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KoszÖnjuk, hogy megvásárolIa az Espresseria Automatic Krups készÜ|éketA készuléksegítségéveIegyÜtt é|vezheti
a csésze kivá|o tartaImát és egyÚttaI a készulékrendkívuI egyszerL1 kezelését

Espesso vagy lungo, ristretto Vagy Cappuccino, az eszpressz es kávé készítésérealkalmas automata készÜ|ék
segítségéve|a kávéházakbol ismert minoségti italokat tmmár otthon is, a nap bárme|yik Órájában, a hét bármelyik
napján elkészítheti

Az EspresseriaAutomatic készulek a Thermoblock rendszernek, a 15 bar nyomást gerjeszto szivattyÚnak és annak
a ténynek koszonhetŐen' hogy kozvetlenÜl af zés e|ott orolt szemeskávébo| készÜ| a kávé, maximális aromájÚ,
a kávészemekb l származo olajokbol származo, aranyszínu, gyonyorL1en sLir habbal fedett italt kap
végeredményÜl

k
V
érd
Els

iután a víz keménységénekváltozását tapasztalja,.a készulék beállítását igazÍtsa
ét a készulékkel egyÚIt leszállított rudacska segítsegéve|állapíthatja Tg.g.Vasy
asznafuíeioti á xeé2uret megkoveteli a VíZ keménységénekbeállítását (lásd az
jezet).
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Keménységifok

'

1

23

kozepesen

kemény

kemény

kuronosln ragy

lágy

Í

<5'4'

>7,2"

>12,6"

>25,2'

> 328"

Néhány kísér|et után biztosan megtalálja az Ön ízlésénekleginkább megfeleI porkolt szemeskávé-keveréket
A felhasznált víz minosége szintén nagymértékbenbefolyásolja a csészébe kerÜlo kávé ízéI

odH

<30

>4"

>70

>1 4"

> 21"

Gycízodjon meg arrol, hogy a felhasznált víz kozvet|enÜl avÍzvezetékb l kerult akávéÍozobe (a |evegove| valo
hosszantartÓ érintkezése miatt ne használjon állott vizet), nem bŰzlik a k|ortol és hideg.
Az eszpresszo aromája err-]sebb' mint a szLjron át készítettklasszikus kávééA szájban érzett eroteljes és
hosszantarto Íz el|enére aZ eszpresszo valÓjában kevesebb koffeint tartalmaz mint a szLjron át készÍtett kávé
(korÜlbelÜ| 60 - 80 mg csészénként,szemben a 80
- 1 00 mg csészénkéntiértékkel) Ez a rovidebb ideig tarto
perkolácio eredménye

OTH

<3,75"

>5"

>8,75"

>17,5"

> 26,25"

Az eszpresszot a hagyományos csészék helyett inkább kisebb porcelán bogrékben szo|gálja

fe|

"

optimális h mérsékletLl, tomor habÚ eszpresszo érdekébenajánlatos a csészéket alaposan elc!melegíteni.

EgyszerLi kezelésének,j l láthato tároloinak, az automatikus tisztÍtÓ- és vízko-eltávolÍto programjainak koszonhetc! en
az Espresseria Automatic készÜlek jelent s felhasználoi kényelmet biztosÍt

Fontos: Biztonsági utasítások

1 sec.

oA

A rudacskát helyezze
egy vízzel telt pohár-

o

ba.

o
o

készÜ|ék elscj használata elcjtt gondosan o|vassa e| a haszná|ati utasítást és orizze meg az esetleges késcjbbi
használalhoz' az utasításnak nem megfeIelo használat mentesíti a KRUPS céget mindeífeIelcisséglalol
A készu|éket csak lefoldelt d-ugaszoloaljzatba csatlakoztassa Gycizcidjon meg árr |, hogy a készu|éi bemeno feszÜ|tsége
megfe|el a villamos hálozaI feszÜ|tségének
Soha ne tegye a keszÜ|éket meleg feluletre (p|' villamos foz lapra) vagy. nyílt láng koze|ébe.
Amennyiben a készÜ|ék m kodése kozben bármilyen rendellenessége1'és2tet,azonnalhÚzzaki a villásdugot ahálozaIi

dugaszolÓaIjzatbol.
o Soha nem szabad a vi||ásdugÓt a vezetékéné| fogva kihuzni a dugaszo|oaljzatbol
o A tápvezeteket ne hagyja az aszIal vagy a munkaterulet szé|érol szabadon l gni.
o Ne tegye a kezét vagy a tápvezetéket a készÜlék forro részetre
o
gy a villásdugÓt
más folyadékba.
o
don logni vagy f
rekek k zelében.
o
k megsérult, ne
ket'
o
go megsérÜ|t, a
hagyja a tápvezetéket kicserélni egy hivatalos KRUPS

o Avízko eltávolítása
o

a kulon
A készítendo kávé ízénekoptimalizálása és a készulékélettartamának meghosszabbítása érdekébenajánlatos
tartozékként kaphato Claris - Aqua Filter System szurcibetétek alkalmazása
anyagok, '
A vÍzkovet eltávolíto anyagokbÓ| és a vízbén elofordulo klor, szennyez dések, olom' réz, mérgezo
mennyiségétcsokkent a[tív szénbol tevodik ossze. Az ásványok és nyomelemek teIjes mértékben sértetlenek

maradnak.

