve”
fényjel
„Zacctartály tele” vagy „zacctartály
kivéve” fényjel
„Általános riasztás” fényjel
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Biztonsági tudnivalók

1

Ez a készülék biztonsági szempontból megfelel az elismert mûszaki
szabályzatoknak és a készülékbiztonságról szóló törvény elõírásainak.
Gyártóként mégis kötelességünknek
érezzük, hogy felhívjuk a figyelmét az
alábbi biztonsági tudnivalókra.

Általános biztonság
• A készüléket kizárólag olyan elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége, áramfajtája és
frekvenciája megegyezik a típustáblán megadottakkal (lásd a készülék
alján)!
• A tápvezeték sohase érintkezzen a
készülék forró részeivel.
• A hálózati csatlakozódugót sohase a
vezetéknél fogva húzza ki az aljzatból!
• Ne helyezze üzembe a készüléket,
ha:
– sérült a tápvezeték vagy
– a házon látható sérülések vannak.
• Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességû, ill. a készülék
kezeléséhez szükséges tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendelkezõ
személyek (beleértve a gyermekeket)
a készüléket kizárólag csak az értük
felelõs személy által végzett betanítás és kezdeti felügyelet után üzemeltethetik és használhatják.

A gyermekek biztonsága
• Sohase mûködtesse a készüléket
felügyelet nélkül, és gyermekek
jelenlétében különösen körültekintõen használja!
• A csomagolóanyagok (pl. fóliazacskók) nem gyermekek kezébe valók.

Biztonságos üzemeltetés
• Vigyázat! A kávékifolyó, a tejhabosító és a melegen tartó lap
mûködés közben üzemszerûen
felforrósodik. A gyermekeket
tartsa távol a készüléktõl!
• Vigyázat! Bekapcsolt tejhabosító
esetén forrázásveszély áll fenn!
A kilépõ forró víz ill. forró vízgõz
égési sérülést okozhat. A tejhabosítót csak akkor kapcsolja be,
amikor edényt tart a tejhabosító
alá.
• Gyúlékony folyadékot ne melegítsen
gõzzel!
• A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha van víz a rendszerben! A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön.
Ne töltsön bele forró vizet, tejet
vagy más folyadékot. Vegye figyelembe, hogy a max. feltöltési mennyiség kb. 1,8 liter.
• Ne tegyen fagyasztott vagy karamellezett kávészemeket a kávétartályba, csak pörkölt babkávét!
Az idegen testeket, pl. az apró kövecskéket távolítsa el a kávészemek közül. A daráló idegen testek
következtében fellépõ sérülése
és beszorulása kizárható a garancia hatálya alól.
• Az õrölt kávé betöltõrekeszébe csak
õrölt kávét tegyen.
• Ne hagyja szükségtelenül bekapcsolva a készüléket.
• A készüléket ne tegye ki az idõjárás
hatásának.
• Hosszabbító kábel használata esetén
kizárólag kereskedelemben kapható,
legalább 1,5 mm2 vezeték-keresztmetszetû kábelt használjon.
• A veszélyek elkerülése érdekében
mozgászavarban szenvedõ személyek sohase használják a készüléket
kísérõszemély nélkül.
• A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha be van helyezve a
csepptálca, a zacctartály és a
csepegtetõrács!

209

822_949_352 CS5200.book Seite 210 Mittwoch, 9. Mai 2007 7:26 19

h
Biztonság a tisztítás és
gondozás során

3

Az elsõ üzembe helyezés

3.1
• Vegye figyelembe a tisztítási és
vízkõ-mentesítési tudnivalókat.
0
• A karbantartás ill. a tisztítás elõtt a
készüléket kapcsolja ki, és húzza ki a
hálózati csatlakozódugót!
• Ne merítse víz alá a készüléket.
0
• A tejhabosítót csak kikapcsolt,
lehûlt és nyomásmentes állapotban
tisztítsa!
• A készülék alkatrészeit ne tisztítsa
1
mosogatógépben.
• Sohase öntsön vizet a darálóba, a
víz károsítja a darálót.
A készüléket ne nyissa fel, és ne próbálja megjavítani. A szakszerûtlen
javítás következtében a felhasználó
súlyos veszélynek lehet kitéve.
Villamos készülékeken csak képzett
szakember végezhet javítást.
Amennyiben esetleg javítás szükséges, beleértve a hálózati tápvezeték
cseréjét is, kérjük forduljon
• ahhoz a szakkereskedõhöz, akinél
a készüléket vásárolta, vagy
• az AEG/Electrolux
szervizvonalához.
A készülék nem rendeltetésszerû
használata vagy helytelen kezelése esetén nem tudunk garanciát
ill. felelõsséget vállalni az esetleges károkért – ugyanez érvényes
abban az esetben is, ha a tisztítási és a vízkõmentesítõ programot
nem ennek a használati útmutatónak megfelelõen, vagy a
fényjel villogása esetén nem
azonnal hajtják végre. A daráló
idegen testek következtében fellépõ sérülése és beszorulása kizárható a garancia hatálya alól.
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1

A készülék felállítása és
csatlakoztatása
Kicsomagolás után ellenõrizze a készülék sértetlenségét. Kétely esetén
ne használja a készüléket, forduljon
szakemberhez.
A készüléket helyezze vízcsaptól, mosogatótól és hõforrástól távol esõ
munkafelületre.
Miután a készüléket a munkafelületre
tette, ellenõrizze, hogy a gép oldalés hátlapja körül legalább 5 cm, míg
a kávégép felett legalább 20 cm szabad tér maradjon.
A készüléket soha ne állítsa 0 °C-os
vagy annál alacsonyabb hõmérsékletû helyiségbe (ha a víz megfagy, a
készülék károsodik).
Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megegyezik a készülék
típustábláján feltüntetett értékkel.
A készüléket mindig legalább 10 A
teljesítményû, elõírásszerûen földelt
aljzathoz csatlakoztassa. A gyártó
nem vállal felelõsséget a berendezés
földelésének hiányából eredõ, esetleg fellépõ balesetekért.

Amennyiben a dugaszolóaljzat nem
kompatibilis a készülék csatlakozódugójával, kérjük, szakemberrel cseréltesse ki megfelelõ dugaszolóaljzatra.
0 Csatlakoztassa a készüléket egy
dugaszolóaljzathoz.
Amikor a legelsõ alkalommal csatlakoztatják a kávégépet a villamos hálózatra, az önteszthez néhány másodpercre minden fényjel világít a kijelzõn, azután minden fényjel kialszik.

1

3

Tanácsos a 9.5 „A vízkeménység
beállítása”, 219. oldal fejezetben leírtak szerint a lehetõ legrövidebb idõn
belül beállítani a vízkeménységet.
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3.2

A készülék helyes használatának elsajátításához kérjük, az elsõ üzembe
helyezés alkalmával kövesse lépésrõl
lépésre az alábbi fejezetek útmutatását.

