CaFamosa
Eszpressző kávé automata

HasznáIati utmutató
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I

l
I

F

-_*-"..

rl

-*
l.
ta ---- I

r

I

s

f#
5.{:

r'N'

ffi

Í':tJ
')

r_\J
J

-a

'm

]4)tlh

Ío

í-n

.lA

t;L

ffi3

--{:.-

I r'r'1
0s

I

r,)

I1u-.-.l..r
f ) I i-t
\iu

Ö;

'',t1.: o $

J'€.

Ó;:

I

i'r

I

1

r','1,

r

alü

l-

9Ö

-,É

rT-)

aií1

I
I

1,

il

._i
tE,

|

'.)

l.

\:/;
nF

:
.

,)
,l

I

j

"l

'.l.tl

t{.,r;

I
1

A

készülékkialakítása (1.

kép)

A
B
c
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
o
P

A

Víztartály, fedél
Kávéőrlemény betöltő nyílás fedővel
Kávés csésze tároló

Szemes kávé tatály fedővel (belÜl: őrlési
fokozat beállÍtó)
Forgó kapcsoló gőzöléshez és forró vízhez
Kihajtható szelep gőzöléshez és forró

vízhez

Magasságban állítható kifolyó

készÜlék első haszná|atba vétele előtt gondosan
tanulmányozza át ezt a Használati úimutatót,
kÜlönösen az első részben található Bíztonságí
útmutatások c. fejezetet' A Használati útmutatót jól
őrizze meg, hogy szÜkság esetén mindig rézáét
legyen' Ha a készÜléketeladja, vagy elajánáékozza,
akkor a Használati Útmutatót ís adja át az Új

tulajdonosnak.

An AEG automata kialakítása és működése
közvetkező

O

Kifolyócső

o

Csepprostély

O

Csepptálca
Kávézacc fiók kávézacc tartóval
Úszó

Adattábla (a készrilékalján)
Kezelőpanel és kijelzők (lásd 2. kép)
Mérőkanál

o

a

garanciákat jelenti onnek:

egyszeníen kezelhető,
kiváló, egyéni ízek,
egyszerűbb karbantartás és ápolás

A kiváló és egyéni ízt biztosíga:

az előforrázási rendszer: a tényleges forrázás
előtt a káváírleményt feláztatja, hógy a teljes
aroma kinyerhető legyen.

oa

csészénkéntés egyénileg beállítható

vízmennyiség lehetővé teszi a rövid eszpresszó
és a hosszú habos kávé készítését
egyaránt.

Kezelőelemek (2. kép)
Uzemí ellenőző lámpa: világít, ha a
készÜlékbe van kapcsolva

c

Kedves Vásárló!

Főkapcsoló: a készÜlékbe, vagy
kikapcsolásához
1 csésze erősebb kávé ki1elző

O a szemes kávé őrléséhez beállítható az
fokozat.

O

őrlési

normál, vagy erős csésze kávé készítésének
a
lehetősége'

o és nem utolsó

sorban garantálja a krémes,
habos koronát az eszpresszó kávékhoz, amÍ

egyben összehason líthatatlanná teszi.

D

1 csésze normál kávé krjelző

E

1 csésze kávé kijelző

F

2 csésze kávé kijelző

Egyébként: Az eszpresszó kávénál a víz
rövidebb ideig érintkezíka kávéőrleménnyel,
mint a hagyományos filteres kávénál' Ezért

G

Kávéőrlemény kijelző
Kávéőrlemény gomb

kávéőrleményből, ami az eszpresszó kávé javára
szól.

H

J
K
L

,,oblítés"kijelző

M

,,Vízkőtelen ítés''kijelző

N

,,Víftarlály" kijelző
,,Csepptálca és kávézacc tartó'' kiÜrítés,
illetve behelyezés kijelző

o

Öutítés- gomb
,,Tisztítás" kijelző

Forgó kapcsoló a csészénkénti
vízmennyiséghez
Kijelző világít:
Kr;elző villog:

*
X

kevesebb keseríj anyag oldódik

kí

a

Taftalomjegyzék
1.

1.1

L.2
1.3

r.4
2.

2.L
2.2

2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3,2
3.3
3.4
3.5
3.6
4'
5.
6.
7.
8.
8,1
8.2
9.
10.
11.
L2.

Biztonsá9i útmutatások
Az első használat e!őtt
A készülékfelátlítása
Kábeltartó fiók (3. kép)
Vízlágyítő beáltítása
Az automati kus kikapcsolás beáI lítása
A kávé elkészítéseelőtt
VíztaÉályfeltöItése (a. kép)

A szemes kávé tartály feltöltése

(5.
kép)
őrlemény beálIítása (6. kép)
A készüIék bekapcsolása (7. kép)
A készülék,,öbIítése"(8. kép)
Kávékészítés
Vízmennyiség beállítása (9/B kép)
Egy csésze normáI kávé szemes
kávéból (1o kép)
Egy csésze erős kávé szemes kávébóI
(11/A kép)
Egy csésze extra erős kávé szemes
kávébóI (11/B kép)
Két csésze normál kávé szemes
kávéból (12 kép)
EgY, vagy két csésze kávé
kávéőrIeményből (13' 14 kép)
Tej habosítása (cappuccino) (15, 16
kép)
Forró vizkészítése(16 kép)
A készüIék kikapcsolása
Yíztartály, csepptálca és kávézacc
tartó kiürítése (17, 18 kép)
Tisztítás
Külső tisztítás (19' 20 kép)
Belső tisztítás: a ,,tisztítás'' kijelző
világít (21 kép)

