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1. Általános tájékoztatás 

Ezt az automata kávéfőző gépet normál és presszókávé készítésre 
gyártották. Szemes vagy őrölt kávéból egyaránt készít kávéitalt. A 
készülék napi kb. 80 adag presszókávé elkészítésére alkalmas.
Mint minden elektromos berendezést, a kávéfőzőt is úgy kell 
használni, hogy elkerüljük az esetleges sérüléseket, amit a 
figyelmetlen használat eredményezhet. Mielőtt elkezdené 
használni a kávéfőző gépét, figyelmesen olvassa el ezt a használati 
utasítást, és mindig tartsa be a benne levő előírásokat!
A készülék kijelzőjén a következő nyelvek közül választhat: 
Deutsch (német), Italiano (olasz), Français (francia), English 
(angol), Espanol (spanyol), Portugues (portugál). Amennyiben 
egyik nyelvet sem ismeri a felsorolásból, válassza az angolt, 
melynek magyar fordítása megtalálható ebben a használati 
utasításban.

Ne használja a készüléket, ha előzőleg nem olvasta el ezt a 
használati utasítást!
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2. Technikai adatok

Elektromos feszültségek Nézze meg a készülék
 adattábláján

Elektromos áramfelvétel Nézze meg a készülék
 adattábláján

A készülékház anyaga Hőálló műanyag
Méretek (szélesség * magasság * mélység) 375 * 410 * 370
Súly (kg) 8
Elektromos vezeték hossza (mm) 1200
Rendszer Hővédelemmel ellátott 

membrános vízpumpa
Víztartály típusa és űrtartalma Levehető, 2,4 lit
Hővédelem Elektronikus
Őrlésfinomság állítása Őrlésfinomság szabályzó 

mechanizmus
Őrölt kávéadagolás Automatikus
Előre őrölt kávé adagolása Betöltő tölcsér
Adaghosszúság állítás Kb. 0-250 ml
Adaghosszúság szabályzása Elektronikus
Gőz és forró vízcső Állítható és égési 

sérülések ellen 
Gőz és forró vízadagolás Állítható, folyamatos
Felfűtési idő Kb. 2 perc
Kávékészítési idő

-presszókávé
-hosszú kávé
-forró víz
-tejhabosítás

Kb. 20 sec/ adag
Kb. 30 sec/ adag
Kb. 60 sec/ adag
Kb. 90 sec/ adag

Túlhevülés elleni védelem Beépített
Védelmi osztály I osztály
Szemes kávétartály űrtartalma (gr) 250
Vízpumpa nyomása (bar) 13-15
Kazán anyaga Alumínium
Biztonsági berendezések Kazánnyomás biztonsági 

szelep, termosztátok
Forgalomba hozatali engedély Nézze meg a készülék

 adattábláján
Az alkalmazott EN előírások EN 60335-2-15 – EN 55014
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3. Beüzemelés

A készülék elemei

1 Zacc fiók 13 Vízszint ellenőrző
2 Csepegtető fiók 14 Őrölt kávés tartály a fedéllel
3 Csepegtető rács 15 Szemes kávé tartály fedél
4 Főkapcsoló 16 Szemes kávé tartály
5 Elektromos kábel 17 Őrlésfinomság állító kar
6 Állítható kávékifolyó 18 Kávémennyiség állító gomb
7 Gőz/Teavíz adagoló cső 19 Szervizajtó
8 Vezérlőpanel 20 Központi egység tölcsér
9 Gőz/Teavíz adagoló 

gomb
21 Központi egység kar

10 Csészemelegítő 22 Központi egység
11 Víztartály 23 Központi egység fiók
12 Víztartály fedél 24 Forgótányér
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A vezérlő panel

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzatba, és kapcsolja be 
a főkapcsolót (4).

A képernyőn a (FELFŰTÉS) felirat 
látható.

Ha az (ENERGIA TAKARÉKOS) 
üzemmód felirata látható, nyomja 

meg a készenléti bekapcsoló gombot az irányítópanelen

3.1. Légtelenítés

Irányítsa a gőz/ teavíz kieresztő csövet (7) a csepegtető fiók (2) 
fölé. Tegyen alá egy nagyobb poharat, bögrét vagy edényt, amibe 
vizet engedhet. Nyissa meg a teavíz/ gőz csapot (9) az óramutató 

Kávégépszerviz Budapest 1138 Gyöngyösi sétány 6.  +36 1 320 3970
www.kavegepszerviz.hu info@kavegepszerviz.hu +36 20 934 6931

mailto:info@kavegepszerviz.hu


VENTILATE

SELECT
READY FOR USE

10

járásával ellentétes irányba. A vízpumpa elindul és feltölti a 
rendszert vízzel. Miután a teavíz/ gőz kieresztő csövön (7) 
megjelent a víz, zárja el a csapot (9). Ezzel elvégezte a légtelenítés 
műveletét. A készülék használatra kész.
A kijelzőn a következő felirat olvasható:

FORRÓ VÍZ
HASZNÁLATRA KÉSZ

Fontos: Ajánlatos légteleníteni az első bekapcsoláskor, hosszabb 
nem használat után, miután kifogyott a víztartály, vagy amikor a 
kijelzőn a következő felirat olvasható:

LÉGTELENÍTSEN
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4. A készülék programozása, beállítások

A programozási mód eléréséhez, nyomja meg az MENU gombot, 
és tartsa benyomva, amíg a kijelzőn a következő feliratot olvassa:

ENERGIATAKARÉKOS
ÖBLÍTÉSI CIKLUSOK

Ilyenkor a felső sor végén a kurzor villog. Ezt a téglalapot a le ▼ 
és fel ▲ gombokkal (hosszú és középhosszú kávé) mozgathatja.

