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Kialakitás (1. kép) 
 
A Felülnézet (lásd 2. kép) 

B Szemes kávé tartály - fedövel 
C Szerviz fedél 
D Beállitó tárcsa a gözöléshez és a forró 

vizhez 
E Állitható magasságú kifolyó 
F Elforgatható szelep gözöléshez és forró 

vizhez - eltávolitható habositóval 
G Kávézacc tartály (eltávolitható) 
H Csepprács 

I Csepptálca úszó 
J Csepptálca 
K Adattábla (felül a szerviz fedél mögött) 

L Kezelöpanel (3. kép) 
M Viztartály feltöltés jelzövel) 
N Tesztcsik a vizkeménységhez 

O Mérökanál tisztitó kefével 

Felülnézet (2. kép) 
 
P Csészetartó 

Q Betöltö nyilás a kávéörlemény számára 
fedövel (porbetöltés) 

R Kávétartály pozició beállitó 

S Szerviz fedél kioldó gomb 
T Kioldó szerkezet az eltávolitható 

örlögyürühöz 

U Örlemény finomságot beállitó kar 
 
 

Kezelöpanel (3. kép) 
 

a. Gomb a kétcsészés fözéshez (kijelzövel) 
b. Gomb az egycsészés fözéshez (kijelzövel) 
c. Kávémennyiség gomb (kijelzövel) 

d. Csészeméret gomb (kijelzövel) 
e. Vizkötelenitö gomb (kijelzövel) 
f. Tisztitó gomb (kijelzövel) 

g. Göz-elöválasztó gomb (kijelzövel) 
h. On/Off gomb (kijelzövel) 
i. Kávéfözö fütési üzemmód kijelzö 

j. „Zacctartály” kijelzö 
k. „Viztartály üres” kijelzö 
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Kedves Vásárló! 
 
A készülék elsö használatba vétele elött gondosan 
tanulmányozza át ezt a Használati útmutatót, 
különösen az elsö részben található Biztonsági 
útmutatások cimü fejezetet. A Használati útmutatót 
jól örizze meg, hogy szükség esetén mindig kéznél 
legyen. Ha a készüléket eladja, vagy 
elajándékozza, akkor a Használati útmutatót is adja 
át az új tulajdonosnak. 
 
Az AEG kávéautomata kialakitása és müködése a 
közvetkezöket garantálja Önnek: 
 
• Egyszerü kezelhetöség a kávékészitésnél, a 

karbantartásnál és az ápolásnál.  
A kiváló és egyéni izeket az alábbiak 
biztositják: 

• Az elöforrázási rendszer: a tényleges forrázás 
elött a kávéörleményt feláztatja, hogy a teljes 
aroma kinyerhetö legyen. 

• A csészénként és egyénileg beállitható 
vizmennyiség lehetövé teszi a rövid eszpresszó 
és a hosszú tejes kávé készitését is. 

• Az egyénileg beállitható kávéhömérséklet, 
amellyel kifözi a kávét.  

• Választási lehetöség a normál, vagy az erös 
csésze kávé készitése között, 

• amit a pörkölt kávéra beállitható örlési fok 
garantál 

• és nem utolsó sorban krémes habkoronát 
biztosit az eszpresszó kávéknak, ami egyben 
összehasonlithatatlanná is teszi. 
 
Tudta, hogy az eszpresszó kávénál a viz 
rövidebb ideig érintkezik a kávéörleménnyel, 
mint a hagyományos filteres kávénál? Ezért 
kevesebb keserü anyag oldódik ki a 
kávéörleményböl, ami az eszpresszó kávé 
javára szól. 

Tartalomjegyzék 
 
1 Biztonsági útmutatások 10 

2 Az elsö használat elött 11 
2.1 A készülék beállitása és 

csatlakoztatása a hálózatra 
11 

2.2 Feltöltés vizzel 11 
2.3 A kávéfözö bekapcsolása 11 
2.4 A kávéfözö kikapcsolása 11 

2.5 Vizkeménység beállitása 12 
3 Kávéfözés szemes kávéból 12 
3.1. A szemes kávé tartály feltöltése 12 

3.2. A csészeméret kiválasztása 13 
3.3 A kávémennyiség kiválasztása 13 
3.4 A kávé adagolása 13 
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7 A csészeméret megváltoztatása és 
elmentése  
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8 A kávémennyiség megváltoztatása 
és elmentése  

15 

9 Az örleményfinomság beállitása 15 
10 A kávéhömérséklet beállitása 16 

11 A kikapcsolási idö beállitása 16 
12 A gyári beállitás visszaállitása 17 
13 Tiszti tás és ápolás 17 

13.1 Rendszeres tisztitás 17 
13.2 A kávézacc tartály kiüritése 17 
13.3 Az örlömü tisztitása 17 

13.4 A kávéfözö egység tisztitása 18 
13.5 A tisztitó program futtatása 19 
13.6 A vizkötelenitö program futtatása 19 

13.7 Tartozékok rendelése 20 
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15 A csészeszámláló használata  22 

16 Müszaki adatok 22 
17 A környezet védelmében 23 
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1. Biztonsági útmutatások 
 

 

Az AEG cég elektromos készülékei 
megfelelnek a legszigorúbb biztonsági 
követelményeknek. Ennek ellenére 
feltétlenül tartsa be a következö biztonsági 
elöirásokat. 

 

Általános biztonság 
• A készüléket csak olyan elektromos hálózatra 

szabad csatlakoztatni, aminek az adatai 
azonosak az adattáblán megadott feszültség 
és frekvencia értékekkel. Az adattábla a szerviz 
fedél mögötti felsö részen található. 

• Ügyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozó 
vezeték soha ne érintkezzen a készülék forró 
részeivel. 

• Soha ne a vezetéknél, hanem a dugót 
megfogva húzza ki a hálózati vezetéket a 
konnektorból! 

• Tilos a készüléket üzemeltetni, ha 
 - a csatlakozó vezeték megsérült, vagy 
 - látható sérülés van a kávéfözö házon. 

• Ügyeljen arra, hogy a kávéfözö mindig 
kikapcsolt állapotban legyen akkor, amikor a 
csatlakozó dugót bedugja a konnektorba. 

 

Gyermekbiztonság 
• Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, 

amikor valamilyen programot hajt végre vele. 
Legyen különösen óvatos, ha gyerekek is 
vannak a készülék közelében. 

 

Müködési biztonság 
• Vigyázat! A kávékifolyó, a lengöszelep és a 

csészetároló az üzemelés alatt felforrósodik. 
Tartsa távol a gyerekeket! 

• Vigyázat! Forrázásveszély áll fenn, amikor a 
gözszelep aktiv. A forró viz, vagy a 
gözkiáramlás a leforrázás veszélyével jár. A 
gözszelepet csak akkor müködtesse, ha a 
szelep alatt edény van. 

• Ne használja a gözt  tüzveszélyes folyadékok 
felmelegitésére. 

• A  viztartályba mindig csak hideg vizet töltsön 
be. Soha ne öntsön forró vizet, tejet, vagy más 
folyadékot a készülékbe! Ne töltsön be a 
maximális 1,5 literes mennyiségnél többet. 

• Soha ne töltsön be a szemes kávé tartályba 
fagyasztott, vagy karamellás kávészemeket. 
Csak pörkölt kávét használjon! Az idegen 
anyagokat távolitsa el a kávészemek közül. Az 
elöbbiek figyelmen kivül hagyása miatt 

bekövetkezö meghibásodás esetén a jótállási 
igény nem érvényesithetö. 

• A kávét mindig a mérökanállal adagolva töltse 
be a szüröbe. 

• A készüléket ne hagyja feleslegesen 
bekapcsolva. 

• Ne tegye ki a készüket az idöjárás 
viszontagságainak. 

• Hosszabbitó használata esetén gondoskodni 
kell arról, hogy az is földelt kivitelü legyen és a 
huzalkeresztmetszete legalább 1,5 mm2 
legyen. 

• A balesetveszély elkerülése érdekében a 
készüléket csak felnöttek használhatják. 

• A kávéfözöt csak a csepptálcával és a 
cseppráccsal ellátva üzemeltesse. 