Víz betöltése

Minden bekapcsolás elõtt gyõzõdjön
meg arról, hogy van-e víz a víztartályban, és szükség esetén töltse fel.
A készüléknek az automatikus öblítéshez minden be- ill. kikapcsolási
folyamatnál vízre van szüksége.
0 Vegye ki a víztartályt (4. ábra), öblítse
ki, és töltse fel friss vízzel a MAX vonalig. A víztartály kivételéhez a tejhabosítót mindig állítsa a gép közepe
felé, különben az akadályozná a tartály kivételét.

3

3.4
0

0

0

A víztartályba kizárólag hideg vizet
töltsön. Sohase töltsön bele egyéb
folyadékot, pl. ásványvizet vagy tejet.
0 A víztartályt behelyezéskor ütközésig
nyomja be.

1

Annak érdekében, hogy mindig aromás kávét kapjon:
• naponta cserélje a vizet a víztartályban,
• a víztartályt hetente legalább egyszer
tisztítsa meg normál mosogatóvízben
(ne mosogatógépben). Utána öblítse
át friss vízzel.

3

3.3

0

0

A babkávé tartályának
feltöltése

0 Nyissa fel a babkávé tartályának
fedelét (5. ábra).
0 Töltse fel a tartályt babkávéval.
0 Zárja le a fedelet.

1

Vigyázat! Vegye figyelembe, hogy
csak tiszta babkávé használható,
amelyben nincsenek karamellezett
vagy aromásított összetevõk, sem
fagyasztott szemek. Gyõzõdjön meg
arról, hogy nem kerül idegen test, pl.
kavics a babkávé tartályába. A daráló idegen testek következtében
fellépõ sérülése és beszorulása
kizárható a garancia hatálya alól.

3

A kávégépet gyárilag ellenõrizték.
Ehhez kávét használtak, így teljesen
normális, ha a darálóban némi kávé
található. Minden esetben garantáljuk, hogy a kávégép új.

A készülék elsõ bekapcsolása
A készülék elsõ üzembe helyezésekor a kávégépet légteleníteni kell.
Ellenõrizze, hogy a víztartály fel van-e
töltve, és hogy a hálózati kábel megfelelõen be van-e dugva a dugaszolóaljzatba.
Fordítsa ki a tejhabosítót, állítson alá
egy csészét (6. ábra), és a
gomb
(7. ábra) megnyomásával kapcsolja
be a gépet.
Közvetlenül ez után, 30 másodpercen belül fordítsa el a gõz forgatható gombját balra, ütközésig (8.
ábra) (nem hiba, ha ekkor a készülék
zajos lesz).
Néhány másodperc múlva víz folyik
ki a tejhabosítón.
Amikor a csésze mintegy 30 ml-ig fel
van töltve vízzel, fordítsa a gõz forgatható gombját ütközésig jobbra (8.
ábra), hogy leállítsa a víz kifolyását.
Várjon, amíg a
és a
fényjel
már nem villog, hanem folyamatosan
világít. (A fényjelek villogása arra utal,
hogy a gép felfûtési szakaszban van,
míg a folyamatos világítás azt jelzi,
hogy elérte a kávékészítéshez ideális
hõmérsékletet.)
Kevéssel azelõtt, hogy a fényjelek
folyamatosan világítani kezdenének,
a kávégép automatikusan öblítést
végez: a kávékifolyón egy kevés forró
víz folyik ki, amelyet az alatta elhelyezkedõ csepptálca fog fel.
Tanács: Ha (60 ml-nél kevesebb)
erõs kávét kíván készíteni, elõzõleg a
forró öblítõvízzel töltse fel a csészét.
Néhány másodpercre hagyja a vizet
a csészében (mielõtt kiöntené), hogy
elõmelegítse a csészét.
A kávégép ekkor üzemkész.
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Kávékészítés babkávéból
0 Kávékészítés elõtt mindig ellenõrizze,
hogy folyamatosan világít-e a
és
a
fényjel, és hogy tele van-e a
babkávé tartálya.
0 Az õrölt kávé mennyiségének forgatható gombjával (9. ábra) állítsa be a
kívánt ízhatást.
Minél inkább jobbra fordítja, annál
nagyobb az a babkávé-mennyiség,
amelyet a kávégép megdarál; tehát a
kávé íze annál erõsebb lesz. A kávégép elsõ használatakor próbaképpen
készítsen több különbözõ kávét,
hogy megtalálja a forgatható gomb
Ön számára megfelelõ beállítását.
Ügyeljen arra, hogy ne forgassa túlságosan jobbra, különben fennáll
annak a veszélye, hogy a kávé lassan (cseppenként) folyik ki, fõleg
amikor két csésze kávét készít.
0 A kávémennyiség forgatható gombjával (10. ábra) állítsa be a kívánt kávémennyiséget.
Minél inkább jobbra fordítja, annál
több kávét készít. A kávégép elsõ
használatakor próbaképpen készítsen több különbözõ kávét, hogy
megtalálja a forgatható gomb Ön
számára megfelelõ beállítását.
0 Állítson a kávékifolyó nyílásai alá egy
csészét, ha 1 kávét, ill. két csészét,
ha 2 kávét kíván készíteni (11. ábra).
Akkor keletkezik több kávéhab, ha a
kávékifolyót lesüllyesztve a lehetõ
legközelebb állítja azt a csészéhez
(12. ábra).
0 Ha egy kávét kíván készíteni, nyomja
meg a
gombot (13. ábra). Ha 2
kávét kíván készíteni, nyomja meg a
gombot (14. ábra).
Ekkor a kávégép elkezdi darálni a
babkávét, rövid elõforrázást végez,
majd kiadja a kávét a csészébe.
Ha megtörtént a beállított kávémennyiség kiadása, a készülék automatikusan befejezi a kávékészítést,
és a kávézaccot a zacctartályba
dobja.

212

Néhány másodperc elteltével, amikor
a
és a
fényjel ismét állandóan világít, további kávé készíthetõ.
0 A kávégép kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot. (Mielõtt kikapcsol
a kávégép, automatikusan öblít: a
kávékifolyón egy kevés forró víz folyik
ki, amelyet az alatta elhelyezkedõ
csepptálca fog fel. Vigyázzon, nehogy
leforrázza magát.) Ha nem kapcsoljuk
ki a kávégépet a
gombbal, 3 órával az utolsó használat után minden
esetben önmûködõen kikapcsol,
miután elõzõleg rövid öblítést végzett.

3

1. megjegyzés: Ha a kávé cseppenként ill. egyáltalán nem folyik ki, az
õrlési finomság forgatható gombját
(17. ábra) egy pozícióval el kell fordítani jobbra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 214. oldal). Mindig egy
pozícióval fordítsa odébb, egészen a
kielégítõ kávékiadás eléréséig.

