
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1313 Kávéfőző 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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Az útmutató 

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak 
érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a 
készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és 
veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A 
továbbiakban is legyen kéznél ez a használati utasítás. Amennyiben Ön mások rendelkezésére 
bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a kiadványt is hozzáférhetővé tenni. 
Az útmutatóban a következő jelöléseket használjuk: 

 Gyermekek számára veszélyes 

 Áramütés 

  Egyéb veszélyhelyzetek 

  Égési sérülés veszélye 

  Anyagsérülés 

 

Javasolt felhasználás 

A készüléket eszpresszó kávé, capuccino, tea és kivonatok készítésére használja. A gyártó az ettől 
eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért 
semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen 
kárigényét.  

Egyéb kockázatok 

A készülék kialakítása nem teszi lehetővé, hogy megvédjük a felhasználót a kifröccsenő forrő víz és 
gőz okozta sérülésektől..  

  Égési sérülés veszélye. Amikor a készülékben forró víz és gőz áramlik, ne irányítsa   
sem  más, sem önmaga felé. 

   Csak élelmiszer tárolására gyártott edényeket használjon. 
 

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

      FIGYELMESEN OLVASA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT. 
 A készüléket kizárólag háztartási célokra illetve az itt felsorolt alkalmazásokra 

tervezték: 
- üzletek, irodák és egyéb hivatalos helyek személyzete részére 
- hotelek, motelek és egyéb bentlakásos intézmények vendégei részére 
- félpanziós elhelyezést adó intézmények vendégei részére 
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 A gyártó és a forgalmazó minden, a nem rendeltetésszerű használatból adódó 
káreseményért és sérülésért való felelősséget elhárítja. 

 Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolást, mert ingyenes 
Központi Szervizünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásban 
visszaküldött termékek esetleges sérüléseiért. 

 A készülék megfelel a 27/10/2004, 1935/2004 sz. (EC) Szabályzat élelmiszerrel 
érintkező anyagokra vonatkozó részének. 

 
 

Gyermekek számára veszélyes 

 

 A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi 
állapotban lévő felnőttek, illetve a készülék használatában gyakorlatlan személyek 
csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos 
üzemeltetésről és megértették a lehetséges kockázatokat. 

 A készülék tisztítását és használat utáni karbantartását csak 8 évnél idősebb 
gyermekek végezhetik, felügyelet mellett. 

 A gyermekeket a munkamenet egész során felügyelje, hogy biztosan ne játsszanak 
a készülékkel. 

 A csomagolást ne tartsa a gyermekek számára hozzáférhető helyen, mert balesetet 
okozhat. 

 Amennyiben a készüléket leszereli, javasoljuk, hogy vágja el a tápkábelt. Szintén 
javasolt minden egyes lehetséges veszélyt hordozó alkatrész ártalmatlanítása, hogy 
megelőzze a személyi sérülést. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a 
készülékkel, vagy annak alkatrészeivel. 

 A gőzfúvóka tűjét ne tartsa gyermekek által könnyen hozzáférhető helyen: 
lenyelhetik, vagy sérülést okozhatnak vele. 

 

Áramütés 

 

 Soha ne tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekek számára 
hozzáférhető helyen. 

 Ne hagyja a kábelt gyermekek számára hozzáférhető helyen lógni. 

 Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megfelel-e a készülék alján található jelölésnek. 

 A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata személyi sérülést és 
vagyoni kárt okozhat. 

 Mielőtt feltölti a készülék tartályát, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.  

 Amennyiben a tápkábel megsérül, a cseréjét a gyártó, szakszerviz, vagy 
megfelelően képzett szakember végezze, hogy elkerülje a kockázatot.  

 Ha a készülék feszültség alatt lévő részei ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okoz!  

 A hálózati csatlakozót húzza ki az aljzatból tisztítás vagy karbantartás előtt.  

 Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba. 
 

Egyéb veszélyhelyzetek 

 

 Válasszon kellően tiszta és jól megvilágított helyen lévő hálózati csatlakozót. 