 

Biztonság a tisztitáskor és 
ápoláskor 
• Tartsa szem elött a tisztitásra- és a 

vizkötelenitésre vonatkozó elöirásokat!  

• A készülék karbantartása, vagy tisztitása elött 
mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a 
csatlakozó dugót a konnektorból! 

• Soha ne meritse vizbe a készüléket! 

• A gözszelepet csak akkor tisztitsa, ha a 
kávéfözöt már kikapcsolta és nincs nyomás 
alatt. 

• A készülék tartozékait soha ne mosogassa el 
mosogatógépben. 

• Soha ne tegye az örlömüvet vizbe. Ellenkezö 
esetben az örlömü károsodik. 

• A meghibásodott készülék javitását, beleértve 
a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak 
szakember (szerviz) végezheti. Ha a készülék 
müködésével kapcsolatban problémája van, 
forduljon a jótállási jegyben megjelölt 
szervizhez, vagy az eladóhoz. 

• Ha a kávéfözöt nem megfelelöen, vagy a 
rendeltetési céltól eltéröen használják, 
akkor a gyártó, illetve forgalmazó a 
bekövetkezö meghibásodásért és károkért 
semmilyen felelösséget nem vállal. A 
felelösség akkor is a felhasználót terheli, ha 
a „Tisztitás” (3f. kép), vagy a 
„Vizkötelenités” (3e. kép) szükségességét 
kijelzö lámpa felgyulladása után nem végzi 
el a kijelzett program lefuttatását. 
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2. Az elsö használat elött 
 

2.1 A készülék beállitása és 
csatlakoztatása a hálózatra 
Válasszon ki egy vizszintes, stabil, normál 
hömérsékletü és száraz helyet a készülék 
számára. A megfelelö szellözésre 
ügyeljen. 

Fontos: Ha a meleg helyiségben felállitott 
készüléket korábban hideg helyen 
tárolták, akkor várjon kb. 2 órát a 
bekapcsolással!   
A készülék elhelyezésére olyan helyet 
ajánlunk, ahol megfelelöen védve van és 
nincs kitéve a vizzel való lelocsolásnak. 

 A kávétartály kioldó szerkezetét állitsa a 

 pozicióba, majd tegye a helyére (4. 
kép). A kávétartály nyitó gombjának zárt 
helyzetben kell lennie (4a. kép). Ha nincs 
zárva (4b. kép), akkor helyezze a 
gömbvégü állitócsavart a nyillal jelölt kis 
ovális furatba és forgassa el zárásig a 
nyilást. 

 Utána forgassa el a kávétartályt az 
óramutató járásával ellentétes irányba a 
két pozició közül a másikba. 

 Nyomja be a csepptálcát, amig 
megfelelöen bekattan a viztartály alá (5. 
kép). 

 Csatlakoztassa a kávéfözöt a földelt 
konnektorba. Ne használjon földeletlen 
aljzatot. 

 A készülék hátoldalán egy kábeltartó fiók 
található. Ha a kihúzott csatlakozó vezeték 
túlságosan hosszú, akkor a felesleges 
kábelhossz visszatolható a kábelfiókba (6. 
kép) 
 

2.2 Feltöltés vizzel 
A kávéfözö minden egyes bekapcsolása 
elött ellenörizze, hogy van-e viz a 
viztartályban.  
A kávéfözö minden bekapcsolása és 
kikapcsolása elinditja az automatikus 
öblitési folyamatot, amihez vizre van 
szükség. 

 Távolitsa el a viztartályt a készülékböl (7. 
kép). 

 Töltse fel a tartályt friss hideg vizzel (8. 
kép). 

 Kizárólag friss hideg vizet öntsön a 
tartályba. Soha ne öntsön be más 
folyadékot, pl. ásványvizet, vagy tejet. 

 Helyezze vissza a viztartályt (7. kép). 

Finoman nyomja meg a tartályt, hogy 
biztositsa a viztartály szelepének a 
nyitását. 

 

 
Ha a viztartály nincs a helyén, vagy túl 
alacsony a vizszint és bekapcsolja a 
kávéfözöt, akkor felgyullad a „Töltse fel a 

tartályt”  kijelzés (3k. kép). Ha a 
kijelzés bekapcsol, akkor kávéfözés nem 
lehetséges, illetve ha elindult, akkor 
megszakad. 

 
A megfelelö erös kávéaroma eléréséhez 

• naponta cserélje ki a vizet a 
tartályban, 

• hetente legalább egyszer normál 
mosogatószeres vizben mosogassa el 
a viztartályt (nem mosogatógépben). 
Utána friss vizzel öblitse ki a 
viztartályt. 

 

2.3 A kávéfözö bekapcsolása 

 A kávéfözöt az On/Off gombbal  (3h. 
kép) kapcsolja be (9. kép). A piros 
jelzölámpa felgyullad. Amig a kávéfözö 
felmelegiti a vizet (kb. 25mp), addig a 

„Kávéfözö füt” jelzölámpa  (3i. kép) 
villog. 

 Miután a kávéfözö elérte az üzemi 
höfokot, egy automatikus öblitési ciklust 
végez el. A viz a csepptálcára folyik ki. A 

„Kávéfözö füt” jelzölámpa  (3i. kép) 
folyamatosan világit. Ezután a kávéfözö 
kész a használatra. 

 
A készülék bekapcsolása után azonnal, 
még a fütési fázisban a készülék egy 
ellenörzö ciklust hajt végre. Az ellenörzés 
során észlelhetö zajok teljesen 
normálisak. 
 

2.4 A kávéfözö kikapcsolása 
Ha a kávéfözést követöen az On/Off gomb 

 (3h.kép) megnyomásával kikapcsolja 
a készüléket, akkor a készülék még 
elvégez egy öblitési ciklust. Ezen idö alatt 
figyelmeztetésként kb. 1 percig villog a 
„Kávétartály üres” jelzölámpa  (3j. 
kép). Ha az öblitési ciklus alatt kikapcsolja 
a kávéfözöt az On/Off gomb  (3h. kép) 
megnyomásával, akkor minden funkció 
azonnal kikapcsol. 
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2.5 Vizkeménység beállitása 
A kávéfözö elsö használatát megelözöen 
a helyi vizkeménységnek megfelelöen kell 
a beállitásokat elvégezni. 

A lakóhelyén lévö vizkeménység a 
mellékelt tesztcsikkal állapitható meg, 
vagy megérdeklödhetö a helyi Vizmü 
Vállalattól. 
 
A vizkeménység megállapitása: 

 Meritse a tesztcsikot kb. 1 mp-re hideg 
vizbe. Rázza le a tesztcsikról a felesleges 
vizet és mérje meg a vizkeménységet a 
rózsaszinü csik segitségével. 

 

 

Nincs rózsaszin csik, vagy csak 
egy rózsaszin csik látszik: 
Vizkeménység 1 – lágy, ami 
1,24 mmol/l-ig, vagy 
7 német keménységi fokig, vagy 
12,7 francia keménységi fokig 
mérhetö. 

 

 

Két rózsaszin csik látszik: 
Vizkeménység 2 – közepesen 
kemény, ami 
2,5 mmol/l-ig, vagy 
14 német keménységi fokig, 
vagy 25,2 francia keménységi 
fokig mérhetö. 

 

 

Három rózsaszin csik látszik: 
Vizkeménység 3 – kemény, 
ami 
3,7 mmol/l-ig, vagy 
21 német keménységi fokig, 
vagy 37,8 francia keménységi 
fokig mérhetö. 

 

 

Négy rózsaszin csik látszik: 
Vizkeménység 4 – nagyon 
kemény, ami 
3,7 mmol/l, vagy 
21 német keménységi fokig, 
vagy 37,8 francia keménységi 
fok felett mérhetö. 

 
 A vizkeménységi szint beállitása és 

elmentése  

Négy vizkeménységi szint állitható be. A 
gyártó a kávéfözöt a 3-as szintre beállitva 
szállitja. 