kozben tartsa be a vonatkozo utasításokat

o
o
o

A keménység méréseelott, 1 perc után a keménységiszint megjelenik
(kozepesen kemény vÍz)

gsérÜ|t, ne haszná|ja azt. l|yen esetben forduljon egy hivatalos

í:"nj:líll."*ason és vízkcj-e|távo|ításon

het.

használjon

KRUP$

kívÜl mlnden más beavatkozást

|ékhez va|Ó, eredeti KRUPS márkájÚ tartozékokat és alkatrészeket

o Mindenfé|e csatlakoztatási hiba a
oAmennyrben a készÜ|ék tisztítás e
o Minden készulékszigor r minoség

vizsgá|
o ElosztÓ
OA szem
o El|en ri

o Avízko e|távolításának'

)ár.

deig nem használja, kapcsolja le a készu|éket a villamos há|Ózatrol
vélétlenszerLjen liiválasztott-készÜlékeken a mL]kodés gyakorlati
mutatkozhatnak.
álÓ fedel alá ne ontson vlzet

a Íorrázási sérÜléseket.

a tisztítás vagy a rendszeres karbantartás e|hanyago|ása vagy a dará|o idegen testek á|tal okozott
séruléseesetén nem érvényesa2 évre vagy 6000 ciklusra (évente |egfe|jebb 3OOO cik|usra) nyujtotTgarancia

A készi'ilékhasználatának korlátozása
Az Espresso készÜléketkizárolag eszpresszovagy kávé készítésére,tejhab eIoá||ítására vagy fo|yadékok melegítésére
használja. A készÜlékeset|eges más célokra torténo használatábo|, helyte|en csat|akoztatásá-uot vagy veszélyej kezelésébl

es javításábol eredo károsodásokért a gyárt nem vá||aI feleIosséget l|yen esetekben a garancia éri-ényétveszti
A készulékkizároIag háztartáson beluli használatra készÜ|t Nem alkalmas Üzletszerr'j vagy nagyÜzemi Éasználatra

F 088
A Claris - Aqua Filter SYstem
szLjr betét alkaImazásával
csokkentheti a víz:
Karbonátos keménységétakár 75 o/o-kal*
KlÓrtartalmát
_ akár 85 %-kal-

olomtartalmát
- akár 90 %-kal"
Réztartalmát - akár 95 %-ka|-

A szŰrobetét beheIye zésének és cseréjének
honapját a mechanizmus

kulon memÓriában tárolja
(legfeljebb 2 h naponként)

A betét készulékbe valÓ
beheIyezése.
Elso használat esetén: a
sztj robetétet csav ar ozza a
tartály aljára

A szrl1 robetét beszerelésével
kapcsolatban olvassa el az
,,Els használat''
fejezetet. A Claris - Aqua
Filter System
szLjr betét cseréjének

szÜkségességérea
készulékkulon
jelentésben hívja fel a
figyelmét.

AlumÍniumtartalmát
o/o-kal*
- akár 67

ki'
A Claris szLjrobetétet legalább 2 honaponként vagy kb. 50 liter víz felhasználása után cserélje

- a gyártÓ adatai alapján

A tartályt tegye vissza a
he|yére, er sen nyomja le
azt és csukja le a fedelet.

Eme|je ki és toltse fel
a viztartályt

A tar1á|yba ne toltson forrÓ

v

Nyissa fel a szemeskávé-tar1o Csukja le a
fedelét. Toltse fe| kávéval
szemeskávé{artÓ
(legfeljebb 250 g).
fedelét.

et vagy bármilyen más fo|yadékot. Amennyiben a készÜ|éket a
artál|yal (a ,'min" szint a|att) kapcso|ja be, kigyu|lad a ,,toltse fe|
agy káve elkészítéseátmenetileg |éáll.

víztartály né|kÜl vagy tÚ| kev
a vízIaftályl" el|encírzolámpa

tisztítását.