 A készüléket ne emelje fel a tartálynál illetve a tálcánál fogva, mindig a 
készüléktestet fogja meg. 

 SOHA ne töltse a tartályt a MAX jelölést meghaladó szintre. 

 Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatta az elektromos 
hálózathoz. 

 A készüléket mindig vízszintes, szilárd felületen működtesse. 

 A készüléket tilos használni, ha leejtette, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy ha 
szivárog belőle a víz. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat 
sérült. A balestek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét 
szakszervizben, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse. 

 
 
 

Égési sérülés 

 

 Ne érintse meg a készülék külső fém részeit és a szűrőtartót amikor a kávéfőző 
működik, mert égési sérüléseket okozhatnak.  

 Ne irányítsa a gőzfúvókákat vagy a forró vizet a teste felé:égési sérülést okozhat!  

 Ha a víz nem folyik ki az adagolóból, valószínűleg eltömődött a szűrő. Ebben az 
esetben óvatosan mozdítsa meg és távolítsa el az adagolót, mert a készülékben lévő 
nyomás a víz hirtelen kiömlését vagy kifröccsenését okozhatja. Majd tisztítsa meg a 
készüléket a megfelelő bekezdésben leírtak szerint. 

 

Anyagkárosodás 

 

 A készüléket szilárd felületen tartsa és működtesse. 

 Ne működtesse a készüléket víz nélkül, ez megrongálhatja a szivattyút.  

 Soha ne öntsön forró vagy forrásban lévő vizet a tartályba. 

 Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a 
készülék károsodását. 

 A kábel nem érintkezhet a készülék  forró alkatrészeivel. 

 Ne használjon ásványvizet (szénsavas vizet). 

 A szűrőbe csak őrölt kávét tegyen. Más állag használata komoly sérülést okoz a 
készülékben.  
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 A darálás beállított szintjét ne változtassa meg darálás közben. A darálóba csak 
szemes kávét tegye. 

 Ne hagyja a készüléket 0 C alatti hőmérsékleten, mert a forralóban maradt víz 
megfagyhat és kárt okozhat. 

 Ne használja a készüléket szabadtéren. 

 Miután a kávéfőzőt kihúzta a konnektorból, és az alkatrészei teljesen lehűltek, 
tisztítsa meg a készüléket egy puha nedves ruhával, pár csepp enyhe hatású 
tisztítószerrel (ne használjon súrolószereket, mert károsítja a készülék műanyag 
részeit). 

 

NE DOBJA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 

 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

 

A Tartály fedél     1 Gőz/Forró víz kioldó gomb 

B Víztartály        2  On/Off gomb kijelzővel    

C Kábel  3  Vízkő kontroll kijelző   

D Kapszula filter  4 1 csészés kávé gomb kijelzővel 

E 1 csészés szűrő  5  Gőz/Forró víz működés kijelző  

F 2 csészés szűrő  6 2 csészés kávé  gomb kijelzővel 

G Szűrőtartó  7 Kávédaráló gomb kijelzővel 

H Tejtartály  8 Manométer 

I  Gőz fúvóka 

J Gőz/Forró víz adagoló 

K Szűrőtartó ház 

L Kávédaráló  

M Csepptálca 

N Szintjelző 

O Csészetartó rács 

P Csúszka a darálási szint beállításához 

Q Tű a gőzfúvóka tisztításához 

R Kávé tömörítő 

S Vízlágyító szűrő Delonghi 

T Szemes kávé tartály fedél 

U Szemes kávé tartály 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Az első használat előtt 

Bontsa ki a csomagolást, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.Tegye a készüléket 
egy vízszintes, szilárd felületre. Mossa el a kapszula szűrőt, az 1 és 2 csészés szűrőt, és a 
szemes kávé tartó fedelét. 

A vízlágyító filter beállítása 

Vegye ki a vízlágyító filtert a dobozból. Fordítsa el a dátumlemezt, úgy, hogy a következő két 
hónapi használatot mutassa (3. ábra). 

Figyelem: normál használat esetén a vízlágyító szűrő élettartama 2 hónap. Ha a 

készüléket nem használja állandóan, és a szűrőt beletette, annak élettartama maximum 3 
hét. 