1

Az õrlési finomságot csak õrlés
közben szabad módosítani.
Az álló darálón végzett beállítás a
kávégép sérülését okozhatja.

3

2. megjegyzés: Amennyiben túl
gyorsan folyik ki a kávé, és a kávéhab sem felel meg az ízlésének, fordítsa az õrölt kávé mennyiségének
forgatható gombját (9. ábra) kissé
jobbra. Próbaképpen készítsen több
kávét, hogy megtalálja a forgatható
gomb megfelelõ beállítását. Ügyeljen
arra, hogy a forgatható gombot ne
forgassa túlságosan jobbra, különben fennáll annak veszélye, hogy a
kávé lassan (cseppenként) folyik ki,
fõleg amikor két csésze kávét készít.
Ha pár adag lefõzése után a kávéhab
még mindig nem felel meg az ízlésének, fordítsa az õrlési finomság forgatható gombját (17. ábra) egy pozícióval balra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 214. oldal).
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3. megjegyzés: Tanácsok forróbb
kávé kiadásához:
1) Ha a rögtön a kávégép bekapcsolása után (60 ml-nél kevesebb) erõs
kávét kíván készíteni, használja az
öblítés forró vizét a csészék elõmelegítésére.
2) Ha azonban az utolsó kávékészítés óta 2-3 percnél több telt el, akkor
az újbóli kávékészítés elõtt a
gomb megnyomásával fel kell fûteni
a forrázóegységet.
Ilyenkor folyassa a vizet az alatta álló
csepptálcába. Ezt a vizet használhatja a kávéscsésze elõmelegítésére is.
Ebben az esetben a forró vizet egyszerûen folyassa a csészébe (majd
öntse ki).
3) Ne használjon túl vastag csészét,
kivéve ha elõmelegíti õket, mivel az
ilyenek túl sok hõt nyelnek el.
4) Mindig meleg vízzel kiöblítve vagy
legalább 20 percre a bekapcsolt kávégép tetején a fûtött melegen tartó
lapra állítva elõmelegített csészéket
használjon.
4. megjegyzés: A kávékészítés során a kávé kiadása bármikor befejezhetõ idõ elõtt a
gomb (13. ábra)
vagy a
gomb (14. ábra) ismételt
rövid megnyomásával, vagy a kávémennyiség forgatható gombjának
(10. ábra) elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányban.

3

5. megjegyzés: Amikor befejezõdött
a kávékiadás, a kávémennyiség növelhetõ a
gomb (13. ábra) vagy a
gomb (14. ábra) nyomva tartásával és a kívánt kávémennyiség eléréséig, vagy a kávémennyiség forgatható gombjának (10. ábra) elforgatásával az óramutató járásával megegyezõ irányban (közvetlenül a kávé
kiadása után kell beavatkozni, mielõtt
az elhasznált õrölt kávét a készülék a
zacctartályba dobná).

3

6. megjegyzés: A
fényjel
folyamatos világítása esetén fel
kell tölteni a víztartályt. Máskülönben

nem készíthetõ kávé. A víztartály
csak akkor vehetõ ki, ha a tejhabosítót elõzõleg a gép közepe felé állítottuk. (Nem hiba, ha a
fényjel kigyulladásakor van még némi víz a
tartályban.)

3

7. megjegyzés: A kávégép számolja
az elkészített kávékat. 14 egycsészés
(vagy 7 kétcsészés) kávékészítés
után folyamatosan világít a
fényjel,
ami annak jelzése, hogy a zacctartály
tele van, ki kell üríteni és meg kell
tisztítani (lásd 9.2 „A zacctartály
kiürítése”, 217. oldal).

3

8. megjegyzés: A kávégép használata során idõvel elõfordulhat, hogy a
daráló elkopik és a kávé túl gyorsan
vagy kávéhab nélkül folyik ki, mivel
túl durvára van darálva.
Ennek a hibának az elhárításához
újra be kell állítani a daráló õrlési
finomságát. Ehhez fordítsa el a
daráló forgatható beállítógombját
(17. ábra), mégpedig egy pozícióval
balra (a megfelelõ fejezetben leírtak
szerint, lásd 5 „A daráló beállítása”,
214. oldal).

3

9. megjegyzés: Ha hosszabb ideig
nem használták a kávégépet, akkor
az újbóli használat elõtt a forrázóegységet a megfelelõ fejezetben leírtak
szerint meg kell tisztítani, lásd 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 217. oldal.

3

10. megjegyzés: Kávékészítés
közben sohase vegye ki a víztartályt. Ha kivette, a kávégép már
nem tud kávét készíteni, és villogni
kezd a vízhiányt jelzõ
fényjel. Ha
további kávét próbál készíteni, a
kávégép szokatlanul zajos lesz, és
nem készíti el a kávét. A kávégép újbóli üzembe helyezése céljából kérjük, fordítsa el a gõz forgatható
gombját ütközésig balra, és néhány
másodpercig folyassa a vizet a tejhabosítóból.
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A kávégép elsõ üzembe helyezésekor legalább 4-5 kávét kell készíteni,
mielõtt a gép kielégítõ eredményt
nyújtana.

3

A riasztási fényjel kigyulladásával jelzett zavar fellépésekor nem kell azonnal a szervizhez fordulni. A probléma
majdnem mindig elhárítható a 11 „A
riasztási fényjelek jelentése és mi a
teendõ, ha kigyulladnak”, 220. oldal
és a 12 „A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák”, 221. oldal
útmutatásainak követésével.
Amennyiben az útmutatás nem elegendõ a probléma elhárításához, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

5

A daráló beállítása
Mivel a darálót gyárilag már elõre
beállították a helyes kávékiadáshoz,
azt – legalábbis eleinte – nem kell
állítani.
Amennyiben a kávékiadás az elsõ
kávék után mégis túl gyorsan vagy
túl lassan (cseppenként) történik, akkor ez az õrlési finomság forgatható
beállítógombjával korrigálható, amely
a babkávé tartályában található (17.
ábra).
E korrekció hatása azonban csak
legalább 2 kávékészítéssel késõbb
észlelhetõ.
Az õrlési finomságot csak õrlés
közben szabad módosítani.
Az álló darálón végzett beállítás a
kávégép sérülését okozhatja.
0 A lassabb kávékiadás és a jobb
kávéhab érdekében fordítsa a forgatható gombot egy pozícióval balra (=
a kávé finomabb õrlésû lesz) (18.
ábra).
0 A gyorsabb (nem cseppenkénti) kávékiadás érdekében fordítsa a forgatható gombot egy pozícióval jobbra
(= a kávé durvább õrlésû lesz)
(18. ábra).