A szemeskávé_tartoba soha ne tegyen rolt kávét.
a
a

an n]ncs semmilyen idegen test' például
kávétaftoba kerÜlt idegen testek által okoz
A munkafelÜlet szennyez désének Vagy
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A KARBANTARTAS -> oK

lése

->

automatikusan kikaPcsol.

TlSZTÍtnS lerretoség kiválasztása után a pro9 tisztítás bármikor elvégezheto'

A készÜ|ék néhány napos uzemszÜnete után a kávékészítovezetéket oblítse ki'

..

...'

kiválaszthat1a a megfelelo funkciot vagy novelheti'

A kávé erejét a szemeskávé orlésénekíinomság-ával befolyásolhatja'
Minoi tiÁo'ubbra állítja á tave orlését, annál er-osebb és kiémesebb kávét kap eredményÜl
Á xávo orlésénekfinomságát a szabályozogomb elfordításával állíthatja be

iIl

Balra fordítva az
rlés finomabb.

Megerosités

Kiválasztás

Az elso használat elott a készÜlékmegkoveteli néhátty paraméter beállÍtását. A készÜlékvillamos hálozalrol valo lekapcsolása után néhány paramétert Újra be
kell állítani.

to nvilásai alá
nvt,-maid válassza ki
oséget. Az oblíto cikíz átfolyása után

A készulékbekapcso|ása és az
elomelegítés után végrehajthatja
a kávékészÍtovezeték

A készÜléketaz,,onloff"
kapcsolÓ lenyomásával
kapcsolja be. A tisztítással
kapcsolatos kovetelményig
kovesse a képernyon
megjeleno utasÍtásokat.

Használja a forgo
vezérlogombot a nyelv
kiválasztásánoz
A megerosítéshez
nyomja meg az ok

Jobbra fordítva az
orlés durvább

KlzÁRÓL AG Az onlÉs ALATT VÁLT92TATHATJA MEG.
A BEÁLLíTÁ5T
"KÁ?E
ŐfL"É'sE'irTx'tr]r'i ivr3-ÁGÁi SzÁ'B-Á|iozo- c-orvteoi Ne ÁllírcnssA ERŐszAKKAL.
Á

gombot.

A készu|ék a kovetkezo paraméterek beállítására hívja fel Önt:

__-)

Il-______>@Amlvagyoz.mértékegységkozo|választhat.
)-l ---------j>

C--NyeN

A KÉszÜLÉKKIZÁRÓLAG szEMESKÁvÉ nnszruÁurÁnn KÉszÜLT.
hosszabb lizems-ziinete utan-' a.tisztítás vagy a vízki5
ltgsz.ulEn tét< llvJ
á t<eiz
d
5(jKOl,
ráG készítése*oi
Á'
"l.o
tejébcjl kis mennyiségri gozvagy Í-orro víz távozhat'
i5zsz
szorr le
után a gi5z
eltávolítása
Ha a kávé kiereszt nvílásai tu
-ága'."nir"n'nak a-csoszox felett, a kisz<ikken kávé égési
sértiléseket okozhat. "vria="ituí'ágo"á^

A kínálatban szereplo nyelvek kozul választhat

Egy adag eszpresszo elkészítéséhez 20

Egy adag

-

70 ml vízre van szukség'

Nyomja le az@nyomÓgombot:

a készulékelomelegÍtésekozben villog az ellen rzo|ámpa
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FéIzsírostej haszná|atát ajánljukA tei és az édény megfelelŐen hutott legyen' az ldeális
Has2nálat elott áz edényt ne mosogassa meleg vizben

Az

A csészét helyezze a
kiereszto nyÍlás alá.
A kiereszto nyÍlások
magassaga a csesze
nagysága szerint

itaI kiválasztására
szolgálo menu jelenik
rneg.

beállíthatÓ.

A forgÓ vezérlogomb

segÍtségévelválassza ki
az iIal ÍajIáját és az oK
nyomogomb lenyomásával ercisÍtse meg a
választást.

A forgo vezérlogomb
segítségévela víz
mennyisége bármikor

beállíthat

.

Ellenorizze a goz
szorÓfejének helyes

felhelyezését.

A tejet ontse az
edénybe Az edényt
legfeljebb félig toltse

meg.Ag

zsz

merítse a tejbe

A kávé csészébe valo kifolyását a nyomogombok egyikének ismételt lenyomásával vagy a mennyiség forgo
szabályozoval valo cscikkentésével szakíthatja meg.

rÓÍejéI

h

mérséklet6

10'C.

Amennyiben elegendo
tejhabot készített..'
n

megjelen utasításokat

(l

nyomja le ujra az
nyomogombot és a ciklust állÍtsa le

frissen rolt kávéra az orlési fo|yamat után kevés forro víz kerul.
Néhány pillanat muIva folytatodik'a perkoláciÓ.