Csak Delonghí szűrőt használjon, kereskedelmi forgalomban beszerezhető. 

A szűrő aktiválásához engedjen át csapvizet a résein keresztül, addig, amíg a másik oldalán 
kifolyik a víz. Legalább 500 ml vizet hagyjon átfolyni. (4. ábra). 

Vegye ki a tartályt a készülékből (5. ábra). Töltse meg a tartályt csapvízzel a MAX 
szintig.Tegye a tartályba a vízlágyító szűrőt. Merítse a szűrőt teljesen vízbe kb. 10 
másodpercre. Döntse meg, hogy a levegőbuborékok eltávozzanak belőle. Kicsit préselje 
össze, hogy a maradék levegő is távozzon (7. ábra). 

Tegye filtert a helyére, a tartály alján (8. ábra). Szorosan nyomja rá a tartályra. 

Az első használat 

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatai között szereplő 
feszültséggel.Miután a MAX szintig töltötte a tartályt, illessze azt a készülékbe (9. ábra).A 
megfelelő működés érdekében, pontosan illessze helyére a tartályt (6. ábra). 

Dugja be a készüléket a konnektorba. 

Illessze be a szűrőtartót, szűrő nélkül. 

Nyomja meg az ON/Off gombot. A kijelző villogni kezd.Mikor a készülék eléri a kávéfőzéshez 
megfelelő hőmérsékletet, 1 csészés kávé , a 2 csészés kávé és a daráló kijelző állandó fényre 
vált. 

Figyelem: amennyiben a vízforralóba nem jut elegendő mennyiségű víz, valamennyi 
kijelző egyidejűleg világítani fog. A működés helyreállításához olvassa el a “Tartály 
feltöltése használat közben” bekezdést.  

Az újraindításhoz kapcsolja ki a készüléket. Töltse fel a tankot csapvízzel. Kapcsolja be a 
készüléket ismét. Várja meg, amíg a készülék készenléti állapotba áll, és minden kijelző világít. 
Fordítsa befelé a gőzfúvókát, a csepptálca felé. Fordítsa a gő/forró víz gombot jobbra, “víz” 

(  )pozícióba (14. ábra). 
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Figyelem: a melegítés során a készülékből a szűrőtartón keresztül víz folyik, kb. 50 ml. 

Figyelem:Győződjön meg róla, hogy a gőz/forró víz adagoló kapcsolója középső  állásban van, 
egyébként a készülék nem melegíti a vizet. Ha a kapcsoló megfelelően áll, a víz melegszik, a 
működés kijelző gyorsan villogni kezd. 

Tegye a mellékelt tejtartályt a szűrőtartó alá (11. ábra). 

Nyomja meg a 2 csészés kávé adagoló gombot (12. ábra).Várja meg, amíg a víz átfolyik a szűrőn. 
Tegye a tej tartályt a gőz/forró víz cső alá (13. ábra).Állítsa a gőz/forró víz adagoló gombot jobbra, 
“víz” állásba. Várjon, amíg a forró víz átfolyik a gőz csövön. Zárja el a vizet a gőz/forró víz adagoló 

gombjának  középső állásba fordításával. 

Ismételje a műveletet mindaddig, amíg az összes víz a tartályba folyik. A készülék most készen áll 
a kávéfőzésre. 

Figyelem:Ezt a műveletet mindig ismételje meg, ha a készüléket nem használta néhány napja. Ha 

a tartály üres, rezgést fog észlelni és hangos zajt hall. Az egy  csészés  és két csészés   
kávé és a daráló      kijelző villogni fog. A működés helyreállításához olvassa el a „Tartály feltöltése 
működés közben” bekezdést. 

Kávé készítése  

Ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. Ellenőrizze, hogy a tartály illesztése 

megfelelő-e.Tegye be a megfelelő szűrőt a szűrőtartóba (G): választhatja az 1 csészét 

 (E), vagy a 2 csészét (F)  . 

Figyelem: ha a kisebb mennyiségő kávé lefőzését választja, mindig friss 
kávét ihat. 