 Nyomja meg és tartsa benyomva a 
„Descale” vizkötelenitó gombot  (3e. 
kép) 

 Utána egymás után nyomja meg annyiszor 
a „Kávé mennyiség” gombot  (3c. 
kép), amig a kivánt vizkeménységi szint 
megjelenik. Engedje el a „Vizkeménység” 
gombot. Ekkor a kiválasztás elmentésre 
kerül. 

A vizkeménységi szintek a következök 
szerint kerülnek kijelzésre: 

 

 

1-es vizkeménységi 
szint 

 

 

2-es vizkeménységi 
szint 

 

 

3-as vizkeménységi 
szint 

 

 

4-es vizkeménységi 
szint 

 
 

3 Kávéfözés szemes 
kávéból 

 
 A szemes kávéból történö kávéfözés 

következö folyamatai teljesen 
automatikusan hajtódnak végre: örlés, 
adagolás, összenyomás, elöfözés, fözés, 
kávézacc kiadása. 
Az örlemény finomságának és a kávé 
mennyiségének beállithatósága lehet övé 
teszi, hogy a kávéfözést az egyéni 
izlésének megfelelöen végezze el. 

 

Ügyeljen arra, hogy csak tiszta 
kávészemeket használjon és azok ne 
legyenek sem karamellizáltak, sem más 
izesitésüek. 
 

3.1 A szemes kávé tartály 
feltöltése 

 Forgassa el a tartályt a „Szemes kávé” 

 pozicióba (10. kép). A szerkezet beáll 
a kivánt funkcióra. 

 Állitsa be az örlemény finomságot (11. 
kép). Az örlemény finomságának a 
beállitását a 2. képen lévö U-gomb 
segitségével végezheti el. 

 

Megjegyzés! Mielött a készülék elsö 
használatát megelözöen betölti a tartályba 
a szemes kávét, beállithatja az örlési 
finomságot álló örlömü mellett. Ha már 
töltött kávét a tartályba, akkor a finomság 
beállitása csak az örlési folyamat alatt 
változtatható meg. Ellenkezö esetben a 
kávéfözö károsodhat. 
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A gyártó a kávéfözöt közepes örlési 
finomságra állitotta be a szállitást 
megelözöen. Az örlési finomság 
beállitására vonatkozó elöirásokat vegye 
figyelembe a vonatkozó fejezetnél. 

 Emelje fel a kávétartály fedelét és töltse 
fel a tartályt friss szemes kávéval (12. 
kép), majd zárja vissza a tetöt. 

 

Megjegyzés!  Ügyeljen arra, hogy idegen 
anyag (pl. kavics és hasonlók) ne 
legyenek a kávészemek között. Az idegen 
anyagok súlyos károsodást okozhatnak az 
örlömüben, amely a jótállás elvesztését 
vonja maga után. 

 

3.2 A csészeméret kiválasztása 
 

Az Ön egyéni igényétöl függöen rövid 
eszpresszó kávé és hosszú tejeskávé is 
készithetö a készülékkel. 

 A kiválasztás a „Csészeméret” gomb (3d. 
kép) ismételt megnyomásával végezhetö 
mindaddig, amig megjelenik a kivánt 
szimbólum. 
A csészeméreteket az alábbi szimbólumok 
jelképezik: 

 
 Eszpresszó kávés csésze 

 
 

Kávés csésze 

 
 Kávés bögre 

 A kávéfözö gyári beállitása a szabványos 
méretre történt. 

 
A csészeméret megváltoztatására 
vonatkozó tudnivalók „A csészeméret 
megváltoztatása és elmentése” cimü 
fejezetben találhatók. 

 

3.3 A kávémennyiség 
kiválasztása 

 Nyomja meg annyiszor a 
„Kávémennyiség” gombot (3c. kép), amig 
a kivánt kávéminöség kerül kijelzésre. 
A kávé minöségére a következö 
szimbólumok utalnak: 

 

 

 
„extra enyhe” 

 

 

 
„enyhe” 

 

 

 
„normál” 

 

 

 
„erös” 

 

 

 
„extra erös” 

 
A kávéminöség elmentéséhez mindig be 
kell kapcsolni a kávéfözöt és a 
kávéminöséget a csészemennyiség 
függvényében kell elmenteni „A 
kávéminöség megváltoztatása és 
elmentése” cimü fejezet szerint. 

 

3.4 A kávé adagolása 

 Helyezzen egy, vagy két csészét a 
kávéadagoló alá. Az adagoló felfelé és 
lefelé is eltolható a csésze, illetve a bögre 
magasságához igazodva. A megfelelö 
magasság beállitásával csökkenthetö a 
höveszteség és a kispriccelés (13. kép). 

 Nyomja meg az 1 csésze  (3b. kép), 

vagy a 2 csésze  (3a. kép) gombot. 
Két csésze kávé adagolásakor a korábbi 
kávémennyiség és csészemennyiség 
beállitása megduplázódik. Ezzel a 
kávéfözés kész. 

 
A kávéfözési folyamatban az örölt kávé 
elöször egy kis mennyiségü vizzel 
leforrázódik. Ezt egy rövid szünet követi, 
majd a normál forrázási folyamat megy 
végbe. 

 A kávé kifolyásának leállitása az adagoló 
gomb rövid megnyomásával állitható meg. 

 
 

4 Kávéfözés örölt 
kávéból 

 
 Ezzel a funkcióval akár koffeinmentes 

kávé is fözhetö. 
Fokozottan figyeljen azonban arra, hogy 
kizárólag a készülékhez mellékelt adagoló 
kanalat használja és 2 kanálnál több örölt 
kávét soha ne tegyen a szüröbe. 

 

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a szüröben 
soha ne maradjon kávé és ne legyen 
benne idegen anyag. A kávészürö nem 
tárolóhely. Az örölt kávét közvetlenül a 
kávékészitö egységbe kell helyezni.  

 

Soha ne tegyen a szüröbe semmilyen 
vizben oldódó, vagy fagyasztott, illetve 
száritott, vagy más hasonló port, illetve 
örleményt (pl. instant ital, vagy levesport). 
Arra is figyeljen, hogy a túl finomra örölt 
kávé eltömödést okozhat. 
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4.1 Az örölt kávé szürö 
használata 

 Forgassa el a szemes kávé tartályt az 
örölt kávé pozicióba  (14. kép). A 
készülék beállitja a kivánt funkciót. Minden 
kávémennyiség kijelzö jelzölámpa (3c. 
kép) felgyullad. 

 
Örölt kávé használatakor a 
„Kávémennyiség” funkció hatástalan. Ezt 
az összes jelzölámpa felgyulladása 
mutatja (15. kép). 

 Nyissa ki a szürötartó fedelét és tegye 
bele a mérökanállal a friss örölt kávét (16. 
kép). 
A forrázási folyamat alatt ne adagoljon be 
kávét. Csak akkor tegye be a következö 
kávéhoz szükséges kávét, ha a forrázási 
müvelet befejezödött és a kávéfözö 
használatra kész. 

 Zárja le a tetöt. 
 

4.2 A csészeméret kiválasztása 

 A csészeméret gomb (3d. kép) 
nyomogatásával választható ki a 
megfelelö beállitás. 

A kiválasztáshoz az alábbi szimbólumok 
nyújtanak segitséget: 

 
 Eszpresszó kávés csésze 

 
 

Kávés csésze 

 
 Kávés bögre 

 A kávéfözö gyári beállitása a szabványos 
csészeméretre történt. 

 
A csészeméret megváltoztatására 
vonatkozó figyelmeztetések „A 
csészeméret megváltoztatása és 
mentése” cimü fejezetben találhatók. 

 

4.3 A kávé adagolása 
 

A részletes tudnivalók a 3.4. pontban 
találhatók. 

 
 

5 Tej felhabositása 
 
 A göz használatával a tej felhabositása és 

felmelegitése végezhetö el. Tekintettel 
arra, hogy a gözképzödéshez magasabb 
hömérséklet szükséges, mint a 
kávéfözéshez, ezért a készülék egy 
további gözüzemmóddal is rendelkezik. 

 
A cappuccino készitéséhez egy nagy 
csészébe töltsön be a feléig, vagy a 2/3-
áig kávét, majd adja hozzá a felhabositott 
tejet. 