A

készü!ék vízkőteIenítése:a

,,vízkőtelenítés" kijelzi5 világit (22, 23
kép)
Mit kel! tenni, ha...
Környezetvédelem
Vevőszo!9álat

Biztonsá9i útm utatások
o
o
o
e
o
o

A hálózati feszÜltségnek azonosnak kell lenni az

adattáblán megadott feszültséggel (az adattábla
a készÜlékalsó részéntalálható).
FelÜgyelet nélkÜl ne engedje meg a gyerekek
számára a készÜlék használatát'

Ugyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozó
vezeték soha ne érintkezhessen a forró
részekkel

!

Soha ne a vezetéknél, hanem a dugót megfogva
húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból!
Tilos a készülékettjzemeltetni, ha
- a csatlakozó vezeték megsérÜlt,
- látható sérÜlésvan a kávéfőző házon.
A káVékifolyó, a lengőszelep és a csészetároló az

Üzemelés alatt felforrósodik. Tarlsa távol a

gyerekeket!

O A víaartályba csak hÍdeg vizet töltsön be. Soha
ne önLsön tejet, Vagy más folyadékot a

o

készülékbe!

Soha ne töltsön be a szemes kávé tartóba
fagyasztott, Vagy karamellás kávészemeket.

Csak pörkölt

o

kávét használjon

l Az

anyagokat távolítsa el a kávészemek közÜl.

Csak őrölt kávét töltsön

be az őrölt

o Taftsa szem előtt a

tisztításra-

taftályba'

vízkőtelen ítésrevonatkozó előírásokat!

idegen
kávé

és

a

oA
o
o

készÜlék karbantaftása, vagy tisztítása előtt
míndig kapcsolja ki a készÜléket és húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból!
Soha ne merítse vízbe a készÜléketl
A készÜlék tartozékait soha ne mosogassa el
mosogatógépben'

oA

készÜléketne

bekapcsolva.

o Ne tegye ki a
viszontagsá9ainak.

o

hagyja

készÜket

feleslegesen

az

időjárás

A meghibásodott készÜlékjavítását, beleértve a
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak szakember
(szerviz) végezheti. Ha a készÜlékműködésével
kapcsolatban problémája Van, forduljon a

jótállási jegyben megjelölt szervizhez'

oA

szakszerűtlen javítás veszélyt jelent
készüléket használók számára. Ha

készüléketnem a

a
a

rendeltetésének
megfelelően hasznáIják, akkor a keletkező
károkéft a gyártó semmiféte felelősséget
nem vállal.

( €

Íári"'l"'-'"i]ek

megfelel

a

következő EG-

A

gyári beállítást az alábbiak szerint

lehet

megváltoztatni:

!

be a

ou91a

csatlakozó dugaszt

konnektorba.

nn

készuléket ne

kapcsolja

a

fali

be.

3 mp-ig az ,,7 csésze,, EI
kíjelzőben a ,,vízkőte|enítés',5

!ruyomja be kb.
gombot'

L. Az első használat előtt

A

jelzés villog.

Az;,L csésze.', fi gomb újbóli nyomogatásával
a

vízkgmfn'yseg

1.1 A készü!ékfelállítása

egy fokozattal

továbbállitható (4-o-1-2-3

Válasszon ki egy vízszintes, stabil, fűtetlen és
száraz helyet a készülék számára. A megfelelő
szellőzésre ügyeljen.

Figyelem: Ha egy meleg helyisegben felállított
készÜléket hideghatás éri, akkor várjon kb. 2

f]nb

mindíg

).

hozésa

@;
beáll

Ha 30 mp-ig

,ul.;?l/*'"

egy

a
n'

órát a bekapcsolással!

folyamat anélkÜ
hogy az

1.2 l(ábeltaftó fiók (3 kép)

Aa- egyes keménységifokozatoknak (német
keménységifok, odH) a következő jelentése

A

készÜlék hátoldala egy kábeltartó fiókkal van

kialakrtva, amelyben

a

működéshez

feltétlenrjl szÜkséges kábelhosszt tárolhatja.

nem

készüléketa

rendelkezésre

álló

helyi
használja a

víz

vízkeménységmegállapításához
készÜlékhezmellékelt Aquadur9

teszttablettát.