1

214

3

6

A kávégépet gyárilag ellenõrizték.
Ehhez kávét használtak, így teljesen
normális, ha a darálóban némi kávé
található. Minden esetben garantáljuk, hogy a kávégép új.

Kávékészítés õrölt
kávéból
0 A
gomb megnyomásával
válassza ki az „õrölt kávé” funkciót
(19. ábra).
Kigyullad a
fényjel, és jelzi, hogy
ez a funkció van kiválasztva, és a
daráló ki van kapcsolva.
0 Középen emelje fel a fedelet, és töltsön õrölt kávét a betöltõrekeszbe
(20. ábra), 1 csészéhez egy csapott
mérõkanálnyit, 2 csészéhez két csapott mérõkanálnyit.
0 A kávémennyiség forgatható gombjával (10. ábra) állítsa be a kívánt kávémennyiséget.
Minél inkább jobbra fordítja, annál
több kávét készít.
0 Állítson a kávékifolyó nyílásai alá egy
csészét, ha 1 kávét, ill. két csészét,
ha 2 kávét kíván készíteni (11. ábra).
Akkor keletkezik több kávéhab, ha a
kávékifolyót lesüllyesztve a lehetõ
legközelebb állítja azt a csészéhez
(12. ábra).
0 Ha egy kávét kíván készíteni, nyomja
meg a
gombot (13. ábra). Ha 2
kávét kíván készíteni, nyomja meg a
gombot (14. ábra).

3

1. megjegyzés: Az õrölt kávét soha
ne töltse kikapcsolt gépbe, így elkerülheti, hogy az szétterjedjen a gép
belsejében.

3

2. megjegyzés: Sohase töltsön be 2
csapott mérõkanálnál többet, különben a kávégép nem fog kávét készíteni, és az õrölt kávé a gép belsejébe
kerül és beszennyezi azt, vagy a
kávé csak cseppenként folyik ki.
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3. megjegyzés: Az õrölt kávé betöltendõ mennyiségének adagolására
kizárólag a mellékelt mérõkanalat
használja.
4. megjegyzés: Csak presszógépekhez alkalmas õrölt kávét tegyen a betöltõrekeszbe: Semmi esetre se használjon babkávét, liofilizált (fagyasztva
szárított) kávét vagy mást, ami károsíthatná a kávégépet.

5. megjegyzés: Amennyiben kettõnél több mérõkanál betöltése eldugítaná a betöltõrekeszt, késsel tolja le
az õrölt kávét (21. ábra), majd vegye
ki a forrázóegységet, és a kávégéppel együtt tisztítsa meg a 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 217. oldal
leírása szerint.
0 Ha õrölt kávéval történõ kávékészítés
után babkávéból kíván kávét készíteni,
egyszerûen a
gomb megnyomásával kapcsolja ki az „õrölt kávé” funkciót
(kikapcsol a fényjel és a daráló ismét
üzemkész).

3

3

7

Kérjük, vegye figyelembe a 3 - 7., a
9. és a 10. megjegyzést a következõ
fejezetben: 4 „Kávékészítés
babkávéból”, 212. oldal.

8

Tejhabosítás
0 Töltsön egy edénybe annyiszor 100
gramm tejet, ahány cappuccinót szeretne készíteni. Az edény méretének
kiválasztásakor vegye figyelembe,
hogy a tej térfogata kétszeresére
vagy háromszorosára nõ.

3
0

0
0

0

Forró víz készítése
0 Mindig ellenõrizze, hogy folyamatosan világít-e a
és a
fényjel.
0 A tejhabosítót fordítsa ki (6. ábra).
0 Állítson egy edényt a tejhabosító alá
(6. ábra).
0 A gõz forgatható gombját fordítsa félfordulatnyit ütközésig balra (8. ábra):
A tejhabosítóból a forró víz az alatta
álló edénybe folyik.
0 A forró víz kiadásának megszakításához fordítsa a forgatható gõzgombot
ütközésig jobbra (8. ábra), és a tejhabosítót fordítsa vissza a kiindulási
helyzetébe, a gép közepe felé. (Azt
ajánljuk, hogy 2 percnél hosszabban
ne folyassa a forró vizet.)

1
1

Javasoljuk, hogy hûtõszekrényben
tartott, félzsíros, hideg tejet használjon.
A megfelelõ fejezetekben leírtak szerint készítse el a presszókávét, és
használjon elegendõen nagy csészéket.
Fordítsa a tejhabosítót kifelé (6.
ábra).
Ez után nyomja meg a
gõz
gombot (22. ábra).
A
fényjel villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a kávégép felfût (a
és
fényjel nem világít, jelezve, hogy
nem készíthetõ kávé).
Amint a
fényjel már nem villog,
hanem állandóan világít, a kávégép
hõmérséklete elérte a gõzképzéshez
optimális értéket.
Rögtön ezután, de legfeljebb két percen belül (különben a gép automatikusan visszakapcsol „kávé” üzemmódba), merítse bele a tejhabosítót a
tejesedénybe (23. ábra). Ez után a
gõz forgatható gombját fordítsa félfordulatnyit ütközésig balra (8. ábra).
Vigyázzon, nehogy leforrázza magát.
Vigyázat! A tejhabosítót szennyezõ
beszáradt tejmaradványok veszélyt
jelenthetnek. Ügyeljen arra, hogy ne
merítse a tejhabosítót a tejbe olyan
mélyen, hogy a tej ellepje a tejhabosító felsõ részén található légszívónyílást. Ezáltal a tej beszívódna a fúvókába, és esetleg a tejhabosító
szennyezõdését idézné elõ.
A tejhabosítóból gõz áramlik ki, ami
felhabosítja a tejet, és krémes állagot
kölcsönöz neki. Krémesebb tejhab
készítéséhez merítse a tejhabosítót
az edénybe, és mozgassa az edényt
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0 A forgatható gombot fordítsa el ütközésig jobbra. Várjon pár percet, amíg
lehûl a tejhabosító.
0 Egyik kezével tartsa szorosan a gõzcsõ fogatnyúját. Másik kezével az
óramutató járásával megegyezõ
irányban enyhén elforgatva nyissa ki
a tejhabosító bajonettzárát. Húzza ki
a tejhabosítót (24. ábra).
0 Lefelé húzza le a tejhabosító fúvókát
a gõzcsõrõl.
0 A tejhabosítót és a fúvókát langyos
vízben gondosan mossa el.
0 Ellenõrizze, hogy nincs-e eldugulva a
25. ábrán nyilakkal jelölt két furat.
Adott esetben tûvel szúrja át és tisztítsa meg õket.
0 Ismét szerelje fel a tejhabosító fúvókát, felhelyezve azt a gõzcsõre és
erõsen felfelé tekerve.
0 Szerelje vissza a tejhabosítót, felfelé
betolva és az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva azt
(24. ábra).

lassan alulról felfelé. (Azt ajánljuk,
hogy 2 percnél hosszabban ne engedje a gõzt.)
0 A kívánt hõmérséklet elérésekor a
forgatható gõzgombot ütközésig
jobbra fordítva (8. ábra) szakítsa meg
a gõz kiadását, és a „gõz” funkció kikapcsolásához nyomja meg a
gõzgombot (22. ábra).
0 A tejhabot töltse az elõzõleg elkészített presszókávét tartalmazó csészékbe. Kész a cappuccino (ízlés szerint
cukrozza, és ha szereti, szórjon kakaót a habra).