A kijelzőn a következő sorrendben jelennek meg az egyes 
programlépések:

- ENERGY SAVING 
(energiatakarékos)

- PREGRINDING 
(elődarálás)

- RINSING 
(öblítési ciklus)

- TOTAL COFFEE 
(számláló)

- LANGUAGE 
(nyelv)

- DESCALING 
(vízkőtelenítés)

- WATER HARDNESS 
(vízkeménység)

- SIGNAL DESCALING
(vízkőtelenítés kijelzése)

- CUP HEATING PLATE
(csészemelegítő)

- TIMER 
(időkapcsoló)

- TEMPERATURE 
(hőmérsékletek)

- RINSING CYCLE
(öblítési ciklusok)

- PREBREWING 
(előáztatás)

- FACTORY SETTING
(gyári beállítások)

A kilépéshez, nyomja meg az esc gombot (rövid presszókávé). 
Ezután a készülék normál üzemmódba megy át.
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Az egyes menüpontok kiválasztása

Válassza ki a megfelelő menüpontot a le ▼ és fel ▲ gombokkal és 
nyomja meg az MENU gombot. Ezzel aktiválta, belépett a 
kiválasztott menüpontba. Az ott látható értékeket a le ▼ és fel ▲ 
gombokkal módosíthatja. Az MENU gombbal memorizálhatja az 
új értéket.

Ha véletlenül módosított egy értéket, az esc gombbal úgy léphet ki 
a menüpontból, hogy nem módosítja az előző értéket.

Energiatakarékos üzemmód

Válassza ki az első menüpontot, az ENEGRY SAVING 
(energiatakarékos) feliratút. Lépjen be az MENU gombbal. A 
készülék energiatakarékos üzemmódba lép. A MENU gomb 
ismételt megnyomásával aktiválhatja, bekapcsolhatja a 
készüléket.

Öblítési ciklusok kiválasztása

Amennyiben ez a menüpont aktiválva van, a készülék bekapcsolás 
után öblítéssel indít. Ilyenkor öblítésre kerül a kávékifolyó rész.
Válassza ki az első menüpontot, a RINSING CYCLE (öblítési 
ciklusok) feliratút. Lépjen be a MENU gombbal. Aktiváláshoz 
válassza az ON állást. A képernyőn a következő felirat olvasható:

ÖBLÍTÉSI CIKLUSOK
BEKAPCSOLVA
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Választási lehetőségek: ON bekapcsolt állapot, OFF kikapcsolt 
állapot.

A nyelv kiválasztása

Válassza ki az első menüpontot, a LANGUAGE (nyelv) feliratút. 
Lépjen be a MENU gombbal. Válassza ki az Ön által ismert 
nyelvet a következő nyelvek közül: Deutsch (német), Italiano 
(olasz), Français (francia), English (angol), Espanol (spanyol), 
Portugues (portugál). Használja a, le ▼ és fel ▲, és a MENU 
gombokat. A képernyőn a következő felirat olvasható:

1 NYELV
ANGOL

Amennyiben egyik nyelvet sem ismeri a felsorolásból, válassza az 
angolt, melynek magyar fordítása megtalálható ebben a kezelési 
utasításban.

Vízkeménység beállítása, bevitele
???
Mielőtt bevinné a készülék memóriájába az Önöknél levő 
vízkeménységet, mérje azt le a készülékhez kapott vízkeménység 
mérő szállal.

Engedjen egy pohárba abból a vízből, amit a készülékbe tölt. 
Merítse bele a mérőszálat teljes egészében, úgy hogy a rajta levő 
négy négyzet a vízbe merüljön. Egy-két másodperc után vegye ki a 
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vízből és hagyja állni egy percig. Ezután nézze meg hány négyzet 
színeződött el rajta. 

A programmódban válassza ki a WATER HARDN 
(vízkeménység) menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és a 
MENU gombokat. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

VÍZKEMÉNYSÉG
KEMÉNYSÉG 2

A csészemelegítő aktiválása, bekapcsolása

Válassza ki a menüpontok között a CUP HEATER 
(csészemelegítő) menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és a 
MENU gombokat. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

CSÉSZEMELEGÍTŐ
BEKAPCSOLT

A le ▼ és fel ▲, és a MENU gombokkal megváltoztathatja az 
értéket OFF (kikapcsolt) állásra. Bekapcsolt állásnál a 
csészemelegítő mindig működni fog, melegen tartva a ráhelyezett 
csészéket. Kikapcsolt állásban csak a készülék használatakor 
melegít (amikor az egyes elemek működnek- vízpumpa, KPE 
meghajtó mechanika, stb.).
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Hőmérsékletválasztás

Válassza ki a menüpontok között a TEMPERATURE 
(hőmérséklet) menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és a 
MENU gombokat. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

 HŐMÉRSÉKLET
KÖZÉP ÉRTÉK

A le ▼ és fel ▲, és MENU gombokkal megváltoztathatja az 
értéket MINIMUM, ALACSONY, KÖZÉP és MAXIMUM 
állásokra. 

Előáztatásos kávékészítés kiválasztása

Válassza ki a menüpontok között a PRE-BRUWING (előáztatás) 
menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és MENU  gombokat. A 
kijelzőn a következő felirat olvasható:

ELŐÁZTATÁS
BEKAPCSOLT

A le ▼ és fel ▲, és MENU gombokkal megváltoztathatja az 
értéket OFF (kikapcsolt) állásra. Bekapcsolt állásnál a 
kávékészítés folyamán a vízpumpa egy kis vizet nyom az 
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összetömörített kávépogácsára. Egy-két másodpercig áztatja azt, 
majd elindítja a beállított vízhosszúság adagolását. Előáztatással 
még jobban kihozható a kávé aromája. A kávékészítési idő 
ilyenkor meghosszabbodik, az előáztatás időtartamával.