Taftsa be a

teszttabletta

csomagolásán lévő használatí utasításokat, Va9Y

adott esetben kérjen pontos felvilágosítást
helyi Vízmű Vállalattól. i

A készülék 5

a

vízkeménységifokozattal
gyártó a közepes 3-as
fokozatra állitott be (ez 160-230 német
rendelkezik, amit

a

keménységi foknak felel meg)'

Villog (*) a ,,vízkőtelenítés,,s ki1elző, pótlólag
a következő kijelzők világítanak (*l:

erős" és {

keménységénekmegfelelően be lehet állítani' A
vízkeménységhelyes beállítása az automatikus
vízkötelenÍtő kijelző egyértelmű működéséhez
szükséges (lásd 9. pont)'

A

van:

l-es fokozatná! (1o-7odH): D,,1 csésze erős,'
2-es fokozatnál (8o-15odH): 3 ,,I csésze

1.3 Yizlágyító beá l lítása

A

utoúaiu

,,kávéőrlemény''

3_as fokozatnál (16o-23odH): 3,,1 csésze
erős", Ef ,,kávéőrlemény" és
- ,,kávézacc,,
4-es fokozatnál (24o-30odH): T,,1 csésze
eÉS",f ,,kávéőrlemény,,, E,,kávézacc,, és

íf, ,,tisztítás"
o foko
világít.
kikapcso

): egyik lámpa

Sem

vízkóielenítéskijelző

vízkeménységbeáll

álat előtt, Vagy
való átállásnál van s

k
k

1.4

Az

automatikus
kikapcso!ás beállítása

2. A kávé elkészítéseelőtt

2.LVíztartály feltöItése

Ha a készÜléket hosszabb ideig nem használja,
akkor biztonsági okból és energiatakarékossági

szempontbol
kikapcsol.

a

(1/
fogantyúnál
csak tíszta, hideg vizet
Nyissa ki

készÜlékautomatikusan

Vé9Ül helyezze újra vissza

gyárrő a közepes 2-es fokozatra (kikapcsolás 2
óra múlva) állította be a készÜléket'

gyári beállítást

! ougja be a
konnektorba.

az

a

időfokozat egy fokozattal mindig továbbállítható
(3-2-1 ).

!n

a

töItse

vrztartályt és

Aaéft, hogy mindig ízletes kávét főzhessen,
ké|Ük hogy tartsa be a következőket:

fali

!n készLiléketne kapcsoIja be.
! t'lyomja be kb. 3 mp-ig a ,,2 Csésze" s gombot.
A kijelzőben az,,öblítés" fi jelzés viltog.
JA,,z csésze'' F gomb újbóli nyomogatásával az

és ne

nyomja le addig lefelé, amíg bekattan a helyére
és a fenéken lévő szelep kinyílik.

alábbiak szerint lehet

csatlakozó dugaszt

a

KérjÜk, hogy

tÚl a MAX jelzést.

amelyek
után az automatikus kikapcsolás megtörténik. A

megváltoztatni:

vegye ki

víztartályt a

A készülék3 időfokozattal rendelkezik,

A

a fedelet

(4 kép)

e

A vÍztartályban naponta cserélje ki a vizet.

Soha ne használjon ásványvizet, Vagy desztillált

vizet.

A

víztartáiyt évente egyszer hagyományos

mosogatószerrel (nem mosogatógéppel) tisztrtsa
meg. Vé9Ül töltse fel friss vízzel.

Egyébként: Ha

a $|

,,víztartály" (2/N kép)

kije1zés világít, akkor a készÜlék aü jelzi ki, hogy

a vktartályt fel kell tölteni.

oeáltított automatikus kikapcsolás tárolásához

és a beállítás befejezéséhez nyomja meg

,,BEfKI"
kialszik.

@

a

gombot' Minden ellenőző lámpa

Ha 30 mp-ig egy gombot sem működtet, akkor a
folyamat anélkül fejeződik be automatikusan,
hogy az utoljára beállított értékmegváltozna.

Az egyes időfokozatoknak a következő jelentése
van:

Villog az
következő

',,öblítés"

fr

kijelző, pótlólag

2-es fokozatnál (kikapcsolás 2 óra

s|

,,víztartály'' és

e

csésze erős",

múlva):

,,kávézacc"

3-as fokozatnál (kikapcsolás 5 óra

T,,1

a

kijelzők világítanak:

{

múlva):

,,kávéőrlemény'',

il[

és e ,,kávézacc"
o fokozatnál: egyik lámpa sem világít' Az
automatikus kikapcsoló Üzemmód nincs
,,tisztítás'',

aktivizálva.

$|

,,víztartály"

2.2Szemes kávé tartály
betöltése

(5 kép)

Nyissa ki a szemes kávé tartály fedelét (1/D
kép) és töltse be a tartályba a pörkölt Szemes

kávét (fagyasztott, vagY

karamellás

kávészemeket soha ne töltsön be)' Ügyeljen
arra, hogy idegen anyagok ne kerÜlhessenek a
tartályba' Záqa,jjra vissza a fedelet.

Tanács: Mind eszpresszó, mind filteres kávéhoz
való szemes kávét is használhatl A végleges
ízléséneka megtalálásához próbálkozzon

tobbféle kávéfajtáva

l !

2.3 orlemény beállítása

(6 kép)

A teljes kávéaroma kivonásának érdekébena

kávészemek őrlésének finomsága beállitható. Az

őrlési fok beállító szerkezet

jobboldaIi részéntalálható'

a

tartály

hátSó,

Figyelem: Az őrlési fok elállítáSát csak Üzemelő
őrlés közben szabad elvégezni.

