Rotel Aromatica 270
Tisztító program:
Ha a készüléknek tisztításra van szüksége a 19 szimbólum (tablettás tisztítás) jelenik
meg a kijelzőn és a szerviz gomb villog.
Tip: Csak akkor nyomjuk meg a szervizgombot ha el akarjuk indítani a programot.
Továbbra is tudunk kávét főzni forróvizet vagy gőzt ereszteni. Ennek ellenére érdemes
elvégezni a programot amint lehet.
Figyelem! Ha a program fut semmiképpen ne szakítsuk félbe! Csak akkor dobjuk be a
tablettát ha a program kéri.
- Nyomjuk meg hosszan a szerviz „S” gombot (ca. 4 mp-ig) 17 szimbólum (tálca
ürítése) villogni kezd Vegyük ki a tálcát és a zacctartót (amennyiben szükséges tisztítsuk
is ki őket)
- Vegyük le a víztartályt és töltsük fel tiszta vízzel majd helyezzük vissza a
zacctartóval együtt a készülékbe.
- A készülék öblít majd a 19 szimbólum (tisztítás ikon) villogni kezd.
Tip: Helyezzen egy edény t kifolyó alá. Nyissa fel az őrölt kávé fedelet majd dobja bele
a tisztító tablettát, ezután csukja vissza a fedelet.
- A „S” gomb villogni kezd, nyomja meg meg a „S” gombot.
- A készülék megkezdni a tisztító programot amely nagyjából 10 percet vesz igénybe.
- Amint végzett a 17 szimbólum villogni kezd (tálca ürítése).
- Ürítse ki a tálcát majd helyezze vissza a készülékbe.
- Töltse fel a víztartályt friss vízzel amennyiben szükséges.
- A készülék felmelegszik majd ismét üzemkész.
Vízkőtelenítés:
Ha a készülék vízkőtelenítés kér 18 szimbólum (vízkőtelenítés) jelenik meg és a „S”
gomb világít. Akkor nyomjuk meg a „S” gombot ha szeretnénk elindítani a programot. Ha a
programot elindítottuk ne szakítsuk félbe. Figyelmesen olvassuk el az útmutatót. Soha ne
használjunk ecetet tisztításhoz.
- Nyomjuk meg hosszan a „S” gombot (ca. 4 mp) amíg a 17 szimbólum megjelenik (tálca
ürítés).
- Vegyük ki a tálcát ürítsük ki majd helyezzük vissza.
– 13 szimbólum villog (víztartály) és 18 szimbólum világít ( vízkőtelenítés )
– Vegyük le a víztartályt és töltsük fel 0.5 liter vízzel majd adjunk hozzá vízkőtelenítő szert.
– Ezután helyezzük a víztartályt vissza a készülékbe. 16 szimbólum villogni kezd (gőzcsap),
helyezzünk egy edényt a gőzcsap alá. Majd nyissuk ki a gőzcsapot.
– A vízkőtelenítés elindul (ca. 10 perc) 15 szimbólum villog (gőz/forróvíz) ezalatt
– Amint a 16 szimbólum (gőzcsap) megjelenik zárjuk el a gőzcsapot. A folyamat folytatódik a
készülék belső részében (ca. 15 perc).
– Amint ez a szakasz befejeződött a 13 és a 17 szimbólum (tálcaürítés, víztartály) villogni
kezd. Vegyük ki és ürítsük ki a tálcát. Öblítsük ki a víztartályt majd tölsük fel tiszta vízzel,
majd helyezzük vissza őket a készülékbe.
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16 szimbólum (gőzcsap) villog. Nyissuk ki a gőzcsapot. A készülék kiöblíti a rendszert. (ca.
5 perc)
Amint a 16 szimbólum (gőzcsap) villogni kezd, zárjuk el a gőzcsapot. A rendszer tovább
folytatja az öblítés a belső részben. (ca. 5 perc).
Amint végzett a 17 szimbólum (tálcaürítés) villogni kezd. Ürítsük ki a tálcát. Majd
helyezzük vissza a készülékbe.
A készülék felmelegszik majd a „S” gomb villogni kezd. Nyomjuk meg a „S” gombot, a
készülék öblít majd visszaáll alaphelyzetbe.