 A  göz elöállitásához nyomja meg a göz 
elöválasztó gombot  (3g. kép). A 
jelzölámpa felgyullad és egyidejüleg villog 
a „Kávéfözö füt”  jelzölámpa. Amikor 
befejezödik a fütési fázis, akkor ez a 
jelzölámpa a villogásról folyamatos 
világitásra vált. Ekkor kész a kávéfözö a 
tej felhabositására. 

 
Ha a göz funkciót 1 percnél hosszabb 
ideig nem használja, akkor a készülék 
automatikusan visszavált a kávéfözési 
üzemmódba. 

 Öntsön kb. 100 ml hideg, lefölözött, vagy 
zsirszegény tejet egy kissé szük szájú 
kancsóba (kb. 0,5 ml-esbe). A kancsónak 
olyan méretünek kell lenni, hogy  
behelyezhetö legyen a gözfúvóka alá. 

 
A tejnek és a kancsónak is hidegnek kell 
lennie. A kancsót ezért a tej beöntése elött 
soha ne öblitse ki forró vizzel. 

 Forgassa el kifelé a gözszelepet és tartsa 
alá a kancsót úgy, hogy a szelep vége 
teljesen belemerüljön a tejbe. Forditsa el a 
beállitó tárcsát (1D. kép) a göz és a forró 

viz pozicióba  (17. kép). Végezze el 
a tej habositását. 

 
A habositási folyamat alatt tartsa szilárdan 
a kancsót. Közben ügyeljen arra, hogy a 
gözfúvóka ne érhessen le a kancsó aljára 
és a göz ne szökhessen el. A habositás a 
tej térfogatát kb. a duplájára növeli. 

 A habositás leállitásához forgassa el a 

gözszelepet (1D. kép) a „•” pozicióba és 
távolitsa el a fúvóka alól a kancsót (17. 
kép). 

 

Vigyázat! A forró tej miatt forráz ásveszély 
áll fenn. Kapcsolja ki a gözt, mielött a 
felhabositott tejet eltávolitja a fúvóka alól. 

 A göz üzemmód befejezéséhez nyomja 
meg a göz elöválasztó gombot  (3g. 
kép). A kijelzö kialszik. 
A kávéfözö most ismét kész a 
kávéfözésre. 

 Miután befejezte a habositást, a beállitó 
tárcsát állitsa ismét a göz és a forró viz  

pozicióba  (1D. kép) és hagyja, hogy 
egy rövid ideig forró viz jöjjön ki a fúvókán. 
Erre a lépésre azért van szükség, hogy a 
fúvóka belsejét kitisztitsa és a tej 
megszilárdulása ne zárja el a furatot. A viz  
felfogására használjon egy höálló edényt. 
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 A habositót minden használat után 
távolitsa el (18. kép) és a belsejét folyóviz  
alatt öblitse át. A gözfúvókát nedves 
ruhával törölje ki. 

 

Vigyázat! A forró habositó megfogása 
égésveszéllyel jár. Ezért a habositót csak 
a fekete tömitésnél fogja meg. 

 
 

6 Forró viz készitése 
 
 A forró viz csészék elömelegitésére és 

forró italok (tea, instant leves, stb.) 
készitéséhez használható fel. 

 

Vigyázat! A forró viz szelep müködésekor 
forrázásveszély áll fenn. A forró viz, illetve 
a göz kimeneti része forrázást okozhat. A 
forró viz szelepet csak akkor hozza 
müködésbe, ha alátette a fúvóka alá az 
edényt. 

 Helyezzen egy edényt a forró viz fúvóka 
alá. Állitsa a beállitó tárcsát a göz és forró 

viz  (1D. kép) pozicióba (19. kép).  

 Miután kiadagolta a megfelelö 
mennyiségü forró vizet a készülékböl, 

állitsa vissza a beállitó tárcsát a „•” 
pozicióba és távolitsa el a fúvóka alól a 
kancsót (19. kép). 

 
 

7 A csészeméret 
megváltoztatása és 
elmentése 

 
 A kávéfözö gyári beállitása szabványos 

csészeméretre történt. Ez a beállitás az 
Ön egyéni igényének a figyelembe 
vételével megváltoztatható és a saját 
csészeméretéhez történö beállitás 
elmenthetö. 

 Nyomogassa addig a „Csészeméret” (3d. 
kép) gombot, amig megjelenik az Önnek 
megfelelö méretü csészeszimbólum. 

 Helyezzen egy megfelelö csészét a 
kávéadagoló alá (pl. kávésbögrét). 

 Nyomja meg és tartsa benyomva az 1 
csésze gombot  (3b. kép), amig a 
csészébe (bögrébe) töltödik a kivánt 
mennyiség. Ha a mennyiség megfelelö,  
akkor engedje el a gombot. Ezzel a 
kiválasztott csészeméret (adagolt 
mennyiség) elmentésre került. 

 Ha meg akarja változtatni az elöbbiekben 
elvégzett beállitást, akkor ismételje meg a 
fentiekben leirt folyamatot egy másik 
csészeszimbólum kiválasztásával. 

 
Az elmentett beállitások akkor is 
tárolódnak a kávéfözöben, ha a használat 
után kikapcsolja a készüléket. Ha akár a 
csészeméretet, akár a kávé erösségét 
akarja megváltoztatni, akkor az bármikor 
elvégezhetö. 

 
 

8 A kávémennyiség 
megváltoztatása és 
elmentése 

 
 Minden egyes csésze mennyiséghez 

beállitható és elmenthetö a megfelelö 
kávéminöség. Ez azonban csak a szemes 
kávé használatakor lehetséges, örölt kávé 
használatakor nem.  

 Nyomogassa addig a „Csészeméret” 
gombot (3d. kép), amig a kivánt 
csészeszimbólum jelenik meg. 

 Majd nyomogassa addig a 
„Kávémennyiség” gombot (3c. kép), amig 
felgyullad az Önnek megfelelö kijelzés, 
majd tartsa benyomva a gombot (20. kép). 

Miután eltelt néhány másodperc, a 
kiválasztott kivételével minden kijelzö 
bekapcsolva marad (21. kép). Ekkor 
engedje el a gombot. A kávémennyiség 
ezzel elmentésre került. 

 Ha a többi csésze szimbólumra is el 
akarja végezni ezt a beállitást, akkor 
ismételje meg a fenti folyamatot. 

 
Az elmentett beállitások akkor is 
tárolódnak, ha kikapcsolja a készüléket. 

 
 

9 Az örleményfinomság 
beállitása 

 

 

Megjegyzés! Az örlemény finomságának 
a megváltoztatását csak akkor szabad 
elvégezni, amikor az örlö éppen üzemel. 
Ellenkezö esetben a kávéfözö károsodhat. 

 Nyomja meg az 1 csésze gombot  
(3b. kép) egy csésze kávé elkészitéséhez. 
Az örlési folyamat alatt az örlemény 
finomságának a megváltoztatásához 
használja az állitó kart (2U. kép) és a 22. 
kép szerint változtassa meg az örlemény 
finomságát. A kar pozicióinak a következö 
hatásai vannak: 
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Finom örlemény erös kávé 
készitéséhez 

 

 
Közepes finomság normál kávé 
készitéséhez 

 

 
Durva örlemény tejeskávé 
készitéséhez 

 
 Idegen anyagok eltávolitása a darálóból 

Az idegen anyagok (pl. kisméretü kövek) 
károsithatják az örlömüvet. A kávéfözö 
ezért tartalmaz egy „ún”. köérzékelöt. A 
kávéban lévö idegen anyagok 
érzékelésekor erös hang, ropogás lesz 
hallható. Ha ilyen hangot hall, akkor 
azonnal kapcsolja ki a készüléket és 
távolitsa el az idegen anyagokat  „Az 
örlömü tisztitása” cimü fejezetben leirtak 
szerint. 