Előre darálás választása

Válassza ki a menüpontok között a PRE-GRINDING 
(előredarálás) menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és MENU 
gombokat. A kijelzőn a következő felirat olvasható:

ELŐRE DARÁLÁS
KIKAPCSOLT

A le ▼ és fel ▲, és MENU gombokkal megváltoztathatja az 
értéket ON (bekapcsolt) állásra. Bekapcsolt állásnál a készülék 
előre őrli a következő kávéhoz a szükséges kávémennyiséget. Az 
őrleményt a mérlegszerkezetben tartja, és a következő kávé 
elkészítésénél nem kell megvárni a darálási időt (5-8 másodperc). 
Ezzel rövidítheti a presszókávé készítés idejét. 

Számláló leolvasása

Válassza ki a menüpontok között a TOTAL COFFEE (számláló) 
menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és MENU gombokat. A 
kijelzőn a következő felirat olvasható:
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LEFŐZŐTT KÁVÉMENNYISÉG
225 (a valósan lefőzött kávéadagok száma)

Ezt az értéket nem változtathatja meg. A menüpont elhagyásához 
nyomja meg az esc gombot.

Vízkőtelenítés
Válassza ki a menüpontok között a DESCALING (vízkőtelenítés) 
menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és MENU gombokat. A 
kijelzőn a következő felirat olvasható:

VÍZKŐTELENÍTÉS

Vízkőtelenítésről bővebben külön fejezetben olvashat.

Vízkőtelenítés kijelzése
Válassza ki a menüpontok között a SIGNAL DESCALING 
(vízkőtelenítés kijelzése) menüpontot. Használja a, le ▼ és fel 
▲,és a MENU gombokat. A kijelzőn a következő felirat 
olvasható:

VÍZKŐTELENÍTÉS KIJELZÉSE
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A kijelzőn a következő üzenetek váltják egymást:

Időkapcsoló - timer

Válassza ki a menüpontok között a TIMER (időkapcsoló) 
menüpontot. Használja a, le ▼ és fel ▲, és MENU gombokat. A 
kijelzőn a következő felirat olvasható:

ENERGIATAKARÉKOS
IDŐ UTÁN           0:00

Használja a, le ▼ és fel ▲, és MENU gombokat, az 
időintervallum megadásához. 15 perctől 3 óráig állíthatja ezt az 
értéket.
Az időzítővel beállíthatja, hogy mennyi idő után lépjen a készülék 
energiatakarékos üzemmódba. Ez egy kikapcsolt üzemmód. A 
készülék legkevesebb elektromos energiát használ, kizárólag az 
elektromos vezérlőpanel működtetéséhez.
Bekapcsoláskor elegendő a MENU gomb megnyomása.
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Öblítési ciklus
Válassza ki ezt a menüpontot, a RINSING CYCLE (öblítési 
ciklus) feliratút. Aktiválja a MENU gombbal. A képernyőn a 
következő felirat olvasható:

VÁLASZTÁS
HASZNÁLATRA KÉSZ

Az öblítési ciklus kb. 5 percig tart. Mielőtt megkezdené a 
műveletet készítsen oda egy nagyobb edényt, amit a kávé kifolyó 
alá helyez (kb. 1,5 l)

Adagonkénti kávémennyiség megadása

Meghatározhatja az egy adag kávéitalhoz felhasznált 
kávémennyiséget. Ezt a kávémennyiség meghatározó karral (18) 
teheti meg, ami a szervizajtó felső részén helyezkedik el. A 
kávémennyiség 6-tól (–végállás) 9 (+végállás) gr között állítható. 
Középállásban, 7,5 gr a kávéfelhasználás. Válassza ki az Önnek 
legjobban megfelelő adagszintet.
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5. Tanácsok és ajánlatok

A készülék kipróbálása, ellenőrzése

Amennyiben nem használta a készüléket hosszabb ideje, ajánlatos 
átmosni, átöblíteni a készüléket.

Tegyen egy poharat a teavíz/ gőz kivezető cső (7) alá, és nyissa 
meg a teavíz/ gőz csapot (9). Engedjen ki kb. 2 dl vizet a pohárba. 
Ezzel átöblítette, és egyben légtelenítette is a készülékét.

Csészemelegítés
A presszókávét ajánlatos forró csészékbe főzni. A csészéket 
egyszerűen forró vízzel tudja felmelegíteni, a kávékészítés előtt, 
vagy a csészemelegítőn hagyva őket (bekapcsolt csészemelegítő 
mellett).

Hőmérséklet kijelzés
Amikor bekapcsolja a készüléket, a kijelzőn a következő felirat 
olvasható:

FELMELEGEDÉS

Amint a kazán elérte a szükséges hőmérsékletet, a kijelzőn a 
következő felirat lesz látható:
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VÁLASSZON ITALT
HASZNÁLATRA KÉSZ

Szemes kávé tartály feltöltésére figyelmeztető 
üzenet

Amennyiben a kijelzőn a következő felirat olvasható:

ÜRES SZEMESKÁVÉ TARTÁLY
HASZNÁLATRA KÉSZ

Töltse azt fel szemes kávéval, és a készüléke máris üzemkész.

Víztartály feltöltésére figyelmeztető üzenet

Amennyiben a kijelzőn a következő felirat olvasható:

VÍZ TARTÁLY
FELTÖLTÉSE
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Töltse azt fel friss, emberi fogyasztásra alkalmas hideg vízzel. 
Amint a víztartály kiürül, a készülék leáll. Ezzel is védve a 
rendszert az esetleges meghibásodásoktól.