A

A funkciok egyikével beállíthatja a kávé hcjmérsékletét(lásd BeállÍtások)

A készulékegyszerre két csésze eszpresszo vagy kávé elkészítésétteszi lehetové Ugyeljen arra, hogy a csészéket ne
jelenikmeg.
távolítsael azelsofázisután Akészulékkészen áll'Azital kiválasztásáraszolgálÓmenu

A ooz szorÓfeie Ieszerelheto és teljesen kitisztíthato. Nem
csiszolo hatáéÚ tisztítoszeres vízben, kefével tisztíthatja.
Öotitse le és szárítsa ki. A szorÓfej felszerelése elott
ellenorizze, hogy a levego bemeno nyílásai tejmaradványoktol mentesek. SzÜkéégesetén tÜ segltségével tisztitsa

A goz szorofején
találhato tejmaradványokat

a szorofej alá helyezett
edenybe távolítsa el az
(l nyomogomb
lenyomásával.

ki

oket.

folyamata bármilyen nyomogomb lenyomásával leállíthato'
A goz készÍtésének
Aieltomodott szÓrofejét tL1 segítségévtl tisztítsa ki.
A goz készítéséreszolgálo cikÍus maximális idotartama 2 perc'

A készi'i lék automatikusan
elvégzi egymás után a 2
kávéfcízésicikIust.
A kiereszto nyÍlások alá
helyezzen 2 csészét.
A kiereszto nyílások
magassága a csészék
nagysága Szerint beáll íthato'

Válassza ki az ital

oK nyom

Y caffe

damentes

Íajtáját és az

gomb egymás utáni
két gyors lenyomásával erosÍtse
meg a választást.
A jelentés megerosíti, hogy két

nykép

csésze kávé elkészÍtését
választotta.

Amennyiben a gytÍjtoedény megtelik Vagy a vlztarLály kiÜrÜl az els kávé elkészítéseután, a második
kávét a készÜléknem készÍti el. A szÜkséges muveIetek e|végzéseután a második ciklus Újraindíthato.

Agoza cappuccino vagy caffe

latte díszítésérekészÜlttej habosításáravagy folyadékok melegítéséreszo|gál Mivel a

(]oz eloállításához magasabb hcjmérsékletre van szukség, mint az eszpresszo készítéséhez,a készuléka goz

készítéséhezszukséges

el

melegíto fázissal van felszerelve

Amint a kijelzon megjelenik azital kiválasztására szolgálÓ menÜ, nyomja le a ,,GÓz"
(lnyomÓ9ombot. A kijelzcÍ a készulek eIomelegÍtésérŐl ad jelentest.
Az elomelegítés befejezése után a készu|ék arraszolít1a fel ont, hogy a gciz szorofeje
alá edényt helyezzen' A
''Goz"(! nyomÓgomb lenyomásáva| megkezdi a goz
készítését.Ugyanezzel a nyomogombbal a folyamatot leállÍthatja'

nedves
tei Auto-Cappuccino tartozék egyes részeibe val beszáradásának elkerulése érdekében
A
'.)'"iiáitJi-"l-"ilJ."ti;;iÍt*
."g er. ká{ Ábetscj tisztítás érdekébena ciklus végénazonnal oblítse kivízzel'

Amint a kijelzon megjelenlk az ital kiválasztására szolgálÓ menu, nyomja le a,,Forro
víz,, r! nyomogombot. A kijelzo a készulék elomelegítéserol ad jelentést.
Az elomelegítés befejezése után a készÜlékarra szÓlÍtja fel Önt, hogy a gozszorofeje
alá edényt helyezzen- A ,,Forro víz" [! nyomÓgomb ismételt lenyomásával megkezdi a
Íorro

víz készítését

Afolvamat bármelvik nvomÓqomb lenvomásával leállithatÓ. Az eltom dott sz r fejet vékony tíi segítségével
tisztÍísa ki. Egy cik-lus álatt tegtet1eon aoo

mt

ÍorrovÍz állíthato el

.

Ha az on eszpressz gépe a m! F9q8

távolítsa el a
A csepptálca a használt vizet. a kávézacc-IartÓ a fe|használt kávét gyLjjti ossze
A kávétárolo eIosegÍti a kávézacc esetleges uledékeinek eltávolításál.

vÍzk eltávolítási

..

Finrralm
;'Yá-ká:
Á;'Gil
a leÍet

A vÍzk -eitávolÍto programhoz
készÍtményre lesz szÜksége

','Y\'

,/a\,

as.Claris Aqua Filter rendszerrel van felszerelve, kérj k

Az eset|egesen lerakÓdÓ vÍzko mennyisége a.felhasználtvÍz keménység-e!9|jYqg:j:lzko
s. r.sog"É.egérea megfele|o jelenté's ismétett kiábrázolásával figyelmeztet a keszuleK.
/ l!