A gyári, közepes beállitásról kiindulva

forgassa

az állító gombot az őra járásával egyező irányba

a sötétebb kávészemek felé (nagyobb őrlési
fok), Vagy a világosabb kávészemek felé
(finomabb őrlési fok).

Tanács: A végleges íz

megtalálásához
próbálkozzon többféle őrlési beá|lítássa|!

2.4 A készülékbekapcsolása

c
ón
kil

(7 kép)

A bekapcsoláshoz nyomja meg kb. 1 mp-íg a
@
,,BEfKI" gombot (2lB kép). A piros r;zemi
ellenőnő lámpa (2/A kép) vílágítanikezd'

szájukkal lefelé a
t/C kép). A csészetartó

míndig melegen tartja a

Csak az e!ső bekapcso!ásnál:
A rendszer feltöltéséhez a zöld kijelzők
villognak: !,,1 csésze erős,,, C, ,l csésze
normál", t' ,,kávőőrlemény', és f, ,,öblítés,'(7
kép)'

DÁttítso.n egy Üres csészéta kihajtható szelep alá
(1F kép).

3. 1 Vízmennyiség beáIlítása
(9lB kép)

!Forgassa el a forgó kapcsolót az őrajárásával
ellenkező irányba Ütközésig.

!rorró

vízlépkÍ a kihajthato szelepnél, amí aztán
automatikusan leáll.

Erre az eljárásra azért van szÜkség, hogy

rendszer feltöltődjön

a

vízzel'

2.5 A készülék

',öb!ítése'' (8

kép)

Ha a készÜlékeléri az üzemÍ hőmérsékletet,

akkor világítani kezd a zöld fi ,,öblítés'' kíjelzés
(2D kép)' Áltítson egy Üres csészéta kifolyócső

fr

(1/H kép) alá és nyomja meg az

gombot

(zlK kép)' Az öblítő

,,öblítér"
folyamat

automatikusan fejeződik be. Vé9Ül az ,a,,7
csésze normál" kijelzés fog világítani (2lD kép)'

Megjegyzés: Az öblítéssel eltávozik

készÜlékből a maradékyíz,így a következő
kávéadagok már friss vízzel fognak készülni.

Megjegyzés: A készÜlékfelfűtése alatt

fl,,1

csésze normál" (ZlD kép) kijelző villog.

az

3.2 Egy csésze normál kávé
szemes kávéból (1o kép)

a

3. Kávékészítés
Ez az automata eszpresszó kávék készítésére
szolgál, amelyek a következő kávéknak felel
meg:

3.3 Egy csésze erős kávé
szemes kávéból (11/A kép)
A

készÜlékÜzemkész,

ha az E9,,1

csésze

Megjegyzés: Az El ,,I Csésze", Vagy a El ,,z
csésze" gombok megnyomása után teljesen

usan a
le: őrlés,
gőzölés és

a

az ,,I csésze normál" kijelző villog' Ezután egy
csésze erős kávé tölthető ki.

á

fl

Ez a folyamat az EF,,1 Csésze", Vagy a
,,2
csésze'' gombok megnyomásával bármikor újra
megszakítható!

Megjegyzés: Ha véleüenÜl benyomja a { ,,
kávéőrlemény" gombot, akkor az EF,,1 csésze,'
gomb megnyomásával ezt vÍsszaállítha!a' A
készülék ezután egy normál öblítést fog

3.4 Egy csésze extra erős kávé
szemes kávéból GrtB kép)

A

e,,I

készülék Üzemkész, ha az
csésze
normál" (2/D kép) kijelző világÍt' Áttrtson be egy
Üres csészéta kifolyócső alá' Nyomja meg addig

az ,,L Csésze" gombot (2lE kép), amíg az

elvégezni.

4. Tej habosítása
(Cappuccino_ hoz) (15, 16 kép)

,,I

csésze normál" és az ,,\ csésze erős" kijelzések
villogni kezdenek' Ezután egy csésze extra erős
káVé tölthető ki'

A forró

gőzzel felhabosíthatja a tejet a
cappuccinohoz, Vagy egyszerűen csak

3.5 Két csésze normál kávé
szemes kávébó! (12 kép)

felforralhatja a folyadékokat.

Megjegyzés: Egy adag cappuccinohoz töltsön
meg egy nagy csészétl/2-zl3 részig eszpresszó

A

készÜléktlzemkész, ha az C, ,,! csésze
normál" (2/o kép) kijelző vilá9ít. Áttíson be egy
üres csészétaz egyik kifolyócső alá'

kávéval és adja hozzá a felhabosított tejet.

Tej habosítása:
A kihajtható szelepnél lévő mozgatható csövet

Megjegyzés: A csészékpontos helyzetét a
csepprostélyon (Il) kép) lévő mélyedések
határozzák ffi€9, így a csészékpontosan a

tolja teljesen lefelé (15/A kép).

Folyadékok

A

kifolyócső alá helyezhetők el.
Nyomja meg

a

fl

,,2 csésze'' gombot (2/F kép)

két csésze normál kávé adagolásához' Az ,,l

3.6 Egy, va9Y két csésze kávé
Ezzel

kijelzés világít (2/D kép).

kép)

! vártsa bele a kihajtható szelepet

a funkcióval pl. koffeinmentes kávé is

készÜlékÜzemkész, ha

az En,,1

normál'' (2/D kép) kijelző világít.