Zaccfiók ürítésére figyelmeztető üzenet

Amennyiben a kijelzőn a következő felirat olvasható:

ZACCFIÓK MEGTELT
 

Ürítse ki a zaccfiókot. A készülék 30 zacc pogácsa után ezzel az 
üzenettel jelzi, hogy a zaccfiók megtelt. Ilyenkor a készülék nem 
tilt le. Bekapcsolt állásban vegye ki a fiókot és ürítse azt ki. 
Amennyiben kikapcsolt állásban teszi azt meg, a készülék 
számlálója nem nullázódik, a hibaüzenet nem törlődik a kijelzőről.

Őrlésfinomság

Amennyiben a kávéital túl gyorsan, vagy túl lassan, alig csöpögve 
folyik ki a kávékifolyón (6), őrlésfinomságot kell állítania. Az 
ajánlott őrlésfinomság az 5 jelzés az őrlésfinomság állító skálán 
(17). A kisebb számok apróbb, a nagyobb számok durvább 
őrlésfinomságot eredményeznek. Apróbb őrlésfinomságnál a 
kávéital lassabban, durvább őrlésfinomságnál pedig gyorsabban 
folyik ki.

Kávégépszerviz Budapest 1138 Gyöngyösi sétány 6.  +36 1 320 3970
www.kavegepszerviz.hu info@kavegepszerviz.hu +36 20 934 6931

mailto:info@kavegepszerviz.hu


23

 Figyelem: Őrlésfinomságot kizárólag mozgó őrlőkések 
mellett állítson. Amíg a daráló működik. Ellenkező esetben 
károsodhat a készüléke.
Kerülje a végleteket, a túl apró vagy túl durva 
őrlésfinomságot. Inkább próbálkozzon különböző 
kávéfajtákkal, kávékeverékekkel.

A felhasznált kávékeverék

Győződjön meg róla, hogy a kávékeverék nem lejárt szavatosságú. 
A presszókávé keverékek az ajánlottak presszókávé készítéshez. 
Ezek a kávékeverékek erősebben pörköltek, sötétebbek a 
kávészemek. A jó presszókávéhoz megfelelő kávékeveréket 
használjon! Ügyeljen arra, hogy a kávéitalt vastag falú, előre 
melegített csészékbe készítse!

A szemes kávét hideg sötét helyen tárolja, légmentes lezárt 
edényben. Csak így őrizheti meg aromáját.

A felhasznált víz minősége

A kávékeverék minősége, az őrlésfinomság és a víz hőmérséklete 
mellett nagyon fontos, hogy minősége is megfelelő legyen. A 
lágyítóval és szűrővel kezelt víz a legmegfelelőbb. Ezzel 
biztosíthatja a kiváló íz hatást, és egyben óvja a készülékét az 
elvízkövesedéstől.

Kávégépszerviz Budapest 1138 Gyöngyösi sétány 6.  +36 1 320 3970
www.kavegepszerviz.hu info@kavegepszerviz.hu +36 20 934 6931

mailto:info@kavegepszerviz.hu


24

A gyártó cég külön erre a célra fejlesztette ki vízlágyító családját, 
amelyek kiválóan alkalmazkodnak a készülékekhez. Forduljon 
tanácsért a szervizünkhöz.

A víztartályban naponta cserélje a vizet!

Működési idő

A készüléket egész nap bekapcsolt állásban hagyhatja. Mégis, 
amennyiben hosszabb ideig nem működteti, kapcsolja ki. Ezzel 
energiát takarít meg. Használja a programozási módban, a TIMER 
funkciót. A felfűtési idő nem több mint 2 perc.

Éjszakára ajánlatos a főkapcsolónál kikapcsolni a készüléket.

A készülék kikapcsolása

A készüléket csak akkor kapcsolja ki, ha már befejezte a 
kávékészítést. 

 Figyelem: Amennyiben kávékészítés közben nem 
folyik ki a kávé, nyomja meg ismét a kávéindító gombot. Ne a 
főkapcsolónál kapcsolja ki a készüléket! Miután a készülék 
kiürítette a zaccot, azonnal takarítsa ki a központi egységet. 
Bővebbet a megfelelő fejezetben olvashat.
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6. Presszókávé készítés

Adaghosszúságok

A készülék lehetővé teszi, hogy előre programozott kávéadagokat 
készítsen. Háromféle hosszúság közül választhat. Három gomb, 
három kávéhosszúság megadására. A kijelzőn láthatja, hogy 
melyik hosszúságot választotta.

Adaghosszúság programozása

A gyári kávéhosszúságok megváltoztatására, programozza át 
azokat, a következők szerint. Nyomja meg a programozni kívánt 
gombot. Mindaddig tartsa lenyomva, amíg az óhajtott 
kávéhosszúság le nem folyt a csészébe. Ekkor engedje el a 
gombot. Attól fogva a programozott gomb, mindig ezt a 
hosszúságot adja. Egy adag maximum 250 ml hosszúságú lehet. 
Amíg a kávéhosszúságokat programozza, a kijelzőn a következő 
felirat olvasható:

1 RÖVID KÁVÉ
PROGRAMOZÁSA

Az előző kijelzés a rövid presszókávé gomb programozásánál.
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Dupla adag kávé

Ha a kávéválasztó gombok közül bármelyiket kétszer nyomja meg 
egymás után, két adag kávét készíttet a készülékkel.

Kávékészítés szemes kávéból

Ez a kávéfőző gép frissen őröl minden egyes adag kávéhoz. Két 
adag esetén megismétli az egy adag elkészítését. Ilyenkor kétszer 
őröl, biztosítva az állandó minőséget.