A szemcseméret beállítása 

A szemcseméretet a darálási szint beállításával tudja változtatni. A szemcseméret befolyásolja a 
kávé ízét és a krémességét.  
Próbálja váltogatni ezt a paramétert, hogy kitapasztalja mi Önnek a legmegfelelőbb. 
A skálán 1-11ig állíthatja be a darálás szintjét. Az alacsonyabb szám durvább őrlést jelent. A 
magasabb szám finomabb őrlést jelent. 
Első alkalommal válasszon egy 3-as szintet, majd váltogassa a szintet, és tapasztalja ki az Önnek 
megfelelő szemcseméretet, az Önnek legjobb ízű kávét. 

 
 

Tolja a csúszkát (P) a darálási szint változtatásához balra a durvább, jobbra a finomabb őrllemény 
eléréséhez. 

Figyelem: A kávé nem jut át azonnal a darálón, a darálóban lévő megmaradt szemcsék  

miatt.A darálás szintjének megváltoztatása néhány adag kávé lefőzése után lesz érzékelhető.   

  Figyelem! 

A darálási szint megváltoztatása csak a daráló bekapcsolt állapotában lehetséges. 
 

1 és 2 csészés kávé főzése 

Meghatározhatja a szűrőbe tett kávé mennyiségét , illetve a kávédaráló működési idejét. A kávé 
mennyisége befolyásolja a kávé ízét és a krémességét. Próbáljon ki többféle beállítást, hogy 
megtapasztalja az Ön számára legkellemesebb beállítást. 
Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja a daráló gombját    , darált kávé ürül a darálóból..A 
darálás megkezdése előtt tegye a szűrőtartót (G) a daráló alá (18. ábra).Nyomja meg egyszer a 
daráló gombját    , ha 1 csésze kávét szeretne főzni. Nyomja meg a daráló gombját   kétszer, hogy 
2 csésze kávét főzzön. A darálni kívánt kávé mennyiség kiválasztásához tartsa nyomva a daráló 
gombját a megfelelő ideig. A daráló annyi ideig fog működni, amennyi ideig lenyomva tartja a 
gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszer a daráló gombját, ha 1 csésze kávét szeretne 
főzni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a daráló gombját kétszer, hogy 2 csésze kávét főzzön. 
FIGYELEM: Ha kétszer nyomja meg a gombot, a két lenyomás között 1,5 másodpercnél 
rövidebb idő teljen el. 
Ha befejezte a kiválasztást, nyomja meg a daráló gombját    . 
FIGYELEM: a darálási szint beállítása befolyásolja a darált kávé mennyiségét. Minden 
alkalommal, amikor változtatja a darálási szintet, az 1 és 2 csészés beállítást is meg kell 
ismételnie . 
A készülék melegítési üzemmódja és a kávé kifolyása szünetel, amíg a daráló működik. 

A vízmennyiség beállítása 1 és 2 csésze kávé főzéséhez 

Beállíthatja az átfolyó víz mennyiségét aszerint, hogy 1 vagy 2 csésze kávét szeretne (a beállítás 
az átfolyás idejét szabályozza). A víz mennyisége befolyásolja a kávé ízét és a krémességét. 
Próbáljon ki többféle beállítást, hogy megtapasztalja az Ön számára legjobb ízt. 
FIGYELEM: A kifolyó víz mennyiségét akkor kell beállítani, amikor a kávé kifolyik.  

Az egy csésze kávé lefőzéséhez való mennyiséget az 1 csésze gomb   megfelelő ideig való 
lenyomásával állíthatja be. A vízmennyiséget a lenyomás idejével szabályozhatja. A két csésze 

kávé lefőzéséhez való mennyiséget a 2 csésze gomb    megfelelő ideig való lenyomásával 
állíthatja be. A vízmennyiséget a lenyomás idejével szabályozhatja. 

A manométer beállítása 

A készüléket  felszereltük egy manométerrel (8) is, hogy jelezze a vízmennyiség, a kávémennyiség 
és a darálási szint megfelelő beállítását. 
Előkészítés 
A kávéfőzés első szakaszában a készülék a darált kávét       
készíti elő. A gép alacsony nyomáson működik.  
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A manométer tűje a “Pre Infusion” sávban áll. 