!

ttyomja meg addig

a f,

ellenkező irányba ütközésig

csésze

elforgatásáva l ( 16iA kép).

DÁttison egy/ Vagy két csészéta kifolyócső

,,kávéőrlemény''

Fontos: A kihajtható szelepet csak a folyadék
feléig merítse be ú9y, hcgy a levegő bevezetése
ne Ütközzön akadályba. A kihajtható szelep ne

egy, vagy két

érintkezzen

csészéhez szÜ kséges kávéőrlemény men nyiseget

töltse be a betöltő nyílásba

ZZarla vissza

(la

történő

A rendszer működéséből adódóan egy kis víz lép
ki a kihajtható szelepnél, ami a tejhabosítás
minőségét nem befolyáso|ja.

alá.

gombot. amíg a t' ,, kávéőrlemény'' kijelzés
(2/G kép) világítani kezd (13 kép).

!r'tyissa ki a fedelet (1/B kép) és az

a

felhabosítandó tejbe, illeive a felforralásra váró
folyadékba és indítsa el a gőzölési folyamatot a
forgó kapcsolónak (1/E kép) az óra járásával

készíthető.

A

meIegítése:

flKapcsolia be a készÜléket a (p ,,BEfKI,,gombbal
(2/B kép) és adott esetben végezzen öblítést
(lásd 2'5 pontot)' A készülék Üzemkész
állapotban van, ha az [!,,1 csésze normál',

csésze normál'' kijelző villog.

kávéőrleményből 1rs, 1a

feI

kihajtható szelepnél iévő mozgatható csövet
tolja teljesen felfelé (15/3 kép).

az edény fenekével, mert

akadályozza a gőzkilépésl.

kép).

!n

a fedeletl

Megjegyzés: Maximálísan 2 adag
kávémennyiséget töltsön be' A káveorlemény
betöltő nyílása nem tárolásra szolgál.

gőzt itépésleállításához forgassa

kapcsolót

a

forgó

az őra járásával egyező irányba

O-pozícióba (16/B kép).

ez

a

A tej felhabosítása után ajánlatos a gőzkilépést
még egySZer aktivizálni, hogy a kihajtható

Kávéőrleményen kívÜl semmi mást nem szabad

szelepet a,,kifúvással" kiijsztítsa.

betölteni'

A

gőzöIés befejezése után mind a négy
zöld kijelző villogni kezd, ami azt jelzi, hogy

! rgy

csészéheznyomja meg aZ Q ,,I csésze",
vagy két csészéheznyomja meg aZ F ,,z
csésze" gombot.

a rendszerbe vizet kell tÖjteni.
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Naponta,
láthat
kávéz

Ezt az alábbiak szerint végezze:

!Átlítson egy edényt a kihajtható szelep
kép)'

alá

(IlF

!

kép).

,,öblítés,'gombot (2/K kép).
Várja meg, amíg a víÍolyás automatikus leáÍl.
Mind a négy zöld kijelző villogni kezd'

fo
járásával egye
kép). A készÜlék

óvatosan húzza kÍ a előre

lvegye
kép)'

a

a

16B

csepptálcát és
résiLitét<uől (I7

jobb-, vagy a
ása után (ía7a

-csep
baloldalon lévő
po
kép). Urítse ki a

Van.

csepptálcánál

ki a kávézacc tartót és Ürítse ki (1B/A

DVegye ki a.

óra

ma

csepptálca;ól.

Driszt'tsa meg a csepptálcát, a csepprostélyt,
kávézacc fiókot és a kávézacc tartót'

5. Forrő viz készítése(16
kép)

a

8. Tisztítás

A forró víz funkcióval előmelegítheti a csészéket,

filtpres italokat, Vagy
Figyelem: Egésveszélyl

teát is

8.1 Külső tisztítás
(l7, L8, L9,20 kép)

készíthet.

flrapcsolja be a készüléket a @ ,,BE]KI,, gombbal
(2lB kép) és adott esetben végezzen öblítést
(lásd 2'5 pontot). A készÜléküzemkész
állapotban van, ha az f!,,1 csésze normál,'

Víztaftály: Hetente egyszer

Csepprostély, csepptálca

!Átlítson egy edényt a kihajtható szelep alá és
indítsa e! a forró víz készítéséta forgó
kapcsolónak (ÍlE kép) az óra járásával
ellenkező irányba való Ütközésig történő
elforgatásával (16/A kép) és nyomja ."9 u. fi

kávézacc fiók:

helyezze őket mosogatogépbe (17, 18 kép).

Kávézacc taftály: SzÜkség szerint
mosogatógépben is megtÍsztíthatja (18/A kép).

forró víz készítésénekleállÍtásához forgassa a

Kihajtható szelep:

forgó kapcsolót az óra járásával egyez'ő
irányba újra a O-pozícióba (16/8 kép).

nedves ruhával

Használat után egy

tisztít- meg.