 Mielőtt elindítaná a kávékészítést, győződjön meg róla, 
hogy a teavíz/ gőzadagoló csap el van zárva.
Állítsa be a kívánt őrlésfinomságot. Hagyja azt az 5-ös értéken.

 Ügyeljen arra, hogy őrlésfinomságot kizárólag mozgó 
őrlőkések mellett állítson. Ellenkező esetben meghibásodhat a 
készülék.

Helyezzen egy vagy két előmelegített csészét a csepegtetőfiókra 
(3) a kávékifolyók (6) alá. Nyomja meg a kiválasztott kávéválasztó 
gombot. A készülék elkészíti a választott kávéitalt.

Az adagolás bármikor megszakítható, a választott gomb újbóli 
megnyomásával (tartsa lenyomva kb.2 másodpercig). Amennyiben 
két adag választásánál az első adagolását megszakította, a második 
adag nem készül el. A kávéőrlemény a mérlegszerkezetben marad.
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Kávékészítés őrölt kávéból

 Kizárólag közép őrlésfinomságú kávét használjon. A túl 
apró, vagy túl durva őrlésfinomság károsíthatja készülékét. Tilos 
instant kávét használni!

 Kizárólag kávékészítés előtt töltse be az őrölt kávét az 
őrölt kávés tartályba (14). Ügyeljen arra, hogy az őrölt kávé hamar 
veszíti az aromáját. Ezért fontos, hogy a kávékészítés előtt töltse 
be az őrleményt.

Használja az adagoló kanalat. Egyszerre csak egy adag kávét 
készíthet. Ne próbálkozzon kétadagnyi őrölt kávé betöltésével. 
Károsíthatja a készüléket. 

Miután feltöltötte az őrölt kávét, nyomja meg az őrölt kávéból való 
kávékészítés választó gombot. Azt, amelyik mellett az 
adagolókanál piktogram (rajz) látható. Ezután válasszon a három 
kávéhosszúság közül, a megfelelő gomb megnyomásával. Ebben 
az üzemmódban egyszerre egy adagnyi presszókávét készíthet, 
nem lehet dupla adagot készíteni.

Az adagolás bármikor megszakítható, a választott gomb újbóli 
megnyomásával (tartsa lenyomva kb.2 másodpercig).
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Forró vízkészítés

A forró vízadagolás el van különítve a kávéadagolási rendszertől. 
Ezáltal mindig tiszta forró vizet nyerhet a készülékből, filteres tea, 
vagy más instant ital elkészítéséhez (forró csoki, cappuccino, 
leves, stb.)

Helyezzen egy poharat, vagy bögrét a teavíz/ gőz kieresztő cső (7) 
alá. Óvatosan nyissa meg a teavíz/ gőzadagoló csapot (9). A forró 
víz automatikus elkezd adagolódni. Amikor elegendő vizet nyert a 
poharába, zárja el a teavíz/ gőz csapot (9).

Gőzölés
Tej vagy más ital felmelegítésére.

 Minden gőzölés után takarítsa le a gőzkieresztő csövet. 
Legjobb, ha egy pohár tiszta vizet gőzöl vele. Ezáltal kitisztítja a 
kieresztő csövet az esetleges dugulásoktól. Ezután törölje szárazra.

 Gőzölés után mindig légtelenítsen. Ha ezt nem teszi meg 
a készülék, mindaddig letilt, amíg a kazán hőmérséklete magasabb 
a kelleténél. Légtelenítéssel ezt könnyen lehűtheti.

 Gőzválasztó állásban a kávékészítés nem lehetséges.

Nyomja meg a gőzválasztó gombot. A készülék elkezd fűteni, és a 
kijelzőn a következő felirat olvasható:
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GŐZ VÁLASZTÁS
FELMELEGEDÉSI FOLYAMAT

Amikor a készülék elérte a gőzölési hőmérsékletet, a kijelzőn a 
következő felirat olvasható:

GŐZ
HASZNÁLATRA KÉSZ

Irányítsa a gőzkieresztő csövet (7) a csepegtető tálca fölé (3), és 
óvatosan nyissa ki a gőzadagoló csapot (9), elforgatva azt az 
óramutató járásával ellentétes irányba. Várja meg, amíg a csövön 
megjelenik a gőz. Először víz folyik, és kis idő múlva elindul a 
gőzkibocsátás. Ezután süllyessze a csövet a melegítendő 
folyadékba. Cappuccino készítés esetén a hideg, hűtőből kivett 
sovány tejbe.

Óvatosan nyissa meg a gőzcsapot, és kör-körös mozdulatokkal 
melegítse fel a folyadékot az aljától a tetejéig.

Gőzölés után fontos, hogy azonnal takarítsa el a gőzcsövet. Ezt 
legegyszerűbben egy pohár tiszta víz gőzölésével teheti meg. Ezzel 
meggátolja a tej vagy más sűrűbb folyadék gőzölő csőben 
maradását. Ami a cső eldugulásához vezet. 
Amennyiben a cső eldugult, már csak szervizben tudják elvégezni 
a szakszerű tisztítását
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Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a cső forró, égési sérüléseket 
okozhat!

Amennyiben nem óhajt tovább gőzölni, irányítsa a gőzkieresztő 
csövet (7), a csepegtető fiók (2) fölé. Nyomja meg a gőzválasztó 
gombot. Ezzel kilépett a gőzölési módból. Ilyenkor a kijelzőn a 
következő üzenet olvasható:

TÚL MAGAS HŐMÉRSÉKLET

Várja meg, amíg a készülék lehűl, vagy nyissa meg a teavíz 
csapot. Ilyenkor elindul a vízpumpa és megtörténik a kazán 
légtelenítése, ezáltal lehűtése is. Miután a kijelzőn az olvasható, 
hogy 

FORRÓVÍZ ADAGOLÁS

Ezután zárja el a csapot, és a készülék használatra kész állapotba 
kerül.