Eme|je ki, Ürítse ki
Mossa el vízben és
gondosan szárítsa ki, tisztítsa ki a

Ha meg.lelenik a fenti Emelje ki a
felirat' emelje Ie' Ürítse kávétárolot
ki és tisztítsa meg a
csepptálcát.

-

ciklus idején.

és

mielottvisszahelyezi. kávézacc-gyLljtot

i szerint a készÜlékáltal kiadott figyelmeztetés után sztikséges
an a kijelz n megjelen utasítások szerint' járjon el.
zuier< trjvaoo uzeriéttetneto, a vízko-eltávolíto-programot azonban
el'
.

kb 0,6 liter urtartalmÚ edényre és egy tasak KRUPS (40 g) F054 vízko-eltávolíto

Acsepptálcába

beépÍtett ÚszÓtestek

lPu1i,ff.r:*'natálca

A kávézacc-gytijtot a kieme|ése után te|jesen Ürítse ki, hogy az a késcjbbiekben ne te|ítodjon tuI
A kávézacc-gytijto nem megfelel behelyezése vagy benyomása esetén a figyelmezteto jelentés továbbra is aktív.
Ha a gy jt t 8 másodpercen be|Ül nem helyezi vissza az eredeti helyére, A készu|ékarrÓl kérdezi ont' vajon az
e|emet megfelelcien kitisztította-e. Amíg a figyelmezteto jelentés a kt1elzcin olvashato, nem lehetséges eszpresszot
vagy kávét készíteni. A kávézacc-gyÚjto legfeljebb 12 kávé elkészítésétteszi lehetové.

Figyelmeztetés! A garancia.feltételei szerint a késziilék által kiadott figyelmeztetés után szÜkséges
el nd ítása. U gyeljen a mrliveletek helyes sorrendjére'

a

AtisztÍtÓprogramhoz kb 0,6 liter ÜftartalmÚ edényre és egy KRUPS (XS 3000) tisztÍtÓtablettára lesz szuksége.

kijelzon

megjeleno
utasításokat

lndíthato el.

A tisztítoprogram három részbol tevodik
ossze: egy tisztÍtociklusbol és két oblíto
ciklusbol
A program mintegy 20 percig tarl
A prog nyomogomb |enyomása után a
KARBANTARTAS -> OK -> TISZTITAS
lehetoséget kiválasztva a programot
bármikor beindíthatja

Jeg'-3:fi:i}i:T#3}j#Ífá"iln::r'*h''*
vá lla l

Ha
g
az

A figyelmeZétésmegjelenése után a készÜlék tovább Üzemeltetheto, a tisZítoprogramot azonban a leheto legrovidebb
id n belÜl indÍtsa el.

Kovesse a

tartalmának feloldodását.

vÍz[- -eltávolíto program a oroo nyomogomb
lenyomásával indíthato el. '

i

A ',Tisztítás
szÜkséges''
figyelmeZetés
megje|enése ulán az
automatikus
tisztítoprogram az
proq nyomÓgomb
ienyomasaval

megjelen utasításokat és a tasak

A

A tisztítoprogramothozzávetolegesen 360 eszpresszo vagy kávé e|készÍtéseután szÜkséges elindítani.
A tisztítás szÜkségességére a megfelel 1e|entés ismételt kiábrázo|ásával figyelmeztet a készÜlék

tisztít program

Ezután kovesse figyelemmel a kijelzon

A,,VízkotlenítésszÜkséges'' Íigyelmeáetés
megjelenése után az automatikus

ciklusbol és két oblÍto ciklusbol'
A vízko-eltávolÍtÓ program három részbol tevodik 9.1s_zg.Q9J vÍzlo--eltávolíto
knnáÁr.rÍÁnrÁ"d -' oK _> VÍZKo ELTÁVOLíTÁSA lehet séget kiválasztva a
A Droo nyomÓgomb i"nvo'á'"
pr grant t bármikor beindÍthatja. "iil;

A KAVEKESZITO VEZETEK KIOBLITESE, LASD A
,,A KÉszÜLÉKELsŐ HAszNÁLATA ELÓTT" FEJEzET
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A

Kizárolaq

KRUPS
válla|
márkas

gyáftÓ ném

á-KRUPS

st áz elejétol

kell

jraindítani, mivel aznem folytatodik.