Eltömődés esetén

e segrLsá3ével csavarozza ki (79lA
ki a szelep alsó részétés egy tű
tisztrtsa ki a habosító csatornát
(19/B kép). A visszaszerelésnél ügyeljen a

6' A készülékkikapcsolása

helyes sorrendre.

fi

Nyomja meg a
,,BE1Ki" gombot (2/B kép) a
készÜlékkíkapcsolásához. Az üzemi kíjelző (2l^

Kifolyó és kifolyócső:

kép) kialszik.

SzÜkség szerint

egy nedves ruhával tisztiLsa meg.

Kávéőrtemény betöltő nyílás: Szükség

szerint egy nedves ruhával tisztítsa meg.

7. Víztartály, csepptálca és

(4, 17, 18 kép)

és

Használat után normál

mosogatószeres vízben tisztítsa meg. Ne

,,öblítés" gombot (2/K kép)

kávézacc ta ftó

normál

mosogatószeres vízben tisztítsa ki a víztartályt.
Ne helyezze mosogatógépbe. Végül töltse fel
friss vízzel'

kijelzés világít (2/D kép).

!n

Emelje me9 könnyedén

kép)'

fi

lForgassa el a

d

sepptálcát és a
ni. Eközben a

készÜ

flForgassa el a forgó kapcsolót (1/E kép) az őra
járásával ellenkező irányba Ütkozésig (16/4
lr',tyomja be az

t

ki ü

Száradás után törölje

rítése

át.

Ház:. SzÜkség szerint egy nedves ruhával
tisztítsa meg azokat a belül lévő részeket is,
amelyekhez csak a csepptálca kivétele után

Megjegyzés: A következő műveIeteket

lehet hozzáférni (20 kép).

naponta el kell végezni.

Szemes kávé taÉály: Időről-időre

lvegye ki a

víztartályt (a kép) és öntse ki a
maradék vizet. Naponta friss vízzel kell feltölteni

száraz ruhával tísztrtsa meg.

a tartályt.
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egy

8.2 BeIső tisztítás: világít a
,,tisztítás'' kijelző et kép)
Figyelem: Csak eredeti gyári AEG
ta

Dn

tisztító program akkor fejeződik ne-, ha az ,f;

,,öblítés''

(z/j

Öotíse át a
(2/K
kép) gomb
,,öblítés''

t<ép) kijelzés világít.

készÜléket az

f;

megnyomásával.

tisztító

Dvegüt Üritse ki a csepptálcát és a

bletták használhatók.

Egyébként:Az eredeti gyári AEG tisztító
tablettákat az Alkatrészellátásnál (ET_Nr' 663
910 4Bo), Vagy a szakkereskedésekben (E-Nr'

kávézacc

tartót, majd helyezze vissza,

készÜlékÜzemkész állapotban van, ha az
Ei,,1 csésze normál'' kijelzés világít (2/D kép)'

A

950 O7B 803) lehet beszerezni'

készülék
A
vízkőtelenítése(22| 23 kép)
9.

Ha a fi[ ,,tisztítás'' kijelző (2/L kép) világítani
kezd, akkor végre kell hajtani a következőkben
ismertetett tiSztító programot' Természetesen
ezt a programot korábban is le lehet futtatni'
A beépítetttisztító program fi

A készÜlékegy
programmal
l' perc). Ha a
kép) világítan

korábban is le lehet futtatni, miután kb. 2 órán

Kapcsolja be a készÜléket a
(2/B kép).

fl

,,öblítés"
ruyom;a meg kb' 3 m
kijelzésgk
gómnőt (z/r kép), amíg
ése'', fif,
íitágitani'kezdenek: e
(21
kép)'
,,tisztítás", f ,,kávéőrlemény"

,,BEIKI" gombbal

át

a

,,öblítés" (1/K kép) gombot.

A

beépítettvÍzkőtelenítő program figyelmen
kvÜl hagyása éruényteleníthetia készüIékre
vonatkozó ingyenes garanciális javítást'

jelzésig, üritse ki a
kávézacc tartót és a csepptálcát'

E

hagyja lehűlni

készÜléket' Kikapcsolt
készÜléknélnyomja meg kb, 3 mp-ig u. fi

Figyelem: csak

!rottse fel a víztartályt a max'

,,víztarlály" (2/N kép) és a
(2/o kép) kijelzések kialszanak'

60

Természetesen a vízkőtelenítő programot

n

!n tj

vízkötelenítő

ama kb.

kijelzés (2/M
kell hajtani a
következőkben ismertetett prog ramot'

hagyása érvényteleníthetia
voíatkozó ingyenes garanciál

o

speciális

környezetkímélő

használjon és sz

,,kávézacc"

előírásait. Tilos
használ ni.

dobjon be egy gyári AEG tisztító.tablettát
kávéőrlemény betöltő nyílásba (1/B kép)'

!ptost

!

a

készÜléketa (D ,,Bef Ki"
gombbal (2/B kép) és legalább 2 őrán át hagyja

Kapcsotja

ki a

lehűlni a készÜléket.

lrottson be kb' 600 ml vízet a

víztartályba és

csak ezután töttse be a vízkőtelenítőszert
(sohasem fordíWa).

program elindult'

!ruyomja meg kb.

flMegjegyzés: A tisztÍtó programot az El,,1
csésze", Vagy a E| ,,z cséSze" gombokkal is el
lehet indítanil
Rövid idő múlva víz pumpálódik be a
rendszerbe, hogy a tisztító tabletta segítségével

leoldja a belső részekről a

e

az

'fi

,,öblítés"

,,kávézacc Ürítése''
ti;"t'é.ek világítani

kezdenek (22 kép).