Cappuccino - tejhab

Töltsön egy edénybe 1/3 résznyi hideg, hűtőből kivett, sovány 
tejet. Kapcsoljon gőzölésre. Süllyessze a gőzölő csövet (7) a tej 
felszíne alá. Óvatosan nyissa meg a gőzadagoló csapot és készítsen 
tejhabot. Ezután süllyessze mélyebbre a csövet (7), és melegítse fel 
az egész tejet.
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7. Beépített biztonsági egységek

Automata kikapcsolás

A készülék automatikusan kikapcsol, és addig nem működik, amíg 
a  szervizajtó  nyitva  van.  Ha  a  központi  egység  nincs  a  helyén 
meleg vizet, és gőzt kaphat, kávét nem készíthet.

Az őrlés idejének elektronikus felügyelete

Amennyiben a szemes kávé tartály kiürül a daráló 20 sec. után, 
automatikusan  leáll.  Töltse  fel  a  tartályt,  ezután  újból  készíthet 
kávét.

A vízpumpa elektronikus ellenőrzése

Ahogy a víztartály kiürül, a készülék automatikusan leáll.

A hőmérséklet automatikus beállítása

Ez  az  utasítás  garantálja  a  megfelelő  hőmérsékletet  kávé, 
melegvíz,  vagy  gőzkészítéshez.  A  kávékészítés  automatikusan 
leáll,  ha a hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony. A készülék 
rendelkezik egy biztonsági termosztáttal és a túlmelegedés elleni 
védelemmel.
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A daráló védelem, pl. kavics ellen

A legjobb kávéba is kerülhet apró kavicsszem. Hogy elkerülje a 
károsodást, a kávédaráló rendelkezik kavics elleni védelemmel. Ha 
kavics  kerül  a  darálóba  azonnal  erős  zörgést  hallunk.  Azonnal 
állítsa le a készüléket. Amennyiben Ön nincs a készülék mellett a 
daráló kb. 20 sec. után automatikusan leáll.

FONTOS: hogy a  motor  ne károsodjon,  juttassa el  a  készüléket 
szervizünkbe, ahol a darálót kitakarítják és beállítják. 
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8. Tisztítás / Karbantartás

Amennyiben  kávégépét  rendszeresen  tisztítja  és  karbantartja, 
folyamatosan  jó  minőségű  kávét  készít  Önnek  és  a  készülék 
élettartama is meghosszabbodik. 

 Bármilyen  tisztítás  előtt  a  készüléket  húzza  ki  az 
elektromos dugaljból. 

 Tisztítás előtt hagyja a gépet kihűlni.  

 Soha ne tegye a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, 
ezzel komoly kárt okozhat.

 A készülék egyetlen részét se mossa el mosogatógépben. 

 Szárításhoz ne használjon sütőt, vagy mikrohullámú főző 
készüléket. 

Víztartály / Csöpögtető tálca / Kávézacc tartály / Kávékifolyó / 
Gép

Hogy a központi  egység  és környéke  (22)  tiszta  maradjon 
minden nap, ürítse ki a kávézacc tartályt (1).
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Tisztítsa  rendszeresen,  (nem  súroló  tisztítószerrel)  a 
víztartályt  (11), a csöpögtető tálcát (2), a csöpögtető rácsot 
(3) és a kávézacc tartályt (1), majd jól szárítsa meg ezeket a 
részeket.

A kávékifolyó csövet (6) tisztításhoz ki lehet emelni. Húzza 
ki és öblítse ki a kifolyócsövet meleg vízzel.

 

Időnként jól törölje át a készüléket nedves, majd száraz ruhával.

Központi egység (22)

A központi egységet (22) naponta egyszer tisztítsa ki. Eltömülése 
esetén  a  készülék  károsodhat.  A  főkapcsolóval  kapcsolja  ki  a 
gépet,  nyissa  ki  a  szerviz  ajtót  (19).  Legelőször  vegye  ki  a 
kávézacc tartályt (1).

A központi  egységet  (22) a fogantyújánál  (21) fogva lehet 
kivenni, úgy hogy megnyomja a jelzett  helyen (press). Ezt 
követően  mosószeres  meleg  vízzel  tisztítsa  ki,  mossa  el. 
Figyeljen  arra,  hogy  a  szűrőn  ne  maradjon  kávémaradék. 
Szükség esetén vegye le a felsőszűrőt, és kefével tisztítsa el. 
Ezután  rakja  vissza  és  szárítsa  meg  az  egész  központi 
egységet.

A  felső  szűrőt  a  készülékkel  szállított  kulccsal  tudja 
leemelni, úgy hogy a csavarra illesztett kulcsot az óramutató 
járásával  ellentétes  irányba  forgatja,  miközben  kézzel  a 
szűrőt  rögzíti.  Ezután  jól  szárítsa  meg  a  központi  egység 
részeit,  a  kulcs  segítségével  óvatosan  helyezze  vissza  a 
szűrőt.
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Vegye ki és tisztítsa meg a KPE fiókot (23), de ne használjon 
súroló anyagot.  Alaposan tisztítsa  meg a belső részt,  majd 
helyezze vissza a helyére.

A fogantyúnál tartva helyezze vissza a KPE-et, kis kattanást 
kell  hallania,  majd  zárja  vissza a  szervizajtót,  és  helyezze 
vissza a kávézacc tartályt.  Visszahelyezésnél a KPE tölcsér 
ferdén kell, hogy álljon!

 Amikor  a  helyére  teszi  a  KPE-et,  ne  nyomja  meg  a 
“press”-el jelzett helyet, mivel ezzel károsíthatja a készüléket.