 
 

10 A kávéhömérséklet 
beállitása 

 
 Öt kávéhömérséklet beállitási lehet öség 

közül választhat. „A kávéhömérséklet 
beállitása” üzemmódban a kávéminöség 
jelzölámpa felgyullad, amely kijelzi az 
érvényes höfokot. 
A kávéhöfok kijelzések a következö: 

 

 

„kézmeleg” 

 

 
„meleg” 

 

 
„normál” 

 

 
„forró” 

 

 
„extra forró” 

 Kapcsolja ki a kávéfözöt. 

 Nyomja be egyszerre és tartsa benyomva 
az 1 csésze kávé  (3b. kép) és a göz 
elöválasztó  (3g. kép) gombot. 

 A fenti két gomb nyomva tartása alatt még 
nyomja meg az On/Off gombot  (3h. 
kép). 

 Mindhárom gombot kb. 3 másodpercig 
tartsa benyomva, amig felgyullad a 
„Kávéfözö füt” jelzölámpa  (3i. kép) és a 
kávéhömérséklet kijelzések egyike. 

 Ekkor engedje el mindhárom gombot. 

 A kivánt hömérséklet kiválasztásához 
használja a „Kávémennyiség” (3c. kép), 
vagy a „Csészeméret” (3d. kép) gombot. 

 Miután kiválasztotta a megfelelö 
hömérsékletet, nyomja meg a „Tisztitás” 
(3f. kép) gombot, hogy elmentse a 
beállitást és kilépjen a „Kávéhömérséklet” 
üzemmódból. 

 
 

11 A kikapcsolási idö 
beállitása 

 
 Ha a kávéfözöt a beállitott ideig nem 

használja, akkor a készülék biztonsági és 
gazdaságossági okok miatt automatikusan 
kikapcsol. 
5 kikapcsolási idö közül választhat (1 
órától 5 óráig). 
„A kikapcsolási idö beállitása” 
üzemmódban a kávéminöség kijelzö 
világit, amely ebben az esetben a 
kikapcsolási idö kijelzésére szolgál: 

 

 

1 óra 

 

 
2 óra 

 

 
3 óra 

 

 
4 óra 

 

 
5 óra 

 A gyártó az automatikus kikapcsolási idöt 
3 órára állitotta be. 

 Kapcsolja ki a kávéfözöt. 

 Nyomja be és tartsa benyomva egyszerre 

a 2 csésze kávé  (3a. kép) és az 
On/Off gombot  (3h. kép). Mindkét 
gombot kb. 3 másodpercig tartsa 
benyomva, amig az On/Off gomb  és a 
kikapcsolási idök kijelzöinek egyike 
felgyullad.  

 A kivánt kikapcsolási idö kiválasztásához 
használja a „Kávémennyiség” (3c. kép), 
vagy a „Csészeméret” (3d. kép) gombot. 

 Miután kiválasztotta a megfelelö 
kikapcsolási idöt, nyomja meg a „Clean” 
(3f. kép) gombot, hogy elmentse a 
beállitást és kilépjen „A kikapcsolási idö 
beállitása” üzemmódból. 
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12 A gyári beállitás 
visszaállitása 

 
 Ez a funkció lehet öséget biztosit a 

használójának arra, hogy bármilyen 
változtatást visszaállitson az eredeti gyári 
beállitási állapotba. 

A funkció a következö beállitásokat érinti: 
§ Csészeméret 
§ Kávé minöség 
§ Kávé hömérséklet 

 Nyomja be egyszerre és tartsa benyomva 
a „Descale” vizkötelenitö (3e. kép) és a 
„Clean” tisztitás (3f. kép) gombot kb. 3 
másodpercig, amig a kávéfözö egy rövid 
idöre kikapcsol, majd visszatér az eredeti 
gyári beállitási állapotba. Ezzel a gyári 
beállitásra való visszaállitás megtörtént. 

 
 

13 Tisztitás és ápolás 
 
 A finom kávéminöség és a hibamentes 

müködés érdekében tartsa tisztán a 
kávéfözöt. 

 

13.1 Rendszeres tisztitás 

 

Vigyázat! A tisztitás megkezdése elött 
kapcsolja ki a kávéfözöt és hagyja kihülni. 
Ne használjon a tisztitáshoz semmilyen 
súroló, vagy korróziót okozó szert. A külsö 
és a belsö boritást csak nedves ruhával 
törölje le. 

 

Figyelmeztetés! Soha ne tegye sem a 
kávéfözöt, sem a leválasztható részeket a 
mosogatógépbe. 

 

Figyelmeztetés! Soha ne tegyen vizet a 
szemes kávé tartályba, mert károsodik az 
örlömü. 

 A  viztartályt naponta távolitsa el (7. kép) 
és öntse ki belöle a maradék vizet. Öblitse 
ki a tartályt friss vizzel. A kávéfözéshez 
minden nap friss vizet használjon. 

 Rendszeresen üritse ki a csepptálcát. A 
csepptálca üritése bármikor elvégezhetö,  
de ha megjelenik a piros csepptálca úszó 
(1l. kép) a csepprács nyilásában, akkor ezt 
kötelezöen el kell végezni. 

 Hetente legalább egyszer tisztitsa meg 
meleg, enyhén mosogatószeres vizzel és 
egy kefével a viztartályt (1M. kép), a 
csepptálcát (1J. kép), a csepprácsot (1H. 
kép) és az örölt kávé tartályt (1G. kép). 

 Rendszeresen távolitsa el a szemes kávé 
tartályt is és tisztitsa meg a benne lévö 
lerakódásoktól. 

 A habositó használatát követöen mindig 
távolitsa el a habositó fúvókát is és 
tisztitsa meg a tejmaradványtól. A levegö 
bementi nyilás alatti tömités nem tömödhet 
el. Ezért erre fokozottan oda kell figyelni 
és egy vékony tüvel kell megtisztitani. 

 Ha a kávétartály magasságának beállitója 
merevvé válik, távolitsa el az örölt kávé 
tartályt, nyissa ki a szerviz fedelet és 
vegye ki. Csúsztassa a magassági 
beállitót jobbra lefelé és kifelé. Ehhez 
finoman emelje meg a belsö zárnyelvet. 
Mindkét résznél meleg vizzel tisztitsa meg 
a kávémaradványoktól. Szerelje szét a két 
részt. Ehhez finoman emelje fel a 
zárnyelvet. Ellenörizze, hogy a magassági 
beállitó könnyen állitható-e. Utána tegye 
vissza a szerviz fedelet és a kávétartót 
nyomja vissza a helyére. 

 

13.2 A kávézacc tartály kiüritése 
 Rendszeres idöközönként, minden 16. 

kávéfözés után a „Kávétartály üres” (3j. 
kép) kijelzö  felgyullad, hogy 
figyelmeztesse Önt, a kávézaccot ki kell 
üriteni és a tartályt ki kell tisztitani. 

 Ha a kávéfözöt naponta használja, akkor a 
zaccot naponta üritse ki. A kijelzö kb. 1 
percig minden kikapcsolás után villog, 
hogy figyelmeztesse Önt a zacc 
kiüritésére. 

 
A kávéfözö bekapcsolásakor mindig üritse 
ki a kávézaccot tároló tartályt, ellenkezö 
esetben a kávéfözö nem regisztrálja, hogy 
a tartály kiüritésre került. 

 

13.3 Az örlömü tisztitása 
 A kávéörlemény maradványainak az 

eltávolitásához a mellékelt kefét használja. 

 

Figyelmeztetés! Soha ne meritse vizbe 
az örlömüvet. Ellenkezö esetben 
károsodik az örlömü. 

 Nyomja meg az On/Off gombot  (3h. 
kép) a kávéfözö kikapcsolásához. Húzza 
ki a csatlakozó dugót a konnektorból. 

 Forgassa el a szemes kávé tartályt úgy, 
hogy a jelölés a „Tartály nyitva”  
pozicióban legyen, majd távolitsa el a 
tartályt (23. kép). 

 Minden kávészemet távolitson el. Ehhez a 
porszivó csövét, vagy a csatolt 
célszerszámot is használhatja. 
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Ha az örlömüben lévö idegen anyagot 
képtelen eltávolitani, akkor vegye ki az 
örlögyürüt. 