3

8.1

Megjegyzés: A cappuccino elkészítése és a „gõz” funkciónak a
gõzgomb (22. ábra) megnyomásával történõ kikapcsolása után a kávégép
hõmérséklete kávékészítéshez még
túl magas (villog a
és a
fényjel, annak jelzésére, hogy a hõmérséklet még nem alkalmas újabb
kávékészítéshez). Ezért az újabb
kávékészítés elõtt mintegy 10 percet
várni kell, hogy a kávégép kissé lehûljön.
TANÁCS: Annak érdekében, hogy a
kávégép a „gõz” funkció kikapcsolása után gyorsabban lehûljön, nyissa
meg a forgatható gõzgombot, és folyassa a vizet a tejhabosítóból egy
edénybe, amíg már nem villog a
és a
fényjel.

9

Tisztítás és karbantartás

1

A tejhabosító tisztítása

Fontos, hogy a tejhabosítót minden
használat után megtisztítsa.
0 Néhány másodpercig engedje a vizet
vagy a gõzt, a gõz forgatható gombját ütközésig balra fordítva (8. ábra). 9.1
0
Ezáltal a gõzcsõ belsejében esetleg
lerakódott tejmaradványok is kiöblítõdnek.

3

216

Fontos: Higiéniai okokból azt ajánljuk, hogy ezt a mûveletet mindig végezze el, elkerülendõ, hogy tej rakódjon le a tejhabosító belsejében.

A kávégépet minden tisztítás elõtt
hagyja lehûlni, és válassza le az
elektromos hálózatról.
A kávégépet soha ne merítse vízbe:
elektromos készülékrõl van szó.
A kávégép tisztításához ne használjon oldószert ill. súrolószert. Elegendõ egy nedves, puha kendõ.
A kávégép semelyik része sem tisztítható mosogatógépben.

A kávégép tisztítása

Minden alkalommal, amikor folyamatosan világít a
fényjel, tisztítsa
meg a zacctartályt (leírás: 9.2 „A
zacctartály kiürítése”, 217. oldal).
0 Javasoljuk, hogy gyakran tisztítsa a
víztartályt is.
0 A csepptálca (piros színû) vízállásjelzõvel van felszerelve (26. ábra). Ha
ez a jelzés láthatóvá válik (néhány
milliméterrel a csepptálca alatt), ki
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kell üríteni és meg kell tisztítani a
csepptálcát.
0 Ellenõrizze, hogy nincsenek-e eldugulva a kávékifolyó nyílásai. Tisztításképpen tûvel távolíthatja el a rászáradt kávét (27. ábra).

9.2

A zacctartály kiürítése

A készülék számolja az elkészített
kávékat. 14 egycsészés (vagy 7 kétcsészés) kávékészítés után világít a
fényjel, amely arra utal, hogy tele
van a zacctartály, ki kell üríteni és
meg kell tisztítani. Amíg a zacctartályt
meg nem tisztítják, a kávégép nem
tud kávét készíteni.
0 Tisztításhoz a megfelelõ nyitógombot
megnyomva reteszelje ki és nyissa
fel a karbantartónyílást (15. ábra),
ekkor villog a
fényjel.
0 Ezután vegye ki és tisztítsa meg
csepptálcát (16. ábra).
0 Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a
zacctartályt. Kérjük, ügyeljen arra,
hogy eltávolítson a fenékre lerakódott
minden maradványt.
Fontos: Minden alkalommal, amikor
kihúzza a csepptálcát, ki kell üríteni
a zacctartályt is, még ha az nincs is
egészen tele. Ha nem hajtjuk végre
ezt a mûveletet, akkor a rákövetkezõ
kávékészítéseknél elõfordulhat, hogy
a zacctartály túlságosan megtelik, és
a túlcsorduló kávézacc eltömíti a
kávégépet.

3

9.3

A készülék napi használata esetén a
tartályt is naponta ürítse ki.
A zacctartályt mindig bekapcsolt készüléknél ürítse ki. A készülék csak
így ismeri fel az ürítést.

0 A
gomb (4. ábra) megnyomásával
kapcsolja ki a kávégépet (ne húzza ki
a hálózati csatlakozódugót) és várjon,
amíg ki nem alszik minden fényjel!
0 Nyissa fel a karbantartónyílást
(15. ábra).
0 Vegye ki és tisztítsa meg csepptálcát
és a zacctartályt (16. ábra).
0 Nyomja meg a forrázóegység két
piros kioldógombját oldalra és közép
felé (28. ábra), és húzza ki a forrázóegységet.
Figyelem! A forrázóegység csak
kikapcsolt gépnél vehetõ ki. Ha
megkísérli a bekapcsolt kávégépbõl kivenni a forrázóegységet,
azzal a gép súlyos károsodását
kockáztatja.
0 A forrázóegységet mosogatószer
használata nélkül, folyó vezetékes víz
alatt tisztítsa meg.

1

1
0

0

0

0

A forrázóegység tisztítása
A forrázóegységet rendszeresen
meg kell tisztítani, elkerülendõ, hogy
rásüljön a kávé (ami üzemzavarokhoz vezethet). A tisztításhoz a következõképpen járjon el:

3

A forrázóegységet sohase tisztítsa
mosogatógépben.
Alaposan tisztítsa meg a gép belsejét.
A kávégépre belül rásült kávémaradványokat fa vagy mûanyag villával kaparja le (29. ábra), majd porszívózzon
ki minden maradványt (30. ábra).
Az ismételt behelyezéshez tegye a
forrázóegységet (32. ábra, a) a tartóba (32. ábra, b) és tolja be a rögzítõcsapot (32. ábra, c). A rögzítõcsapot
be kell vezetni a forrázóegységen
alul található csõbe (32. ábra, d).
Most nyomja erõsen a PUSH feliratot
(32. ábra, e), amíg a bekattanás
hangját nem hallja.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a két piros gomb (32. ábra, f) ki van pattanva, különben a nyílás nem zárható le.
33. ábra: A két piros gomb helyesen
ki van pattanva.
34. ábra: A két piros gomb nincs
kipattanva.
1. megjegyzés: Ha a forrázóegység
nincs megfelelõen behelyezve, azaz
a hallható kattanásig bepattintva, és
a piros gombok nincsenek helyesen
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kipattanva, nem zárható be a karbantartónyílás, és a kávégép nem helyezhetõ üzembe (ha bekapcsolják, villog
a
fényjel).

