
HASZNÁLT KAPSZULÁK ELTÁVOLÍTÁSA 

 

Az alsó gombok villogása és a felső gombok folyamatos világítása azt jelzi, hogy a használt 
kapszulatartó fiók megtelt. Ürítse ki a fiókot, majd tegye vissza a gépbe.  
 

 Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett 
kapszulák számlálóját. 
 

 
 

ENERGIATAKARÉKOS MÓD 

 

A gép körülbelül 30 perc inaktivitás után energiatakarékos módba kapcsol, és a 
bekapcsolás/készenlét gomb kialszik. A gép a 30 perces időtartam előtt az adott gombbal manuálisan 
is kikapcsolható. 
  

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

 

 A gép tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a gép ki van húzva az elektromos hálózatból, és 
várja meg a gép lehűlését. 

 

 Ne hagyjon vizet a tartályban és a vízkörben 3 napnál hosszabb ideig. Ha mégis ez történik, 
öblítse ki a tartályt és a vízkört, majd töltse fel a tartályt friss vízzel, és kávékészítés előtt „főzzön le” 
egy adagot kapszula nélkül. A csepptálcát 2-3 naponta ürítse ki, vagy akkor, ha megtelt. Ne szárítsa 
mikrohullámú vagy hagyományos sütőben a kávégép alkatrészeit. Ne használjon lúgos 
tisztítószereket, oldószereket, alkoholt vagy maró hatású anyagokat. A gép alkatrészei levehetők és 
mosogatógépben elmoshatók.  
Ne merítse vízbe a gépet. 
Ettől eltérő utasítások hiányában a gép nem levehető részeit (az elektromos alkatrészek kivételével) 
hideg vagy langyos vízzel és nem dörzsölő hatású kendővel/szivaccsal mossa le. 
 

 

 

 

 

 

 

 



A HASZNÁLT KAPSZULA FIÓK/CSEPPTÁLCA EGYSÉG TISZTÍTÁSA 

 

1 Vegye ki a használt kapszula fiók/csepptálca egységet. 
 

 
 

 Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett 
kapszulák számlálóját. 
 

2 Vegye ki a kosarat, és ürítse ki a használt kapszulákat. Öntse ki a folyadékot a fiókból. 
 

3 Tisztítsa meg a szétszerelt alkatrészeket hideg vagy langyos vízzel, majd száradás után helyezze 
vissza őket a megfelelő helyre. 
 

 
 

 

 

 



VÍZKŐMENTESÍTÉS 

 

Normális jelenség, hogy a készülékben a használata során idővel vízkő rakódik le. 3-4 havonta és/vagy 
az adagolási problémák esetén javasoljuk a vízkőmentesítés elvégzését. Ha a vízkőmentesítésre 
vonatkozó jelzőlámpa bekapcsol, a gépet vízkőmentesíteni kell.  
 

 Üzemzavar esetén a külön megvásárolható tartozékokra és/vagy alkatrészekre vonatkozóan is a 
jelen használati és karbantartási útmutató előírásait kell követni. 
 

 Vízkőmentesítéshez a kereskedelmi forgalomban kapható, kávégépekhez ajánlott, nem mérgező 
és/vagy ártalmatlan vízkőmentesítő terméket használjon.  
 

 A vízkőmentesítő oldatot és a ciklus befejezéséig a gép által adagolt termékeket meginni tilos! 
Ne használjon ecetet vízkőmentesítésre. 
 

1 Töltse fel a tartályt vízben feloldott vízkőmentesítő termékkel, a termékhez mellékelt 
utasításokban feltüntetett mennyiségben. 
A vízkőmentesítéshez helyezzen egy nagyobb edény a kifolyócső alá. 
 

 

 
 

2 A vízkőmentesítés megkezdéséhez nyomja meg egyszerre az 1-es és 3-as gombot 5 másodpercig. 
A gép hangjelzést ad ki. 
 

 
 

3 Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot a vízkőmentesítési ciklus indításához. A ciklus 

közben a  (bekapcsolás/készenlét) gomb villog. Hogy a vízkőmentesítő termék jobban kifejtse 
hatását, a gép automatikusan szüneteket tart. Ha a tartály kiürül, a ciklus ideiglenesek megszakad, és 
a  (bekapcsolás/készenlét) gomb folyamatosan világít. A gép hangjelzést ad ki. Öblítse el, és 
alaposan tisztítsa meg a tartályt, majd töltse fel friss ivóvízzel, ürítse ki a vízkőmentesítő oldatos víz 



összegyűjtésére a kifolyócső alá elhelyezett felfogóedényt, majd tegye vissza az üres edényt a 
kifolyócső alá. Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot az öblítési ciklus indításához.  
 

 A gép egy teljes tartálynyi folyadékot elhasznál az öblítési ciklus elvégzéséhez. Szükség esetén 
töltse utána vízzel. A ciklus ideiglenesen megszakítható,  ha a felfogóedényt ki kell üríteni. Ehhez 
nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot. A  (bekapcsolás/készenlét) gomb ismételt 
megnyomásával a ciklus újraindul. Az elindított ciklust teljesen végre kell hajtani.  
 

 
 

4 A tartály kiürülésekor a ciklus véget ér. A gép hangjelzést ad ki, és visszatér a vízkőmentesítés előtti 
állapotba. 
 

  



 