Az optimális kávé 

A víz nyomása lépcsőzetesen emelkedik. Ebben a szakaszban a manometer tűje az “Optimal 
Café” sávban áll. A kávé így a megfelelő nyomáson készül. 

Túl gyenge kávé 

Ha a kávé kifolyása közben a manometer tűje a “Pre Infusion” sávban marad, a kávé alacsony 
nyomáson fog kifolyni. A víz túl gyorsan folyik át az örölt kávén. A kávé így túlságosan vizes lesz, 
kevéssé krémes, és az íze nem megfefelő. Okozhatja a túl nagyra darált kávé, a nem megfefelő 
mennyiségű kávé a kávészűrőben, és az, hogy az őrölt kávét nem megfelelően tömörítette. 

Túl erős kávé 

Ha a kávéfőzés során a manométer tűje túlhalad az optimális szakaszon, és vörös  sávban áll, a 
kávé túl magas nyomáson készül. Ez akkor jelentkezik, amikor a víz nehezen halad át az őrölt 
kávén. A kávé így túl erős lesz, kevés krém képződik rajta, az íze pedig keserű. Okozhatja a 
túlságosan finomra örült kávé, a túl nagy mennyiségű örölt kávé a szűrőben, illetve, hogy az őrölt 
kávét túl erősen tömörítette. 

 

A jó kávé főzésekor egyensúlyba kell hozni az édes, fanyar és keserű ízeket. A kávé ízét 
meghatározza a kávébab fajtája, a pirítása, a frissessége, a szemcseméret, az őrölt kávé 
mennyisége, és a szűrőbe préselés nyomása. Tapasztalja ki saját maga a meghatározó tényezők 
egyensúlyát, hogy ízlésének megfelelő kávét készíthessn. Emellett, vegye figyelembe a 
manométeren található javaslatokat. 

Kávéfőzés  

Válassza az egy  vagy két   csésze kávé főzését, attól függően, hogy milyen mennyiséget 
akar főzni. Tegye a szűrőt a szűrőtrtóba (17. ábra). 

Tegye a tartót a kávédaráló alá (18. ábra).Illessze a szűrőtartót a fülekbe. 

Ha szükséges, állítsa be a darálás szintjét. 

Nyomja meg a daráló gombját      egyszer, ha 1 csésze kávét szeretne főzni.  Nyomja meg a daráló 
gombját   kétszer, ha 2 csésze kávét szeretne főzni.  

 

A kávé tömörítő segítségével tömörítse a szűrőben lévő őrölt kávét (20. ábra). Nyomja meg a kávé 

adagoló  1 csésze            kávé  gombját. A szűrőben lerakódott szemcsék eltávolítása és a forraló 

keringésének letisztulása mindössze néhány percet fog idénybe venni. Nyomja meg még egyszer 

a gombot hogy megállítsa a víz átfolyását. 
Illessze a szűrőtartót a helyére ( 21. ábra ). 

  Figyelem! 

A szűrőtartót úgy illessze a helyére, hogy biztosan beakadjon a peremen (21. ábra). 
Ha a szűrőben túl sok az őrölt kávé, nehéz elforgatni , és a kávé esetleg szivárogni fog. 

Hogy az első kávét is megfelelő hőmérsékleten főzze le, illessze a szűrőtartót és benne a filtert a 
helyére (egyelőre kávé nélkül). Engedjen 1 csésze kávénak megfelelő forró vizet, hogy  kitisztítsa 
és felmelegítse vele a szűrőt. A továbbiakban erre a műveletre nem lesz szükség. 
Amikor a készülék készen áll a kávéfőzésre, a kijelzők állandó fénnyel világítanak(  ) (   ). 

Nyomja meg az 1  vagy 2 csészés gombot. 
Ellenőrizze, hogy a manométer tűje a “Pre Infusion” sávban álljon a kávéfőzés kezdetekor, 
és mikor a kávé folyni kezd, az “Optimal Café” sávban legyen. Olvassa el a “Manometer 
működése” bekezdést. 
Ha a művelet közben le akarja állítani a kávé kifolyását, nyomja meg újra a kávé adagoló gombját. 