 Ehhez a következö lépéseket hajtsa végre 
(24. kép): 

1. Az örlömü rácsának az eltávolitásához 
nyomja meg a kioldó zárnyelvet (2T. 
kép) elörefelé az örlömü közepe felé. 

2. Tartsa ebben a pozicióban és 
forgassa el az örleményfinomság 
beállitó kart (2U. kép) kb. egy teljes 
fordulattal az óramutató járásával 
megegyezö irányba, amig szembe 
kerül az ütközövel. 

 
Az örlemény finomság beállitásához a kar 
további elforgatását csak akkor tudja 
folytatni, ha a kioldó zárnyelv az örlömü 
gyürü (2T. kép) eltávolitásához 
benyomásra került. 

 Utána oldja ki az örlömü gyürüt (25. kép) 
és távolitsa el belöle az idegen anyagokat. 

 

Vigyázat! A forgó örlömü sérülést 
okozhat. Soha ne kapcsolja be a 
kávéfözöt, ha az örlömüvet tisztitja, vagy 
az idegen anyagokat távolit el belöle. 
Ellenkezö esetben sérülésveszély áll fenn. 
Mielött hozzáfog az örlömü tisztitásához, 
ellenörizze, hogy a csatlakozó dugót 
kihúzta-e a konnektorból. 

 
Amikor visszateszi az örlögyürüt, 
gondoskodjon arról, hogy mindkét 
zárnyelv megfelelöen legyen beakadva a 
tartójába (25. kép). 

Hibás visszahelyezés esetén az örlömü 
károsodhat. 

 Forgassa el az örlemény finomságot 
beállitó kart (2U. kép) kb. egy teljes 
fordulattal az óramutató járásával 
ellentétes irányba, amig szembe kerül az 
ütközövel. 

 Helyezze vissza a szemes kávé tartályt a 
„Tartály nyitva”  pozicióba, majd onnan 
forgassa vissza a szemes kávé  
pozicióba. 

 A megfelelö müködés ellenörzéséhez 
tegyen egy kis mennyiségü, egy kávé 
készitéséhez elegendö szemes kávét az 
örlöbe. Az örlömü elsö használatakor, 
vagy tisztitás után kevesebb örölt kávé fog 
a fözöegységbe jutni, mert elöször 
megtelik a csatorna. Ez a tény kihatással 
van az elsö csésze kávé készitésére. 

 

 

13.4 A kávéfözö egység 
tisztitása 

 A kávéfözö egység tisztitását a használat 
gyakoriságától függöen rendszeresen 
ajánlatos elvégezni. Ezt a müveletet a 
tisztitó program elinditása elött kell 
elvégezni. Ha a kávéfözöt huzamosabb 
ideig nem használja (pl. szabadság 
idején), akkor üritse ki a kávé örlemény 
tartályt is és a viztartályt is, majd alaposan 
tisztitsa meg a kávéfözöt a kávéfözö 
egységgel együtt. 

 A kávéfözö egység eltávolitása 

 A kávéfözö kikapcsolásához nyomja meg 
az On/Off gombot  (3h. kép). Húzza ki 
a csatlakozó dugót a konnektorból. 

 Húzza ki teljesen a készülékböl a kávé 
örlemény tartályt (26. kép). 

 Nyomja be a szerviz fedél kioldó gombot 
(2S. kép) a 27. kép szerint. A szerviz fedél 
kinyilik (28. kép). 

 Távolitsa el a szerviz fedelet. 

A kávéfözö egység a szerviz fedél mögött 
helyezkedik el (29. kép). A három piros 
zárnyelv a záráshoz és a kioldáshoz 
használható. 

 A kávéfözö egység eltávolitásához a 
zárnyelvet a következök szerint 
müködtesse (30. kép): 
1. Nyomja a kioldó kart felfelé. 
2. Nyomja be és tartsa benyomva a záró 

gombot. 
3. Nyomja lefelé és tartsa benyomva a 

zárnyelv gombot és húzza ki a 
kávéfözö egységet (31. kép). 

 A kávéfözö egység tiszti tása 

 Tisztitsa meg a kávéfözö egységet a durva 
részecskéktöl (szennyezödésektöl), húzza 
lefelé ütközésig a fehér szerviz kart és 
nyissa ki a kávéfözö egységet (32. kép). 
Ekkor a két szürö elérhetövé válik és a 
kioldó karral leejthetö. 

 Öblitse át a kávéfözö egységet meleg 
folyóviz alatt. Különösen alaposan öblitse 
át a rozsdamentes acélszüröket, hogy 
eltávolitsa a kávémaradványokat (33. és 
34. kép). 

 Száritsa meg teljesen a kávéfözö 
egységet és nyomja vissza felfelé a 
szerviz kart ütközésig (35. kép). Utána a 
kioldó kar segitségével zárja a kávéfözö 
egységet. 
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 A kávéfözö egység visszahelyezése  

 A kávéfözö egység visszahelyezését a 
következö lépések szerint végezze el: 
1. Nyomja be a kávéfözö egységet a 

vezetö horonyba, ameddig lehetséges 
(36. kép). 

2. Nyomja lefelé a zárnyelv gombot és 
csúsztassa vissza a kávéfözö 
egységet kb. 1 cm-t, amig a zárnyelv 
gomb beakad (37. kép). 

3. Nyomja le ütközésig a zárnyelv kart 
(37. kép). 

 Helyezze vissza a szerviz fedelet és zárja 
be, majd tegye vissza a helyére a kávé 
örlemény tartályt. 

 
A kávéfözö csak a szerviz fedél 
visszazárása után kapcsolható be. Miután 
bekapcsolta a kávéfözöt, a készülék 
lefuttat egy set -up ciklust és ezt fogja 
követni a normál felfütési folyamat. 

 

13.5 A tisztitó program futtatása 
 A tisztitó program feladata a kávézsir 

eltávolitása az elérhetetlen részekböl. Ezt 
a programot akkor (és nem késöbb) 
futtassa le, amikor villog a „Clean” 
(tisztitás) gomb  (3f. kép) kijelzöje. 

A tisztitási folyamat kb. 8 percig tart és 
tilos megszakitani. 

 
A tisztitáshoz kizárólag AEG tisztitó 
tablettát használjon. A tisztitó tablettát a 
Vevöszolgálatnál ET No.663 910 480, a 
kereskedönél E No. 950 078 803 rendelési 
számon szerezheti be. 

 A tisztitó program elinditása elött tisztitsa 
meg a kávéfözö egységet a 13.4 pontban 
leirtak szerint és üritse ki a kávéörlemény 
tartályt. Töltse fel a viztartályt legalább 1 
liter friss vizzel. 

 Nyomja meg az On/Off gombot  (3h. 
kép) a kávéfözö bekapcsolásához. 

 Forgassa el a szemes kávé tartályt az 
örölt kávé  pozicióba (38. kép). Várja 
meg, amig a szerkezet beáll és mindegyik 
kávéminöség jelzölámpa felgyullad. 

 Húzza ki addig a kávézacc tartályt, amig a 
kávétartály alá kerül (39. kép). 

A kávézacc tartály ekkor alkalmassá válik 
arra, hogy a tisztitó folyadékot 
összegyüjtse. Az „Üritse ki a kávézacc 
tartályt” jelzölámpa  (3j. kép) felgyullad 
és addig világit, amig a kávézacc tartály 
kihúzott állapotban van. 

 Tegye a tisztitó tablettát az örölt kávé 
betöltö nyilásba (40. kép). 

 Nyomja meg 3 másodpercig a „Clean” 
gombot  (3f. kép). A kijelzö a villogásról 
folyamatos világitásra vált át. A program 
elindul. A tisztitó programot tilos 
megszakitani. 

 
A tisztitási folyamat alatt az „Üritse ki a 
kávézacc tartályt” jelzölámpa  (3j. kép) 
világit. A program a tisztitó folyadékkal hat 
ciklust hajt végre. Az állásidö a tisztitó 
tabletta feloldódását szolgálja. Abban az 
esetben, ha áramszünet fordulna elö a 
tisztitási folyamat alatt, akkor a programot 
újra kell inditani. 