3

3

9.4

2. megjegyzés: Ha a forrázóegység
csak nehezen helyezhetõ be, akkor
(behelyezés elõtt) megfelelõ méretre
kell állítani, mégpedig a 31. ábrán
bemutatott módon alulról és felülrõl
egyidejûleg erõsen összenyomva a
forrázóegységet.
3. megjegyzés: Ha a forrázóegység
még mindig nehezen helyezhetõ be,
ne próbálja meg erõvel behelyezni,
hanem zárja le a karbantartónyílást,
húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd dugja
azonnal ismét vissza. Várja meg,
hogy minden fényjel kialudjon, majd
nyissa fel a karbantartónyílást, és helyezze be ismét a forrázóegységet.
A zacctartállyal együtt helyezze
vissza a csepptálcát, és zárja le a
karbantartónyílást.

1

0
0

0

Vízkõmentesítés
A felhasznált víznek a kávékészítéshez szükséges állandó melegítése
miatt természetes, hogy idõvel vízkõ
rakódik le a kávégép belsejében.
Amikor villogni kezd a
fényjel,
ideje vízkõmentesíteni a kávégépet.

Megjegyzés: Ha világít a
fényjel, továbbra is lehet kávét készíteni.
A következõképpen járjon el:
0 A
gomb (7. ábra) megnyomásával kapcsolja be a gépet.
0 Várjon, amíg a
és a
fényjel
már nem villog, hanem folyamatosan
világít.
0 Készítse el az oldatot a mellékelt vízkõmentesítõ szer palackján megadottak szerint.
A vízkõmentesítõ szer palackjának
tartalmát (kb. 0,125 liter) öntse a víztartályba, majd adjon hozzá 1 liter
vizet.

0

3
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Figyelem! Semmi esetre se használjon az AEG/Electrolux által ajánlottak
között nem szereplõ vízkõmentesítõt.
Más vízkõmentesítõ szer használata
esetén az AEG/Electrolux nem vállal
felelõsséget az esetleges károkért.
Vízkõmentesítõ folyadék kapható a
szakkereskedésekben és az AEG/
Electrolux szervizvonalán.
Állítson egy legalább 1,5 liter ûrtartalmú edényt a tejhabosító alá (6. ábra).
Nyomja meg a
gombot és tartsa nyomva legalább 5 másodperc
hosszan. Erre kigyullad a
fényjel, annak jelzésére, hogy elindult a
vízkõmentesítõ program (a
és a
fényjel kialszik, jelezve, hogy
nem készíthetõ kávé).
A gõz forgatható gombját fordítsa
félfordulatnyit balra (8. ábra). Ezt követõen a tejhabosítóból a vízkõmentesítõ oldat az alatta álló edénybe
folyik.
A vízkõmentesítõ program automatikusan végrehajt egy sor öblítést (szünetekkel elválasztva), hogy eltávolítsa
a vízkõlerakódásokat a kávégép belsejébõl.
Mintegy 30 perc elteltével, amikor folyamatosan világít a
fényjel, fordítsa a forgatható gõzgombot félfordulatnyit ütközésig jobbra (8. ábra).
Ekkor a vízkõmentesítõ oldat maradványainak a kávégépbõl való eltávolításához öblítést kell végrehajtani.
Vegye ki a víztartályt, öblítse ki és
töltse fel friss vízzel.
Helyezze vissza a víztartályt.
A tejhabosító alá helyezett, folyadékkal teli edényt ürítse ki, majd tegye
vissza a tejhabosító alá.
A gõz forgatható gombját fordítsa
félfordulatnyit balra (8. ábra). A tejhabosítóból a forró víz az alatta álló
edénybe folyik.
Amint a víztartály kiürült, kialszik a
fényjel, és kigyullad a
fényjel.
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Három rózsaszín mezõ:
3. keménységi fokozat,
kemény
max. 3,7 mmol/l, ill.
max. 21 német keménységi fok, ill.
max. 37,8 francia keménységi
fok
Négy rózsaszín mezõ:
4. keménységi fokozat,
nagyon kemény
3,7 mmol/l felett, ill.
21 német keménységi fok felett, ill.
37,8 francia keménységi fok
felett

0 Fordítsa a forgatható gõzgombot
ütközésig jobbra (8. ábra) és ismét
töltse fel tiszta vízzel a víztartályt.
Ezzel lezárult a vízkõmentesítõ program, és a kávégép újból üzemkész.

3

Megjegyzés: Ha a vízkõmentesítõ
mûveletet nem hajtják végre végig és
idõ elõtt megszakítják, a
riasztás nem kapcsol ki, és a mûveletet
elölrõl kell kezdeni.

1

Fontos: Ha nem elõírásszerûen
hajtják végre a vízkõmentesítést,
akkor érvényét veszti a garancia.

9.5

A vízkeménység beállítása

A
fényjel egy gyárilag beállított
használati idõtartam után gyullad ki.
Az idõtartam meghatározását a lehetõ legkeményebb víz figyelembevételével végezték el. A használati idõtartam meghosszabbítható, hogy a
kávégépet ne vízkõmentesítsék szükségtelenül gyakran. Ehhez a kávégépet a felhasznált víz tényleges mésztartalmának megfelelõen kell beállítani. A keménységi fok meghatározásához használja a mellékelt tesztcsíkot, vagy kérdezze meg a vízmûveket.
A vízkeménységi fokozat
meghatározása
0 Mártsa a tesztcsíkot kb. 1 másodpercre hideg vízbe. Rázza le a felesleges vizet, és a rózsaszínre színezõdött mezõk alapján határozza meg a
keménységi fokozatot.
Nulla vagy egy rózsaszín mezõ:
1. keménységi fokozat, lágy
max. 1,24 mmol/l, ill.
max. 7 német keménységi fok, ill.
max. 12,6 francia keménységi
fok
Két rózsaszín mezõ:
2. keménységi fokozat,
közepesen kemény
max. 2,5 mmol/l, ill.
max. 14 német keménységi fok, ill.
max. 25,2 francia keménységi
fok