A fert zés elker lése végett végezze el a teljes tisztítociklust. A
rakja ákezét a kiereszt nyílások alá'
muveret, á ciklus alatt

n

A munkalapot - ki.iltin<isképpen ha márványb l,
tisztít ciklus és a vízk -eltávolíto ciklus alatt.

kb

Ne használjon olyan

.á;;;;;k;i'i"g'1"'tÍiás)erer.ei'

sztít tablettákat használjon. Egyéb márkájtj

tabletták használata esetén a
az esetleges károsodásilkért. Átisztítotabíettákat megvásárolhatja

l vagy fábol késziilt - gondosan ovja a

l vagy

vízk -eltávotíto ciklus egy nem folyamatos

fáb l késztilt _ gondosan vja

a

hagyia kihÜlni'
A tisztÍtás elott a tápvezetéket mindig kapcsolja le a villamos hálÓzatrol és a készuléket
amelyek a készÜléketmegkarcolháíJar vagy feluletét

n.

k b

sség et az esetl eges károsodásokért'

a helyén, megjelenik a megfelelo frgyelmezteto. jelentés.

felmarhatják.
A készul k kÜlso feluletét nedves szovettel tisztítsa.

A munkalapot - kiiltinosképpen ha márványbol,
tisztítociklus és a vízko-eltávolíto ciklus alatt.

felel

r'"iyéi. e'á dkrui áuiomaiíxus"n Í Íytatodik..Há a ciklus kozben megszakad

A

Ha a tisztÍtás kozben lenyomja a ',on/off'' gombot Vagy megszakadaz áramszolgáltatás, a tisztítÓprogramot
az elejétol kell ujraindítani Erre avízvezetékek kitisztítása cé|jábol van szÜkség. llyen esetekben uj
tisztítotabletta behelyezése szÜkséges A fertozés elkerÜlése végett végezze el a teljes tisztítÓciklust.
A t|sztítociklus egy nem folyamatos mÜvelet, a cik|us alatt ne rakja a kezét a kiereszto nyílások alá

,'!' .

eltávolÍtásának

t,

a csepptálca
tÍtoszeres

A víztartálvt tiszta

vízzel oblÍise ki.

A készÜlékáltal megvalosÍtott kávéfozési ciklusok teljes számát
jelzi.
NozzáÍérésa

ka

A készÜléká|tal megvalosÍtott forro víz készítésiciklusok teljes
számáI jelzl.

rbantartás lehetoségei hez

A készÜlékáltal megvalÓsított gozkészítésiciklusok teljes számát

HozzáÍérésa kÜlonbozo beáll ításokhoz.

1elzi.

Az oblítésekteljes számát jelzi.

NozzáÍérésa termékekrcjl szolÓ
informáciÓkhoz.

Az utols oblítéstolkészítettkávék
számáI jelzi

Hozzáférés a demo Üzemmodhoz.

A kovetkezo oblítésigelkészÍthetokávék
számát jelzi'
Elind ítja a tisztítoprogramot.

A vÍzko utolso eltávolításátol kéSzített
kávék számát jelzi

Avízko

eltávolÍtása

A vízko kovetkezo eltávolÍtásáig

elkészÍtheto kávék számát jelzi.

NozzáÍérésaz oblítésmuveleteihez'
Y

HozzáÍérésa tisztítás

m

Távolítsa
el a vízkove

uveletei hez

Elind ítja a vízko-eltávolÍto programot

A szLjro utolso cseréjének- dátumát és

Szriro info

az átÍolyl víz mennyiségét.

HozzáÍérésa vízko-eltávol ítás muveletei hez

arc*.Kovetkezí) A szLjro kovetkezo

Hozzáférés a szÜrés Üzemmodhoz.

@

\_-___-____--l

cseréjének* dátumát

és az átfolyt víz mennyiségét.

E|indítja a szŰr cseréjénekfolyamatát.

Visszatérés az elozo menÜbe.

Nyelv

A kínálatban szereplo nyelvek kozul választhat.

A kijelzo élessége

A képernyo élessége igény szerint beállíthatÓ.

Ebben az almenuben az Üzemmod aktiválhatÓ vagy

deaktiválhato.

Dátum

A v Ízk kel etkezésétm eg a kad á lyozo betét alkalmazása
esetén a dátum beállítása szukséges.

Óra

A pontos idoI 12 vagy 24 orás Üzemmodban ábrázolhatja
ki.

Auto-off

Az automatikus kikapcsolás idotartamát 30 perc és 4

Auto-on

Az automatikus elomelegítés elindítását a kívánt id pontra

Mértékegységek
A víz keménysége

A kávé homérséklete

Vissza

percenkét) kozotti értékre állÍthatja be.

Óra (30

A készÜlékkésobbl szállításához orizze meg az eredeti csomagolást
Ha a nem a csomagolásba helyezett készulékfoldre esik, ajánlatos a tÜzveszély Vagy a villamos vezetékek
hibáinak elkerÜlése-végett márkaszervizbe szállítani.