  Figyelem! 

Soha ne próbálja kivenni a szűrőtartót, amíg a kávé folyik. 

  Figyelem! 

Amikor a kávé kifolyt, várja meg, amíg a szűrőtartó kihűl. Forgassa jobbról balra lassan, 
hogy elkerülje a forró víz, vagy a kávé kifröccsenését vagy kilövellését. 

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a kijelzők folyamatosan világítanak. Mialatt a 
készülék melegít, a szűrőtartóból gőz csaphat ki, ez természetes jelenség. 
A szűrő eltávolítása 
A szűrő eltávolításához használjon egy kiskanalat. Akassza be a szűrő peremébe, és emelje ki a 
szűrőt. 
 

 
 
Automata kikapcsolás funkció 
Az energiafogyasztás új szabályainak megfelelően a készüléket automata kikapcsolás funkcióval 
szereltük fel.A készülék kikapcsol, amennyiben 30 percen át nem használták. Ha újra használni 

akarja a készüléket, az ON/Off     gombbal tudja bekapcsolni. Amikor a készülék eléri a 
megfelelő hőmérsékletet, a kijelzők fplyamatos fénnyel világítanak.   
 
A tartály feltöltése használat közben      
Gyakran ellenőrizze a tartályban a vízszintet. Ha a készülék tankja üres, rezgést és hangos zajt fog 
tapasztalni. A kijelzők pedig villogni kezdenek. 
Kapcsolja ki  a készüléket. Vegye ki a szűrőtartót. Töltsön vizet a tartályba, a javasolt szintig, majd 
újra kapcsolja be a gépet. 
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Amikor a készülék eléri a kávéfőzéshez szükséges hőmérsékletet, a kijelzők folyamatos fényre 
váltanak. Tegye a tejtartályt a gőz/forró víz adagoló alá (13. ábra).Fordítsa a göz/forró víz adagoló 

gombot jobbra, (   ) “Víz” pozícióba .A gőz/forró víz adagoló kijelzője ( ) kigyullad és 
folyamatos fénnyel világít. A rendszer feltölti a forró vizet és és a víz a szokásos módon folyik át a 
göz/forró víz csövön. 

Fordítsa a göz/forró víz adagoló gombját ismét   állásba. A készülék visszaállt üzemkész 
állapotba. 
 
Kávéfőzés kapszulával 
A kapszulás kávé főzéséhez használja a mellékelt speciális kapszula szűrőt (D).  
1.Tegye a kapszulát a filter gyűrűbe (27. ábra). 
2.Tegye a kapszulát a filterbe. A kapszulának a filter közepébe, a gyűrűbe kell illeszkednie. 
3.Most helyezze a filtert a filtertartóba. A filtertartót pontosan illessze a készülékbe (21. ábra). 
4.Miután a kávé elkészült, a kapszula beragadhat a filtertartóba. Kicsit döntse meg a 
filtertartót, hogy a kapszula beleessen. 
Hogy mindig kiváló minőségű kávét főzzön, az E.S.E. márkajelű kapszulát használja.  
 
Amennyiben a kapszula vagy a filtertartó nem illeszkedik tökéletesen, néhány csepp víz 
szivároghat belőle.  
Capuccino készítése 
Hogy tökéletes minőségű capuccinot készítsen, tartsa be a sorrendet: először készítse el a 
kávét, azután forralja fel a tejet, majd öntse a kávéba. 
Mielőtt a göz/forró víz adagolót használja, győződjön meg róla, hogy a filtertartót 
eltávolította. Ha kis mennyiségű gőz távozik a filtertartó helyéről, az teljesen normális 
jelenség. 
  

  Figyelem! 

Égési sérülés veszélye. A a göz/forró víz adagolót csak a gumi részén érintse meg. 
Irányítsa  az adagolót egy tartályba (24. ábra). 