DÜrítse ki a kávézacc tartót és a

hel
rép; t<i;e
villog, a ,

letapadt

kávémaradványokat.
f]Hu ioőrozben kigyullad a e ,,kávézacc" (2lo
- rápl kijelzés, ak[or ürítse ki a csepptálcát és a
rávázacc tartót, majd helyezze vissza és nyomja

kép)'

ffi

mp_ig

és a ,,vízkőtelenítés''s

majd

meg aZ

3

gómoót (2/akép), amíg a

AE

csepptálcát'

,,kávézacc"

(Ilo

Mind a négy zöld kijelző
S'' s kii"t'és világít (1/M

!Áttítson egy nagy edényt a kihajtható szelep

,,öblíté''' gombot (2/K kép)'

(23 kép).

A tisztító program íolytatódik'
Ezt az eljárást négyszer lehet megismételni'
I2

alá

!tndítsa el a

vízkőtelenítésifolyamatot

kapcsolónak (1/E kép) az

a

EÖotítse át a készÜléket az

forgó

óra járásáva!
ellenkező irányba ütközésig való

elforgatásával (16/A kép). A ,,vízkőtelenítés,'
kijelzés (2/M kép) villogni kezd'

gomb megnyomásával.

készÜlékÜzemkész állapotban van, ha az
EI,,1 csésze normál" kijelzés világít (2/D kép)'

10. Mit kell tenni, ha...

e

ioőt<ozben kigyullad a
,,kávézacc,, (2lo
kép) kijelzés, akkor ÜrÍLse ki a csepptálcát, majd
helyezze víssza' Mind a négy zöld kijelző villog, a
kijelzés világÍt (1/M kép).
,,vízkőtelenítés''

o

5

o

Erzután forgassa a forgó kapcsolót (tlE kép) az
óra járásával megegyező irányba a 0-

O

a

E!

,,kávézacc" (2/o kép) kijelzés, akkor Ürítse ki a
csepptálcát, mejd helyezze vissza.

o

a

,,vízkőtelenítés"r

@rvl kép), a

e

fu|

,,kávézacc,, (2fo

ltottse

fel friss vízzel a víztartályt
vissza a készÜlékbe.

o

O

és helyezze

O

!Ürítse ki a

csepptálcát. majd helyezzg vissza'
Mind a négy zöld kijelző villog, a ,,vízkőtelenítés',
s t ;et'és világít (1/M kép)'

e

Bizonyos idő múlva villogni kezd az fi ,,öblítés"
(zlJ kép) kijelzés, miközben vilá9ítani kezdenek
a ,,vízkőtelenítés''s. (zlv kép), és a E
,,kávézacc" (2/o kép) kijel)ések.

o

O

e

EÜrítse ki a csepptálcát, majd

helyezze vissza.
Ezután forgassa a forgó kapcsolót (1/E kép) az

fr

Átti'sa nagyobbra az őrlési fokot.

túl kevés hab
használjon

a
tejet

!

Alkalmas edényt használjonl
Szerelje le a kihajtható szelepet és tisztítsa megl

túl alacsony a kávé hőfoka?

Gőzzel, Vagy forró vízzel melegítse elő

csészéket!

VÍgyázat: a cukor és a
hőmérsékletét!

tej lecsökkenti a

a

kávé

kávékészítésaz őrlés után

megszakad?

O

kijelzések (2/M kép) villogni kezdenek'

pozícióba (16/8 kép)' nz

l

a kávé csak cseppenként folyik ki?

a

!Áttítson egy nagy edényt a kihajtható szelep alá
(23 kép) és forgassa el a forgó kapcsolót (1/E
kép) az őra járásával ellenkező irányba
Ütközésí9 való elforgatásával (16/A kép), nz fr
,,öblítés" (2lJ kép) és a ,,vízkőtelenítés', s

óra járásával megegyező irányba a

Ellenőrizze, hogty meg Van-e töltve a víztartály
és helyesen van-e behelyezue!
Töltse felvízzel!
Ellenőrizze, hogy helyesen van_e behelyezve a

képződik
tejhabosításná!?
O Mindig hídeg és fríss (zsírszegény!)

Bizonyos idő mÚlva villogni kezd az ,f, ,,öblítér'
(2l) kép) kijelzés, miközben világrtani kezdenek
,,víztarlály" (2/N kép) és a
kép) kijelzések.

nem folyik ki a kávé?

csepptálca

pozícióba (16/8 kép). A vízkőtelenités program

folytatódik. Ha időközben kigyulladna

,,öblítér,, (2lKkép)

A

s

Rövid idő múlva a vízkötelenítővel elvegyített víz
pumpálódik be a rendszerbe.

lHa

fi

0-

,,öblítés,'(2/J kép)

és a ,,vízkőtelenítés" 5 ti;"t.é'uk (2/M kép)
villogni kezdenek. Ha időközben kigyulladna a
8 ,,kávézacc" (2lo kép) kijelzés, akkor Ürítse
kÍ a csepptálcát, majd helyezze vissza. A

vízkőtelen Ítésifolya mat folytatódi k'