0

0

0

0

A meghatározott vízkeménységi
fokozat beállítása és tárolása
A beállítható keménységi fokozatok
száma 4. A készülék gyárilag a 4. keménységi fokozatra van beállítva.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a kávégép ki van kapcsolva (minden fényjel
kialudt).
A
gombot tartsa nyomva legalább 5 másodperc hosszan. Felgyullad a négy
, ,
és
fényjel.
Addig nyomogassa a
gombot
(19. ábra), amíg a meghatározott keménységi fokozatnak megfelelõ számú fényjel nem gyullad ki (a 3. keménységi fokozat beállításához
annyiszor kell megnyomni a
gombot, hogy a 3 fényjel ( ,
és
)
együtt világítson).
Az érték eltárolásához nyomja meg a
gombot. Ezzel a kávégépet
beállította, hogy a víz tényleges
mésztartalmának megfelelõen jelezze, hogy mikor kell vízkõmentesítést
végrehajtani.
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Az üzemi fényjelek
jelentése
A
és a
fényjel villog
A kávégép nem üzemkész (a víz hõmérséklete még nem érte el a kávékészítéshez ideális értéket). Csak akkor kezdje meg a kávékészítést, ha
minden fényjel folyamatosan világít.
A
és a
fényjel folyamatosan világít
A kávégép elérte a kávékészítéshez
ideális hõmérsékletet.
A
fényjel folyamatosan világít
A kávégép éppen egy csésze kávét
készít.
A
fényjel folyamatosan világít
A kávégép éppen két csésze kávét
készít.
A
„gõz” fényjel villog
A kávégép éppen felfût, hogy elérje a
gõzképzéshez ideális hõmérsékletet.
Várja meg, hogy a fényjelek folyamatosan világítsanak, mielõtt elfordítja a
forgatható gõzgombot.
A
„gõz” fényjel folyamatosan
világít
A kávégép kész a gõz kiadására,
elfordíthatja a gõzgombot.
A
fényjel folyamatosan világít
A kávégépet õrölt kávéból készített
kávé kiadására állították be (lásd 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
214. oldal).
A
fényjel folyamatosan
világít
Az automatikus vízkõmentesítõ program fut (lásd 9.4 „Vízkõmentesítés”,
218. oldal).
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A riasztási fényjelek
jelentése és mi a teendõ,
ha kigyulladnak

A
fényjel folyamatosan világít
• A víztartály üres vagy nem megfelelõen van behelyezve:
0 A 3.2 „Víz betöltése”, 211. oldal
szerint töltse fel és helyezze be elõírásszerûen a víztartályt.
• Szennyezett a víztartály, vagy vízkõkéreg képzõdött rajta.
0 Öblítse ki vagy vízkõmentesítse a
víztartályt.
A
fényjel villog
• A kávégép nem tud kávét készíteni,
és hangos zajokat bocsát ki.
0 A gõz forgatható gombját fordítsa a 4
„Kávékészítés babkávéból”,
212. oldal 10. megjegyzése szerint
balra (8. ábra).
• A kávé túl lassan folyik ki.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval jobbra (5 „A daráló
beállítása”, 214. oldal).
A
fényjel folyamatosan világít
• A zacctartály tele van vagy nincs
behelyezve.
0 Ürítse ki a zacctartályt, majd tisztítsa
meg és helyezze be megfelelõen a
9.2 „A zacctartály kiürítése”,
217. oldal szerint.
• A zacctartályt a tisztítás után nem
helyezték be.
0 Nyissa fel a karbantartónyílást, és
helyezze be a zacctartályt.
A
fényjel villog
• Kiválasztották a
funkciót, de nem
töltöttek õrölt kávét a betöltõrekeszbe.
0 Töltse be az õrölt kávét a 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
214. oldal szerint.
• Nincs több babkávé a babkávé
tartályában.
0 Töltse fel a babkávé tartályát babkávéval a 3.3 „A babkávé tartályának
feltöltése”, 211. oldal szerint.
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• Ha nagyon zajos a daráló, az azt
jelenti, hogy a babkávéban lévõ kis
kavics megakasztotta a darálót.
0 Kérjük, forduljon a vevõszolgálathoz.
A daráló idegen testek következtében fellépõ sérülése és beszorulása kizárható a garancia hatálya alól.
A
fényjel villog
• Azt jelzi, hogy a kávégép elvízkövesedett.
0 Végre kell hajtani a 9.4
„Vízkõmentesítés”, 218. oldal szerinti
vízkõmentesítõ programot.
A gép furcsa zajt hallat és a négy
, ,
és
fényjel
felváltva villog
• Valószínûleg elfelejtették visszatenni
a forrázóegységet a kávégépbe a
tisztítás után.
0 Hagyja zárva a karbantartónyílást, és
ne helyezze be a forrázóegységet.
Tartsa nyomva a
és a
gombot mindaddig, amíg a négy fényjel ki
nem alszik. Csak az után nyissa fel a
karbantartónyílást és helyezze be a
forrázóegységet, hogy mind a négy
riasztás kialudt (ide vonatkozólag
lásd még: 9.3 „A forrázóegység
tisztítása”, 217. oldal).
A
és a
fényjel felváltva
villog
• A kávégépet most kapcsolta be és a
forrázóegység nincs megfelelõen behelyezve, ezért a karbantartónyílás
nem zárható le helyesen.
0 Nyomja erõsen a forrázóegység
PUSH feliratát, amíg egy kattanás
nem hallható. Gyõzõdjön meg arról,
hogy a két piros gomb ki van pattanva (9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
217. oldal). Zárja le a karbantartónyílást és nyomja meg a
gombot.
A
,a
és a
fényjel be van
kapcsolva és villog
• A kávégépet nyitott forgatható gõzgombbal kapcsolták be.
0 A gõz forgatható gombját ütközésig
jobbra fordítva zárja el (8. ábra).

A
fényjel villog
• Nyitva van a karbantartónyílás.
0 Amennyiben a karbantartónyílás nem
volna lezárható, gyõzõdjön meg
arról, hogy helyesen van-e behelyezve a forrázóegység (9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 217. oldal).
A
fényjel folyamatosan világít
és a
és a
fényjel villog.
• Valószínûleg elfelejtették visszatenni
a forrázóegységet a kávégépbe a
tisztítás után.
0 Helyezze be a forrázóegységet, ide
vonatkozólag lásd: 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 217. oldal.
• A kávégép belseje nagyon szennyezett.
0 Gondosan tisztítsa meg a kávégép
belsejét a 9.3 „A forrázóegység
tisztítása”, 217. oldal szerint.
A
fényjel villog
• Eldugult az õrölt kávé betöltõrekesze.
0 Tisztítsa meg a betöltõrekeszt egy
kés segítségével, a 6 „Kávékészítés
õrölt kávéból”, 214. oldal 5. megjegyzése szerint (21. ábra).

12

A vevõszolgálat nélkül
megoldható problémák
Amennyiben nem mûködik a kávégép és világít egy riasztási fényjel,
könnyen megtalálhatja és elháríthatja
az üzemzavar okát, ha tanulmányozza a 11. fejezetet. Ha azonban nem
látható riasztási jelzés, kérjük, végezze el az alábbi ellenõrzéseket, mielõtt
a vevõszolgálathoz fordul.