Fordítsa balra a göz/forró víz adagoló gombját (1), gőz( ) pozícióba. A kijelző ( ) villogni 
kezd, és a keletkezett gőz kiáramlik. Először pár csepp víz távozik, majd erős gőzsugár. A gőz 

kiáramlását megállíthatja a gőz/forró víz adagoló gombjának (1) középső állásba ( ) fordításával. 
Most irányítsa az adagolót a forralni való tej tartályába. Lassan fordítsa balra az adagoló gombját, 

gőz ( ) pozícióba. Az adagolót mélyen nyomja a tejbe, néhány perc alatt sűrű, krémes hab 
képződik.  

Fejezze be a gőzőlést, fordítsa az adagoló gombját (1) középső ( )  állásba. A kijelző ( ) 
elalszik. 
Minden használat után eresszen ki még egy kis mennyiségű gőzt, hogy a fúvókát megtisztítsa az 
esetleg bennemaradt tejtől. 
További kávék lefőzése 
A gőz kiengedése után sincs szükség különleges eljárásra ahhoz, hogy tovább működjön a 
készülék. A kávéfőzőt felszereltük egy elektronikus rendszerrel, ami lehetővé teszi , hogy a kávé 

mindig optimális hőmérsékleten készüljön. Mikor megnyomja a kávé adagoló gombot (1 vagy 2 
csészés), a kijelző villogással jelzi hogy a készülék még hűl. Mikor a kijelző folyamatos fényre vált, 
a kávé automatikusan készül. 
Forró víz adagolása 

Tegye a tejtartályt a gőz/forró víz adagoló alá (13. ábra). Fordítsa a gombot “víz” ( ) pozícióba. A 

gőz/forró víz kijelző ( ) folyamatos fénnyel világít, jelzi, hogy a forró víz kész az adagolásra. 

Az adagolást megállíthatja a göz/forró víz gomb középső állásba    fordításával. A göz/forró víz 
kijelző kialszik. 
Hasznos tanácsok a jó olasz kávé készítéséhez 
A darálás szintje, a babkávé minősége, az őrölt kávé szűrőbe tömörítése, ás a víz átfolyásának 
időtartama befolyásolják a kávé ízét, erősségét illetve a krémességét. Próbálja meg a paraméterek 
váltogatását, ahhoz, hogy megtalálja a legmegfelelőbb beállítást. 
Amikor apróbb szemcseméretre állítja be a darálót, ne felejtse el, hogy nagyobb mennyiségű őrölt 
kávét tegyen a szűrőbe, különben a lefőzött kávé híg, vizes lesz. Ezzel ellentétben, a nagyobb 
szemcsésre darált kávéból kevesebbet tegyen a szűrőbe, és erősebben tömörítse. 
A szemeskávét zárt tartóban tárolja, hiűvös helyen, és védje a nedvességtől. Ha lehetséges 
vákumcsomagolt kávét használjon. Mindig kis mennyiségű kávét tartson otthon, és mindig frissen 
darálja. 
 
 
 

  Darálás Mennyiség Tömörítés Víz átfolyás ideje 

Erős kávé. 
Túl finom 
szemcsék. 

Túl sok őrölt kávé. 
Túlságosan 
erős 

Több, mint 20 MP  

Keserűbb kávé. Több, mint 30 mp  

Kis mennyiség.   

Kiegyensúlyozott Optimális 
8-10 g (1 csésze) 

Megfelelő 
13-18 mp  

15-18 g (2 csésze) 20-30 mp  

Híg, vizes kávé. 
Túl durva 
szemcsék. 

Túl kevés őrölt kávé. Túl laza. 

Kevesebb, mint 10 mp.  

Kevesebb, mint 20 mp.  

  

 
 
Mikor kávét készít, ügyeljen arra, hogy a manométer tűje az “Optimal café” sávban legyen. Olvassa 
el a “Manométer működése” bekezdést. 
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Megfelelő nyomás Alacsony nyomás Magas nyomás 

 

A kávé 4-7 mp múlva kifolyik. A 

kifolyás lassú, a kávé forró. A krém 

barna és sűrű. A kávé sötét.  