A tisztitási folyamat kb. 8 perc után 
fejezödik be. Ezt a „Clean” gomb  (3f. 
kép) felgyulladása és az „Üritse ki a 
kávézacc tartályt” jelzölámpa  (3j. kép) 
villogása jelzi. 

 Üritse ki a kávézacc tartályt és tegye 
vissza a helyére. A  jelzölámpa kialszik.  

 Forgassa el a szemes kávé tartályt a 
kivánt pozicióba és töltse fel vizzel a 
viztartályt. A kávéfözö kész használatra. 

 
A tisztitó program lefuttatása után célszerü 
az elsö csésze kávét kiönteni. 

 

13.6 A vizkötelenitö program 
futtatása 

 A vizkötelenitö program lehetöséget 
biztosit a kávéfözö egyszerü és hatékony 
vizkötelenitésére. A kávéfözöt a helyi 
vizkeménységtöl függöen 4-6 havonta kell 
vizköteleniteni. Ha azonban villog a 
„Vizkötelenités” gomb jelzölámpája  
(3e. kép), akkor a müveletet fenti idötöl 
függetlenül el kell végezni. 

 

Figyelmeztetés! Tilos savas hatású 
vizkötelenitö-szert használni. Kizárólag 
AEG gyártmányú vizkötelenitö tablettát 
használjon. A gyártó, illetve forgalmazó 
minden felelösséget elhárit, ha a 
károsodás más vizkötelenitö-szer 
használata miatt következik be. 
Semmilyen körülmények között se 
használjon ecetet, citromsavat, 
amidosulhrupic savat, vagy 
amidosuplhrupic tatalmú vizkötelenitö-
szert mivel ezek az anyagok károsithatják 
a kávéfözöt. Por formátumú termékek 
használata nem ajánlott. Az AEG 
vizkötelenitö tabletta E-No. 900 195 537/7 
rendelési számon szerezhetö be a 
Vevöszolgálatnál, vagy a 
szakkereskedésben. 
A vizkötelenitési folyamat két fázisban 
zajlik. A teljes futási ideje 45 perc, amelyet 
tilos megszakitani. 
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 1. fázis: a vizkötelenitö fázis 12 ciklusból 
áll. 

2.   fázis: az öblitö fázis. 

A két fázis között a kávézacc tartályt ki kell 
üriteni és a viztartályt újra fel kell tölteni 
vizzel. Ha a vizkötelenitö program futása 
alatt áramszünet következne be, vagy a 
program megszakadna, akkor azt újra kell 
inditani. 

 1. fázis: vizkötelenités 

 A vizkötelenitö program elinditása elött 
tisztitsa meg a kávéfözö egységet a 13.4 
pontban leirtak szerint és üritse ki a 
kávézacc tartályt. 

 Öntsön kb. 400 ml meleg vizet a 
viztartályba a tartály fedél alatti peremig és 
tegyen bele 2 db vizkötelenitö tablettát 
(41. kép). 

 Tegye vissza a viztartályt a helyére, ha a 
tabletták feloldódtak. Ez kb. 5-7 percig tart. 

 Húzza ki a kiüritett kávézacc tartályt, amig 
a kávéadagoló alá kerül, hogy a 
vizkötelenitéskor kijövö anyagokat 
összegyüjtse (42. kép). 

Az „Üritse ki a kávézacc tartályt” 
jelzölámpa  (3j. kép) felgyullad és addig 
világit, amig a kávézacc tartály kihúzott 
állapotban van. 

 Nyomja meg 3 másodpercig a „Descale” 
vizkötelenitö gombot   (3e. kép). A 
villogó jelzölámpa folyamatos világitásra 
vált át. A program kész. A vizkötelenitési 
folyamatot tilos megszakitani. 

 
Az automatikus vizkötelenitö program elött 
elöször a forró viz / göz fúvóka 
vizkötelenitését kell elvégezni. 

 Tegyen egy legalább 200 ml ürtartalmú 
csészét, vagy bögrét a forró viz / göz 
fúvóka alá. Forgassa el a beállitó tárcsát 

(1D. kép) a  pozicióba (43. kép). A 
szivattyú kikapcsolásáig és a fúvóka 
vizkötelenitési folyamatának a leállásáig 
tartsa a beállitó tárcsát nyitott helyzetben. 

 Forgassa vissza a forró viz / göz 

pozicióból a beállitó tárcsát (1D. kép) a „•” 
pozicióba (43. kép). Ezután elindul a 
kávéfözö egység automatikus vizkötelenitö 
programja. 

 A vizkötelenitési folyamat alatt a „Descale” 
vizkötelenitö gomb   (3e. kép) 
jelzölámpája folyamatosan világit. 

 A kávéfözö elökészitése a 2. fázisra 

Az 1. vizkötelenitö fázis kb. 36 perc után 
fejezödik be.  Ezt a „Töltse fel a tartályt 
vizzel  (3k. kép) és az „Üritse ki a 
kávézacc tartályt” jelzölámpa  (3j. kép) 
villogása jelzi. A  kijelzö villog (44. kép). 

 Öblitse ki a viztartályt és töltse fel 
maximum 1 liter friss vizzel. 

 Üritse ki a kávézacc tartályt és nyomja 
vissza a kávéfözöbe, ameddig lehetséges, 
hogy belemenjen a kávéadagolóból kijövö 
viz (42. kép). 

 2. fázis: öblités 

 Tegyen egy legalább 200 ml ürtartalmú 
csészét, vagy bögrét a forró viz / göz 
fúvóka alá. 

 Forgassa el a beállitó tárcsát (1D. kép) a 

 pozicióba (43. kép). A szivattyú 
kikapcsolásáig és a fúvókából kijövö 
öblitöviz leállásáig tartsa a beállitó tárcsát 
nyitott helyzetben. 

 Forgassa vissza a forró viz / göz 

pozicióból a beállitó tárcsát (1D. kép) a „•” 
pozicióba (43. kép). Elindul az 
automatikus öblitö program, ami kb. 5 
percig tart. 

Az öblitési folyamat (és a teljes 
vizkötelenitö program ) akkor fejezödik be, 
amikor felgyullad a  jelzölámpa és a  
kijelzö villog. 

 Üritse ki a kávézacc tartályt. 

 Alaposan öblitse ki a viztartályt és töltse 
fel friss vizzel. 

 
A vizkötelenitö program befejezése után 
fözött elsö csésze kávét ajánlatos kiönteni. 

 

13.7 Tartozékok rendelése 
 A kávéfözö rendszeres tisztitása és 

vizkötelenitése alapfeltétele annak, hogy 
évekig megelégedetten használhassa a 
készüléket. Mindig használjon AEG tisztitó 
és vizkötelenitö tablettákat, amelyek a 
korábbiakban megadott számokon 
rendelhetök meg. 
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14 Mit kell tenni, ha … 
 
 Megszakad a kávéfözés és villog a 

„Töltse fel a tartályt vizzel”  (3k. kép) 
kijelzö? 

• Üres a viztartály. Töltse fel a 
tartályt vizzel és nyomja meg újra 
az 1 csésze kávé , vagy a 2 
csésze kávé  gombot. 

• Nem megfelelöen helyezte vissza 
a viztartályt. Ellenörizze a 
viztartály helyzetét. 

• Túl finom az örölt kávé. Tisztitsa 
meg a kávéfözö egységet és 
állitsa be az örleményfinomságot. 

 
Nem üzemel a kávéfözö és villog az 
„Üritse ki a kávézacc tartályt” 
jelzölámpa  (3j. kép)? 

• Megtelt a kávézacc tartály. Üritse 
ki és tisztitsa ki. 

 
Nem üzemel a kávéfözö, mind az 5 
jelzölámpa világit és villog az 1 csésze 
kávé , vagy a 2 csésze kávé  
kijelzö? 

• Eltömödött a kávéfözö egység. 
Vegye figyelembe a kávéfözö 
egység tisztitására vonatkozó, a 
13.4 pontban leirtakat. Távolitson 
el minden kávémaradványt a 
kávéfözö egységböl és 
csökkentse a kávémennyiséget. 