Nem elég forró a kávé.
• Nem melegítették elõ a csészéket.
0 Melegítse elõ a csészéket úgy, hogy
vízzel kiöblíti vagy legalább 20 percre a melegen tartó lapra (A) állítja
õket (lásd 4 „Kávékészítés
babkávéból”, 212. oldal, 3. megjegyzés).
• Túl hideg a forrázóegység.
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0 Kávékészítés elõtt a
gomb
megnyomásával fûtse elõ a forrázóegységet (lásd 4 „Kávékészítés
babkávéból”, 212. oldal, 3. megjegyzés).
Kevés a kávéhab
• A gép túl kevés kávét használ a
kávéfõzéshez.
0 A jobb oldali forgatható gombot (9.
ábra) fordítsa kissé jobbra (lásd 4
„Kávékészítés babkávéból”,
212. oldal, 2. megjegyzés).
• Túl durvára van õrölve a kávé.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval balra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 214. oldal).
• Nem alkalmas a kávékeverék.
0 Használjon kávéautomatához alkalmas kávékeveréket.
A kávé túl lassan folyik ki
• Túl finomra van õrölve a kávé.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval jobbra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 214. oldal).
• A kávégép túl sok kávét használ a
kávéfõzéshez.
0 Az õrölt kávé mennyiségének forgatható gombját (9. ábra) fordítsa kissé
balra.
A kávé túl gyorsan folyik ki
• Túl durvára van õrölve a kávé.
0 Fordítsa el az õrlési finomság forgatható beállítógombját (17. ábra) egy
pozícióval balra (lásd 5 „A daráló
beállítása”, 214. oldal).
• A kávégép túl kevés kávét használ a
kávéfõzés során.
0 Az õrölt kávé mennyiségének forgatható gombját (9. ábra) fordítsa kissé
jobbra.
Csak az egyik kávékifolyóból jön
kávé
• Eldugult a nyílás.
0 Tûvel távolítsa el a rászáradt kávét
(27. ábra).
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A gõz forgatható gombjának elfordítása ellenére nem jön gõz a
tejhabosítóból
• Eldugultak a tejhabosító és a
tejhabosító fúvóka kis furatai.
0 Tisztítsa meg a tejhabosító és a gõzfúvóka furatait (lásd 8.1 „A tejhabosító tisztítása”, 216. oldal, 25. ábra).
A
és a
gomb megnyomásakor nem kávé, hanem víz folyik
a gépbõl
• Az õrölt kávé megakadhatott a
betöltõrekeszben.
0 Késsel távolítsa el a betöltõrekeszt
eldugító õrölt kávét (lásd 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
214. oldal, 5. megjegyzés). Ez után
tisztítsa meg a forrázóegységet és a
gép belsejét (ide vonatkozólag lásd:
9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
217. oldal).
A gép nem kapcsol be a
gomb
megnyomásakor
• A kávégép nincs csatlakoztatva a
villamos hálózathoz.
0 Ellenõrizze, hogy a hálózati kábel
megfelelõen be van-e dugva a dugaszolóaljzatba.
A forrázóegység nem vehetõ ki
tisztítás céljából
• Be van kapcsolva a kávégép. A forrázóegység csak kikapcsolt gépnél vehetõ ki.
0 Kapcsolja ki a gépet (lásd 9.3 „A
forrázóegység tisztítása”, 217. oldal).
Figyelem! A forrázóegység csak
kikapcsolt kávégépnél vehetõ ki. Ha
megkísérli a bekapcsolt kávégépbõl
kivenni a forrázóegységet, azzal a
gép súlyos károsodását kockáztatja.
Õrölt kávét használtak (babkávé
helyett), és a gép nem ad kávét
• Túl sok õrölt kávét töltöttek be.
0 Vegye ki a forrázóegységet, és alaposan tisztítsa meg a gép belsejét a
9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
217. oldal szerint. Ismételje meg a

1
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kávékészítést és legfeljebb 2 csapott
mérõkanál õrölt kávét használjon.
Nem nyomták meg a
gombot, és
a készülék felhasználta a készen vett
õrölt kávét és a darálóban õrölt kávét
is.
Gondosan tisztítsa meg a gép
belsejét a 9.3 „A forrázóegység
tisztítása”, 217. oldal szerint. Elõször
nyomja meg a
gombot a 6
„Kávékészítés õrölt kávéból”,
214. oldal szerint, majd ismételje
meg a mûveletet.
Az õrölt kávét kikapcsolt gépnél
töltötték be.
Vegye ki a forrázóegységet, és
alaposan tisztítsa meg a gép belsejét
a 9.3 „A forrázóegység tisztítása”,
217. oldal szerint. Ismételje meg a
mûveletet bekapcsolt gépnél.
A kávé nem a kávékifolyó nyílásain, hanem oldalt, a karbantartónyíláson folyik ki
A kávékifolyó nyílásait eltömítette a
beszáradt kávé.
A furatokat szúrja át tûvel (27. ábra).
A karbantartónyíláson belül található
mozgatható rekesz megakadt és
nem mozog.
Alaposan tisztítsa meg a mozgatható
rekeszt, különösen a zsanérok közelében, hogy azok mozgathatók maradjanak.
Mi a teendõ, ha a készüléket
szállítani kell?
Szállítási célokra õrizze meg az eredeti csomagolást. A karcolások elleni
védelemre használja az eredeti mûanyag zsákot.
Biztosítsa a készüléket ütõdés ellen.
A szállítás során bekövetkezõ sérülésekért nem tudunk felelõsséget
vállalni.
A víztartályt és a zacctartályt ürítse ki.
Kérjük, fordítson gondot a készülék
tárolási helyére, különösen hideg
idõben. Fagykárok keletkezhetnek.
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Mûszaki adatok
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:

;
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220-240 V
1350 W

Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 2006/95 "A kisfeszültségrõl szóló
irányelv"
• 89/336/EGK, "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EGK és 93/68/EGK számú
módosításokat is

Ártalmatlanítás
Csomagolóanyagok
A csomagoláshoz felhasznált anyagok nem károsítják a környezetet és
újrahasznosíthatók. A mûanyag részek meg vannak jelölve, pl. >PE<,
>PS< stb. A csomagolóanyagokat jelölésüknek megfelelõen ártalmatlanítsa a kommunális hulladékgyûjtõ helyeken, az erre a célra szolgáló gyûjtõkonténerekben.

2 Kiselejtezett készülék

A terméken vagy a csomagolásán

W

található
jelzés azt jelenti, hogy
a termék nem kezelhetõ szokványos
háztartási hulladékként, hanem az
elektromos és az elektronikai
készülékek újrahasznosítási gyûjtõhelyeinek egyikén kell leadni. E termék megfelelõ ártalmatlanításával
Ön védi a természetet és embertársainak egészségét. A helytelen hulladékkezelés veszélyt jelent a természetre és az egészségre. E termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a szemétszállítókhoz, vagy az üzlethez, amelyben a
terméket megvásárolta.
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