Figyelem: Ha  a  KPE  nincs  a  helyén  a  kijelzőn  a  következő 
hibaüzenet olvasható:

HIÁNYZIK A KPE

Ilyenkor, nem tud kávét készíteni.

Kávédaráló

 Soha ne  tegyen  vizet  a  kávéőrlő  részbe,  károsíthatja  a 
készüléket.
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Vízkőtelenítés

Vízkőteleníteni  kell  minden  felületet  és  átfolyó  csövet,  így 
biztosítva a szelepek,  fűtés ellenőrzés  és az egyéb fontos részek 
megfelelő működését.
A víz keménységének függvényében vízkőteleníteni kell minden 
1-2 hónapban. Azokon a területeken,  ahol a víz nagyon kemény 
ennél sűrűbben ajánljuk.

Ha az Önöknél használt víz keménysége magasabb 18 dH (német 
keménység)  foknál  vízlágyító  használata  kötelező.  A  helyi 
vízművek hatáskörébe tartozik a vízkeménység ismertetése vagy 
használja  a  vízkeménység  mérőpálcát.  Vízlágyító  használatával 
javul  a  kávé  minősége,  védi  a  készüléket  és  megnöveli  a 
vízkőtelenítések közötti időt.

Megjegyzés: Kizárólag a gyártó cég által kifejlesztett 
vízkőoldószert használhatja vízkőtelenítésre. 
Forduljon tanácsért a Kávégépszervizhez.

Amikor  elérkezett  a vízkőtelenítés  ideje,  a készülék kijelzőjén a 
következő felirat olvasható:

VÍZKŐTELENÍTENI
HASZNÁLATRA KÉSZ

A  készülék  nem  azt  kíséri,  hogy  belülről  mennyire  vízköves, 
hanem  azt,  hogy  mennyi  víz  folyt  át  rajta.  A  beállított 
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vízkeménységtől  függően  meghatároz  egy  vízmennyiséget,  ami 
után nagy valószínűséggel, már elvízkövesedett.

A kijelzőről az üzenetet úgy tüntetheti el, ha a gőzgombot 5 sec-ig 
folyamatosan benyomva tartja.

Vízkőtelenítésnél a következőkre kell ügyelnie: csak a gyártó cég 
által  kifejlesztett  vízkőtelenítőt  használjon.  Ezt  a  szert  a 
Kávégépszerviznél beszerezheti.

Automatikus vízkőtelenítés

Lépjen be a programozási módba.  (lásd a megfelelő fejezetet  az 
előbbiekben)
Mozdítsa  a  * jelet  a  DESCALING  menüpontra.  Aktiváláshoz 
nyomja meg az MENU billentyűt. A kijelzőn a következő szöveg 
olvasható:

VÍZKŐTELENÍTÉS

Töltse  be  a  gyártó  cég  által  készített  vízkőoldószert  (a 
Kávégépszerviznél  beszerezhető)  a  víztartályba.  Kövesse  a 
vízkőoldószeren szereplő utasítást. Helyezzen egy nagyobb edényt 
a teavíz/gőz kieresztő cső (7) alá. Lassan nyissa meg a teavíz/gőz 
adagoló  (9)  gombot.  Az  automata  vízkõtelenítés  elindul.  A 
kijelzőn a következő üzenet olvasható:
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A KÉSZÜLÉK
VÍZKŐTELENEDIK

Ez a művelet kb. 45 percig tart. Amikor befejeződik, a kijelzőn a 
következő üzenet lesz látható:

A VÍZKŐTELENÍTÉS
BEFEJEZŐDÖTT

Zárja el a teavíz/gőz adagoló csapot (9) és nyomja meg az MENU 
billentyűt. Ekkor, a készülék figyelmeztető utasítást küld:

MOSSA ÁT A KÉSZÜLÉKET

figyelmeztetve Önt, hogy mossa át a szerkezetet tiszta vízzel, hogy 
eltávolítsa  a  vízkőoldót  a  rendszerből.  Emelje  le  a  víztartályt. 
Mossa  ki  és  töltse  fel  tiszta  vízzel.  Engedje  meg  a  teavíz/gőz 
csapot (9). Engedjen le 3-4 dl melegvizet. A kijelzőn a következő 
üzenet olvasható:

AZ ÁTMOSÁS BEFEJEZŐDÖTT
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Zárja el a csapot (9), és nyomja meg az MENU gombot. Ekkor Ön 
a  főmenüben  van,  ahonnan  ki  kell  lépnie,  az  esc gomb 
megnyomásával.  Felmelegedés  után  a  készülék  készen  áll  a 
kávékészítésre.

A DESCALING üzenetet a SIGNAL DESCALING menüpontban 
törölheti. Lépjen be és a RESET DESCALING menüben válassza 
a YES utasítást.

Megjegyzés
A vízkőtelenítési módból bármikor kiléphet, ha elzárja a teavíz/gőz 
csapot (9) és megnyomja a  MENU gombot. Ilyenkor mossa ki a 
víztartályt és öblítse át a készüléket.