• Túltöltötte a kávéfözö egységet. 
Vegye figyelembe a kávéfözö 
egység tisztitására vonatkozó, a 
13.4 pontban leirtakat. Távolitson 
el minden kávémaradványt a 
kávéfözö egységböl és 
csökkentse az adagolt örölt kávé 
mennyiséget. 

• Ha képtelen elháritani a hibát, 
akkor forduljon a szervizhez. 

 
Nem elég forró a kávé? 

• Melegitse elö a csészéket forró 
vizzel. Növelje a kávé 
hömérsékletét a vonatkozó 
fejezetben leirtak szerint. 

• Vizköteleniteni kell a kávéfözöt. 

 Túl gyenge a kávé? 

• Nem elég a kávé. Növelje az örölt 
kávé mennyiségét. 

• Kiürült a szemes kávé tartály. 
Töltse fel. 

• Túl alacsony a kávé minöségére 
vonatkozó beállitás. Növelje a 
beállitást. 

• Túl durva a beállitott 
örleményfinomság. Állitson be 
finomabb örleményfinomságot. 

 
Nem elég habos a tej? 

• A tej túl forró, vagy nem friss, vagy 
túl zsiros. Használjon megfelelö 
minöségü tejet. 

• Eltömödött a gözfúvóka. Tisztitsa 
ki. 

• Eltömödött a habositáshoz 
szükséges levegö bementi nyilás. 
Tisztitsa meg. 

 
Az örlömü nem érzékeli a szemes kávé 
tartályt? 

• Túl kevés a kávé maradvány az 
örlöben, vagy nem jól helyezkedik 
el. Távolitsa el, tisztitsa meg, majd 
töltse fel újra a tartályt. 

• Megszorultak a szemek az 
örlöben. Távolitsa el, tisztitsa meg, 
majd töltse fel újra a tartályt. 

 
Túl zajosan müködik az örlömü a 
daráláskor? 

• Idegen anyagok jelenléte okozza. 
Távolitson el minden idegen 
anyagot a korábbiakban leirtak 
szerint, majd végezze el az 
örlömü tisztitását. Ha szükséges, 
akkor forduljon a szervizhez. 

 
Nem müködik a kávéfözö egység? 

• Nincs a megfelelö pozicióban. 
• Hagyja bekapcsolva a kávéfözö 

egységet és állitsa a szemes kávé 
tartályt az „Örölt kávé” pozicióba. 

• Kapcsolja ki a kávéfözöt, távolitsa 
el a kávéfözö egységet és tisztitsa 
meg a 13.4 pontban leirtak szerint. 

 
A kávéfözö egység nem tehetö vissza? 

• Nincs lezárva a kávéfözö egység. 
A zárásához forgassa el a szerviz 
kart.  

• A zárnyelv kar nem jön fel. 
Nyomja fel a fém kapcsot és 
helyezze be a kávéfözö egységet. 
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 Szállitani akarja a kávéfözöt? 

• A biztonságos szállitás érdekében 
örizze meg a csomagoló 
anyagokat. 

• Biztositsa a kávéfözöt a 
surlódások ellen. 

• Üritse ki a viz- és kávétartályt és 
ne hagyjon semmilyen 
nedvességet a rendszerben 
(gözölje ki). Ezzel elkerülheti, 
hogy fagyveszély esetén 
károsodjon a kávéfözö. 
A rendszer kigözöléséhez távolitsa 
el a viztartályt, majd válassza ki a 
gözfunkciót. Ha nem jön ki több 
göz, akkor kapcsolja ki a 
gözcsapot is és a készüléket is. 

• Az új hely kiválasztásakor legyen 
nagyon körültekintö, hogy a 
készülék semmilyen körülmények 
között ne legyen fagynak kitéve. 

 
 

15 A csészeszámláló 
használata 

 
 A kávéfözö alkalmas arra is, hogy 

kijelezze az összes kifözött csészeszámot. 

 
Ha a 2 csésze kávé gombot (3a. kép) 
mindig 2 csésze fözésére használja, akkor 
ezt a számláló 2 csészének számolja. 

 Kapcsolja be a kávéfözöt. 

 Nyomja meg és tartsa benyomva 
egyszerre a göz elöválasztó gombot  
(3g. kép) és az On/Off gombot  (3h. 
kép). Mindkét gombot kb. 3 másodpercig 
tartsa benyomva, amig felgyullad az 1 
csésze kávé  (3b. kép) és a kávé 
minöség jelzölámpa. 

A kijelzö lámpák villogni kezdenek, hogy a 
villogási folyamaton keresztül jelezzék ki 
az elkészitett csészék számát. 

 

 
1 villogás 10.000 
csészének felel meg 

 

 
1 villogás 1.000 
csészének felel meg 

 

 
1 villogás 100 
csészének felel meg 

 

 
1 villogás 10 csészének 
felel meg 

 

 
1 villogás 1 csészének 
felel meg 

 A villogási folyamat folyamatosan 
ismétlödik. 

 A kifözött csészeszám meghatározásakor 
mindegyik villogást vegye figyelembe. 

Például: a következö kijelzés 1.529 
csészének felel meg. 

 

 
Nincs villogás 

 

 
1-et villog 

 

 
5-öt villog 

 

 
2-öt villog 

 

 
9-et villog 

 A számláló üzemmódból való kilépéshez 
nyomja meg a „Clean” gombot  (3f. 
kép). 

 
 

16 Müszaki adatok 
 
 Névleges hálózati 

feszültség: 
220-240 V 

 Teljesitmény-
felvétel: 

1290-1400 W 

 Zajkibocsátás: 55 - 79 dB 
 
 

 
Ez a készülék megfelel a következö EG 
irányelveknek: 

• 73/23/EWG - (1973.02.19.) - 
kisfeszültségi irányelv alapján az 
egyes villamossági termékek 
biztonsági követelményeiröl és az 
azoknak való megfelelöség 
értékeléséröl szóló 79/1997. (XII.31.) 
IKIM rendelet, 

• 89/336/EWG – (1989.05.03.)  - EMC-
irányelv (a 92/31/EWG változással 
bezárólag) alapján az 
elektromágneses összeférhetöségröl 
szóló 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM 
együttes rendelet,  

• 93/68/EWG - (1995.07.22.) - CE-
jelölés irányelv az egységes 
megfelelöségi jelölés használatáról. 
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17 A környezet 
védelmében 

 
 Ne dobja ki a csomagolóanyagot a 

háztartási szemét közé, hanem tartsa be a 
következöket: 

 
• A csomagolóanyagot és a habositott 

betéteket egy késöbbi szállitáshoz, 
vagy költözködéshez örizze meg! A 
csomagoló anyagok a szervizbe 
történö szállitáshoz is felhasználhatók. 

• A polietilénböl (PE) készült 
újrahasznositható müanyag zacskókat 
vigye el a helyi PE-gyüjtöhelyre. 

• A habositott, polisztirolt (PS) részek 
CFC-mentes anyagból készültek. 

A gyüjtöhelyek cime felöl a helyi 
környezetvédelmi hatóságnál 
érdeklödhet. 
A kávé elkészitése után keletkezö 
kávézacc komposzthoz kiválóan 
alkalmas. 

 
 

18 Szerviz, 
Vevöszolgálat 

 
 A meghibásodott készülék javitását, 

beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, 
csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz 
végezheti. 
Ha bármilyen problémája van, forduljon a 
szervizhez, vagy a Vevöszolgálathoz. 
A gyártó háztartási felhasználás esetén 2 
év, kereskedelmi használat esetén pedig 1 
év jótállást biztosit a vásárlás napjától 
számitva. Kereskedelmi felhasználásnak 
az minösül, ha évente 3.000 csésze 
kávénál többet föznek a készülékkel. 
 
Ha több információra lenne szüksége, 
akkor tekintse meg a www.aeg-
hausgerate.de/cafamosa/ internetes 
oldalunkat. 

 
 
Vevöszolgálat: 
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. 

 
Forgalmazó: 
Electrolux Lehel Kft. 
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87. 

 
Gyártó: 
AEG Hausgerate GmBH 
Postfach 1036 
D-90327 Nürnberg 

 