Bizonyos idő múlva villogni kezd az ,f, ,,öblítés"
(2l) kép) kijelzés, miközben világítani kezd a
,,vízkőtelenítés"s Qlv kép), és a Et
,,kávézacc" (2/o kép) kijelzés.
Ürítse ki a csepptálcát, majd helyezze vissza. nz rft
,,öblítés" (2l) kép) kijelzés világít'
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Töltse fel a szemes kávé tartót, mert a rendszer
azt ézékeli,hogy túl kevés a kávéőrlemény és
ezért megszakította a ciklustl

egyidejűleg mindegyik zöld kijelzés
villog?
Lásd a 4. pontot (gőzölés után)!
Lásd a 2'4 pontot (csak az első használatnál)!

Kapcsolja ki a készÜléket.Várjon Il2 őrát, majd
kapcsolja be újra (lásd 2.4 pontot)' (Csak áz
első használatnél).

megszorul

a

kávézacc taÉó a

készi'ilékben?
llŰzza ki a csepptálcát a

óvatosan távolllsa

el a

11' A környezet védelmében
Ne dobja ki a csomagolóanyagot

kávézacc fiókkal és

kávézacc tartót

készÜlékből. A csepptálcát a
kávézacc tartó nélkül - helyezze vissza és várja
meg, amíg a folyamat lezárul és az [3,,1 csésze
" kijelzés világÍtani kezd'

felhasználható'

O A polietilénből (PE) készÜlt műanyag zacskókat
vigye a helyi PE gyűjtő helyre.

A készÜlék túl hideg' Kapcsolja ki, várjon 1 órát,
majd ismét kapcsolja be.

felváltva villog?

O

kijelző

A

habosított, polisztírolt (PS) részek FcKW-

mentes anyagbol készÜltek'

A

ki a

készÜléketés huzza ki a
csatlakozó dugaszt a fali konneKorból, majd
csatlakoztassa újra és kapcsolja be a készÜléket.
Ha az Üzemzavar megszűnik, akkor a készÜlék

Kapcsolja

háztartási

A csomagolóanyagot és a habosított betéteket
egy későbbi szállításhoz, vagY költözkodéshez
őrizze meg! A szeruízbe történő szállitáshoz is

felválWa villognak a kijelzők?

a 4 zöld és a 4 plros

a

szemét közé, hanem taftsa be a következőket;

a
kávézacc fiókkal - a

gyűjtőhelyek

címe felöl a

kornyezetvédelmi hatóságnál érdeklődhet.

helyi

A kávézacc a kávé elkészÍtéseután komposzthoz
kiválóan alkalmas'

újra Üzemkész állapotban Van'

Ha az Üzemzavar nem szűník ffi€9, akkor
a kijelölt szervÍzhez, Vagy a

12. Vevőszolgálat

forduljon

Vevőszolgálathoz!

Az általunk gyártott termékek a legmagasabb

a dará!ó zörejeket okoz?

minőségi követelményeket is kielé9Ítik.

Amennyiben mé9is kérdésmerülne fel a
készÜlékhasználatával kapcsolatban, akkor

Ellenőrizze, hogy nem kerÜltek-e bele ídegen
anyagok. Adott esetben forduljon a kijelölt
szervizhez,

Va

gy a Vevőszolgá lathoz.

a készÜléketszállítani akarja?
e A szállításhoz használja fel az eredeti

kérjÜk, hogy ír;'a meg nekünk.

on segÍtségévelleszünk
helyzetben, hogy
a

Csak az
gyári

fi Az Ütődések ellen rögzítse a készÜléket.

fűtőegységet vízteleníteni kell

Műszaki adatok

a

:

c Kapcsolja ki a készüléket.
ú Helyezzen egy edényt a kihajtható szelep
d) A forgó kapcsolót (IlE kép) az

Névleges feszÜltség (V)

alá.

óra

járásávaI eIIentétes irányba fordrtsa

Érintésvédelmi osztá ly

el

Ütközési9.

Zajkibocsátás dB(A)

ú Kapcsolja

be a készÜléket.Mind a négy zöld
villog'
kijelző

oD

Tartsa addig benyomva az fi ,,oblítés'iz/t<
kép) gombot. amíg u' ffi ,,öblítés" (zl] kép)
kijelzés villogni kezd. Rövid idő múlva gőzlép

Várla ffi€9, míg a gőzölés

automatikusan

leáll.

ÓD

kapcsolót (IlE kép) az óra
járásával megegyező irányba fordítsa a

A forgó
A

ÉiD

szemes kávé tartót,

felfogó tálcát Ürítse ki'

a

víztartályt

I
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Vevőszolgálat:
1142 Budapest, Erzsébet kiráIyné út 87'

O-pozícióba (16/B kép).

oD Kapcsolja ki a készÜléket.
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Forgalmazó:
EIectroIux Lehel Kft. Háztartási Készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

ki.

oD

a

készÜlék
továbbfejlesztésével minél jobban megfeleljünk
az on igényének.

csomagolást'

O FagyveszéIyes helyen való szállítás előtt

abban

és a
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