Standard vízkőtelenítés

Kapcsolja  ki  a  készüléket.  Töltse  be  a  gyári  vízkőoldószert  (a 
Kávégépszerviznél  beszerezhető)  a  víztartályba.  Kövesse  a 
vízkőoldószeren szereplő utasítást. Tegyen egy tálkát a melegvíz/ 
gőz  cső  (7)  alá  és  lassan  forgassa  a  melegvíz  csapot  (9)  az 
óramutató  járásával  ellentétes  irányba.  Kapcsolja  be  a  gépet  és 
hagyja kifolyni  a vízkőtelenítő folyadékot kb.1 percen keresztül. 
Zárja  el  a  csapot.  Kapcsolja  újból  ki  a  gépet  és  hagyja  a  szert 
legalább  5  percen  keresztül  hatni.  Ismételje  meg  az  előbbieket 
legalább  kétszer  /  háromszor  egymás  után,  mindaddig,  amíg  a 
víztartályban maradt oldószer.
Vízkőtelenítés után alaposan mossa ki a víztartályt (11), és töltse 
fel  tiszta  vízzel.  Kapcsolja  be  a  gépet,  és  folyassa  ki  a  vizet  a 
melegvíz/gőz  csövön  keresztül.  (kb.  0,5  liter)  Így  semmilyen 
oldószer nem marad a készülékben.
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Fontos
A  rendszeres  vízkőtelenítéssel  elkerülheti  a  készülék  költséges 
javítását.  A  garancia  nem  terjed  ki  a  vízkőtelenítés 
elmulasztásából,  a  használati  utasítás  be  nem  tartásából,  a 
helytelen kezelésből eredő meghibásodásokra. Ha Önnek kétségei 
vannak  a  víz  keménységével  kapcsolatban,  akkor  forduljon  a 
helyileg illetékes vízművekhez.

Használaton kívül helyezés

 Ha nem használja a készülékét, kapcsolja ki és húzza ki a 
konnektorból.

 Tegye a készüléket száraz helyre és gyermekektől távol. 
Ha hosszú időn keresztül nem használja,  javasoljuk,  hogy védje 
porosodás ellen.

Karbantartás

Időszakosan  ellenőrizze  a  készülékét,  és  az  előírásoknak 
megfelelően tisztítsa.

Elhasználódás

A tönkrement készüléket azonnal használaton kívül kell helyezni. 
Húzza  ki  a  konnektorból,  és  vágja  le  az  elektromos  kábelt.  A 
lehetőségekhez képest helyezze el egy kijelölt gyűjtőhelyen.
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9. Hibakeresés

 Nem megfelelő működésnél, vagy ha a készülék leesett, 
azonnal húzza ki az elektromos csatlakozóból.

Amennyiben  az  alábbi  táblázat  nem  segít  a  hiba 
megtalálásában  és  kijavításában,  azonnal  forduljon 
szakszervizhez.

Csak  képzett  szakemberek  tudják  a  készüléket  szakszerűen 
megjavítani.  A  szakszerűtlen  javítás  komoly  veszéllyel  lehet  a 
használóra. A gyártó és forgalmazó, nem hozzáértő javítása esetén 
semmilyen  felelősséget  nem vállal.  Ekkor  a  jótállás  is  érvényét 
veszti.
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10. Műszaki problémák, és azok elhárítása

Hibajelenség A lehetséges ok Az elhárítás módja

Nincs semmi a 
kijelzőn

A készülék nem kap 
áramot

Ellenőrizze az 
áramellátást

A szervizajtó nyitva 
van

Csukja be a 
szervizajtót

Az automatikus 
kávékészítés nem 
indítható

BREW UNIT MISS
(nincs KPE)

 Ellenőrizze a KPE-t, 
tegye a helyére

BREW UNIT BLOCK
(KPE beszorult)

Tisztítsa el a KPE-t. 
Nézze meg a karban-
tartás megf.fejezetét

A gőzölési gomb meg 
van nyomva

Kapcsolja ki a gőzö-
lést és légtelenítsen

WATER TANK 
EMPTY
(üres a víztartály)
COF.BEANS EMPTY 
READY FOR USE
(üres a szemes kávé-
tartály használatra 
kész)

Töltse fel a 
tartályokat és indítsa 
újra a műveletet

Az automatikus 
kávékészítés nem 
indítható

OVER-
TEMPERATURE
(túlmelegedés)

Légtelenítsen

DREGDRAW MISS 
(nincs zacctartály)

Helyezze vissza a 
zaccfiókot (1)

GRINDER BLOCKED
(a daráló beszorult)

Tisztítsa ki a darálót

Nem kávé, csak 
víz folyik a 
készülékből

Az őrölt kávéból való 
kávékészítés aktiválva, 
de nincs őrölt kávé a 
készülékben

Tegyen őrölt kávét a 
megfelelő tartályba, 
vagy lépjen ki ebből 
a módból
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Hibajelenség A lehetséges ok Az elhárítás módja

Nincs gőz/ 
melegvíz 
adagolás

A gőz/ teavíz cső 
eldugult

Tűvel tisztítsa ki a 
nyílásokat

A kávé túl 
gyorsan folyik le

Az őrlésfinomság túl 
durva

Állítsa finomabbra 
az őrlést

A kávé túl lassan 
folyik le

Az őrlésfinomság túl 
finom

Állítsa durvábbra az 
őrlés-finomságot. 
Nagyobb számok 
felé forgatva az állító 
kart

A KPE felső szűrője 
eltömült

Tisztítsa ki a szűrőt

A kávé nem elég 
meleg

A csészék nem 
melegek

Használja a 
csészemelegítőt

A hőmérsékletjelző 
lámpa nem világít

Várja meg, amíg a 
lámpa jelez

A kávé nem 
krémes

Nem a megfelelő kávét 
használ. Túl durva az 
őrlésfinomság. Nem 
friss az őrlemény

Próbálkozzon 
másfajta kávéval

A KPE-et nem 
lehet kivenni

Nem a megfelelő 
helyzetben áll

Csukja be a 
szervizajtót. 
Kapcsolja be a 
készüléket.

A készülék 
sokáig melegszik 
és az adagok nem 
ugyanazon 
hosszúságúak

A készülék 
elvízkövesedett

Végezze el a 
vízkőtelenítést
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