állíthatja be.

A ml vagy oz. mértékegységkozol választhat.
A víz keménységét0 és 4 kozotti ét1ékreállíthatja be.
Lásd
víz keménységénekmérése" fejezetet

'A
Az eszpresszo vagy a kávé homérsékletét a három szint
egyikére állíthatja be.

Visszatérés az elozo menÜbe.

\G?/
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w
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Járu

lj u

nk hozzá kornyezett'i

A készulékegy Sor

n

k védel méhez!

Újra hasznosíthatÓ

vagy felhasználhato anyagot tartalmaz-

A készÜléketezért egy arra kijelolt gyujtohelyen Vagy egy jogosult szervizben adja le, ahol elvégzik annak
szétszerelését.

A késztiléka Bekapcsolva - Kikapcsolva
gomb lenyomása után nem kapcsol be

;Ellen rizze, hogy a tápvezeték villásdugoja megfelel en csatlakoztatvavan

Az eszpressz vagy a kávé nem elég

:

villamos hálozat dugaszoloaljzatba'

;

Melegítse el a csészéket forr vÍzben.
v-q]!qr!e::a T'99 '9" "lÍáYé hom-érs-ékleténe-k- beállítását

forro.

r
A kávé
segítsé
Ellen

A kávé tÚlságosan világos vagy nem elég
eros.

a

-

meskávé{artoban van kávé.
beállítására szolgálo forg vezérlogomb
ea kávé mennyiségét.

Nyomja le az,,ercjs kávé'' nyomogombot.

ln-ravé cÍrlésénekfinomságát szabályozo gombot fordÍtsa el balra,

segítségévelkészíthetel:
Az alábbiakban bemutatunk néhány receptet, amelyeket az Espresseria Automatic készi.jlék

'Cappuccino

nvaiooi cappuccino hozzávaloinak ideális

]finomabban orolt kávét kap.
A kávé trilságosan lassan folyik
'

ki.

A kávé orlésénekfinomságát szabályozo gombot fordítsa el jobbra,

,

durvábbra rolt kávét kap.

A kávé nem elég krémes.

'A
kávé cÍrlésénekfinomságát szabályozo gombot fordítsa el balra,
'finomabban

A szemeskávé helyett orolt kávét
használt.

;

A kávé nem folyik át

á'

orolt kávét k'^p

kiereszt

A kávédarálo furcsa hanqokat

Porszív segítségéveltávolítsa el az

"virá.""' l irT;:i'"o

hallat.

orolt kávét a szemeskávétartÓbol.

nyílás áldugult a beszáradt kávétol: gombosttivel tisztítsa ki a

tartozék).

A készÜlékkikapcsolása és kihtjlése után:
T j segítségévellazítsa ki a g z kiereszto nyílását.
segíts0gével lazítsa ki a g z szor fejének tar1ocscí-nyílását.

. Kávélik

1Ellen rizze a rozsdamentes csovecske mindkét végénekhelyes osszekapcsolását a goz szorofejével.

El
ru
!fe
l n

Ülo tomlo nincs eltomodve. Ellenorizze, hogy a

;

osszekotésénélnem kerÜl sor levego

i

ihtjlése után tisztítsa ki az Auto-Cappuccino

Ellen rizze a viztarLály helyes elhelyezését a kávéÍozoben.
iEllenorizze, hogy a víztartály fenekén az uszotest szabadon mozog.
i

jÖblítse ti a-víztarIály^t,.szuksé-g esetén táv-olítsa el a

v-ízk-ovet

iNem indul be a tisztítoprogram.

A program kizárolag akávéfozojelzéséreindíthatÓ be (a ,,tisztítás''

,Nem indul be a vízko eltávolítására
szolgálo _program.

A program kizárolag a kávéÍoz jelzésére indíthato be (a ''vízko''
ell'en rzolámpa vilá-gít).

Akávézacc-gy

jt

_

ellien

rz

lámpa Vilá!Ít).

I

Emelje ki a gytijtoedényt és ellen rizze, hogy teljesen Üres, 10 másodperc
kiÜrítése után az ,,urit- .'elteltével
rakjá vissza á helyére. Ellenorizze a tárolo helyes elhelyezkedését
rz lámpa
I

se ki a kávézacc-gyLljtcit'' ellen

:továbbra is világít.

A tisztÍto tárol kiurítéseután a

Íigyelmeztet jelentés továbbra is világít.

A ciklus alatt megszakadt az

áramszolgáltatás.

]A

A

:
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]Emelje ki a tárol t, majd 10 másodperc elteltével rakja vissza a helyére
1Ellen rizze a tisztíto tárol helyes elhelyezkedését.
'
1

készÜlékalattvÍz vagy kávé van.

.

jelentés jelenik meg.
'XX sz. hiba''

,

:

fel.

'

A képzeloero határtalan

'Ellenorizze, hogy a szorofejb l goztávozik-e el, szÜkség esetén szárítsa ki a
isz roÍej fels részéntalálhato kismérettj szívonyílást.
Hideg edényt és hLjtoszekrény homérsékletLÍtejet használjon.
. Es-etleg használjon más típusu tejet.

lta

A víztartály feltoltése után a figyelmeztetci
jelentés továbbra is világít.

. Tejszínes kávé
. Készítsen egy nagy csésze eszpresszot.
. Adjon hozzá egy csepp tejszÍnt, tejszínes kávét kap eredményÜl'

Az eszpresszo ,,feljavítására'' egy sor más lehet ség is van'

]

Az Auto-Caoouccino tartozék nem
szÍvja Íel a tdjet 1kuton kaphato

Agyakran Latte Macchiato-nak nevezett kávé a kovetkez arányban készÜl: 3/5 meleg tej,

Áni..pitintu, szolopálinka]'Samouco, Kirsch (cseresznyepálinka) és Cointreau is felhasználhat

jr

sLÍrtÍ.

1/5 kávé, 1/5 tejhab'
kivéve,
szekrénybcÍl
hLjt
a
(egyenesen
l
asználjon
jol
tejet
félzsÍros
lehLltott
készítéséhez
n ie, atapu kávék
ideális homérséklet6 - 8"C).
. A kész kávét csokoládéporral szorhatja be.

.

. café corretto*
. Hagyományos m don készítsen egy csésze eszpressz t'
. nz ászpresszo ízéI114 vagy 112 pohár konyakos likorrel javíthatja

n oaiatooa idegen test kerÜlt.

A szor fejen nem halad át goz.

A tejhab tÚlságosan

. Caffe Latte

;

n xávé cirréieneriiinomsagái siabályo)o iÁaarálo beállítását kizárolag mrjkodés kozben végezze'
gomb nehezen kezelheto

A tejhab mennyisége nem elégséges.

aránya'- 1/3 meleg tej, 1/3 kávé, 1/3 tejhab'

Az áramszolgáltatás ujraindulása után a készulékautomatikusan beindul és
készen áll az uj ciklusra.

r*

. Egy Üres, 0,75 liter ijrtartalmÚ palackban keverjen ossze 3 csésze pressz kávét, 250 g kandÍrozott barnacukrot,
lli llter konyakot vagy Kirschét (cseresznyepálinkát)'
. A keveréket hagyja legalább 2 hétig osszeérni.
Mindenekelott a kávékedvel ket kielégít, kit no likort kap'
. Jeges kávé olasz modra
reszelt csokoládé'
4 gomboc vanÍliás fagylalt, 2 csésze hLjtott és édesítetteszpressz , 1/8 ltej, édes tejszín,
. A tejet keverje a hideg eszpresszohoz.
. Afagylaltgombocokat rakja poharakba' ontse le kávéval és díszÍtseédes tejszínnel és reszelt csokoládéval'

. Kávé borbély modra

*

. Az édesítetteszpresszo csészéjébeontson egy kisebb pohár rumot.

. Vastagabb réteg édes tejszínnel díszítse és szolgálja fel

.

Lángol eszpresszo

*

2 csésze eszpresszo, 2 kisebb pohár konyak, 2 kávéskanál barnacukor, édes tejszín'

. A konyakot ontse hoállo poharakba, melegítse fel és gytijtsa be'

.

Adjahozzá a cukrot' keverje meg' ontse hozzá a kávét és tejszínnel dÍszítse'

. KitÚíncí eszpressz *
pohár narancslikor'
2 csésze eszpresszo, 6 tojássárgáj a,2OO g cukor, 1/8 liter édesÍtett tejszín, 1 kisebb
. A tojássárgáját és a cukrot addig verje, mÍg sLir , habos anyag keletkezik'
. Adjahozzá a hideg eszpressz t és a narancslikort'
. Keverje hozzá a tejszínhabot.
. Öntse kelyhekbe vagy poharakba.
. A kelyheket rakja hLÍtobe'

A csepptálca tulfolyt: Ürítse ki azt'
Ellenorizze a csepptálca helyes elhelyezkedését.

A készÜléket kapcsolja le a villamos hálozatr l majd Újra csatlakoatassa.
'Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, olvassa le a hiba számát és
;vegye fél a kapcsolatot egy hivatalos KRUPS márkaszervizzel
.

(*:

A nagymértéktj alkohotfogyasztás káros az egészségre')