 

 

 A kávé 1-3 mp alatt kifolyik. A 
kifolyás gyors. A krém vilásobarna, 
lágy. A kávé viládosbarna, gyenge, 

az íze keserű. 

 

 

A kávé 7-8 mp alatt folyik ki. A 

kifolyás lassú és nem tökéletes. 

A krém sötét, vagy teljesen 

hiányzik. A kávé keserű, az íze 

égett.  

 

 

 

 

 

 

 

Miután kifolyt a kávé, vegye ki a 
szűrőtartót és engedjen át forró 
vizet a készüléken, hogy kitisztítsa 
a keringető rendszert.  

 

Darálja  finomabbra a kávét. 

Növelje az őrölt kávé 

mennyiségét. Jobban tömörítse a 

kávét a filterbe.  

 
Darálja durvább szemcséjűre a 
kávét. Csökkentese a darált kávé 
mennyiségét. Gyengébben 
préselje a kávét a filterbe.   

 
 

A készülék karbantartása 

 

Ha a daráló blokkol 

Ha a kávédaráló elakad, annak valószínűleg a kávészemek között lévő szennyeződés az oka. 
Kapcsolja ki a készüléket.Vegye ki a szűrőtartóban maradt őrölt kávét. Állítsa a csúszkát balra 

( ), a durvább darálási szintre (9,10,11)(16. ábra). A z elakadást  okozó lerakódások így  
az őrölt kávé tartályba fognak ürülni.  
Kapcsolja be a készüléket. 

Tegyen egy tartályt a daráló alá. Nyomja meg egyszer a kávédaráló gombját  (      ). Az őrölt 
kávéval együtt a lerakódások is kiürülnek. 
Állítsa be újra a megfelelő darálási szintet. Megkezdheti a kávéfőzést.Amennyiben a daráló ismét 
elakad, nyomja meg az ON/Off gombot, és kapcsolja ki a készüléket. 
Többször egymás után mozdítsa a csúszkát (P) balra és jobbra (16. ábra). Próbálja meg elindítani 
a darálót. Ha a műveletet többször elvégezve a daráló mégsem indul, vegye fel a kapcsolatot a 
szakszervizzel. 
 

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA   

Figyelem: A rendszeres tisztítás és karbantartás megnöveli a készülék hasznos élettartamát.Soha 
ne tisztítsa a gépet mosogatógépben. Ne használjon erős, közvetlen vízsugarat. 
A szűrők tisztítása  
Ügyeljen arra, hogy a szűrők ne tömődjenek el. Folyasson át forró vizet a készülékben lévő üres 
szűrőtartón, hogy eltávolítsa a bennemaradt kávét és az egyéb szennyeződéseket. 

Figyelem: A szűrőt óvatosan vegye ki a készülékből, mert a nyomás alatt lévő csövekből 

forró víz, vagy gőz csaphat ki. 
A szűrőket ajánlatos 3 havonta megtisztítani a kereskedelemben kapható szűrőtisztító tablettákkal: 
-Tegyen egy tablettát a szűrőbe (kávé nélkül). 
-Illessze a szűrőt a helyére. 

-Nyomja meg a 2 csészés adagoló gombot ( ). 
-Hagyja  a tablettát hatni legalább 15 percen át. 
-Nyomja meg ismét az adagoló  gombját, hogy megszüntesse a víz adagolását. 
-Kis szünetet tartva ismételje meg a műveletet legalább 5 tisztítási cikluson keresztül. 
-Vegye ki a készülékből a szűrőtartót, vegye ki a szűrőt és folyó vízzel alaposan öblítse el. 
-Nyomja meg az ON/Off gombot és kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és puha 
ruhával törölje át a készülék belső részeit is, hogy eltávolítsa a benne lévő szennyeződéseket (28. 
ábra). 
-Minden szűrőt ugyanígy tisztítson meg. 
-Ha a készüléket minden nap használja, javasoljuk, hogy legalább 3 havonta végezze el a 
tisztítást. 
 
Az alkatrészek tisztítása 
Mossa el a tejtartályt, a szűrőtartót és a három szűrőt mosószeres vízzel. Alaposan öblítse át és 
törölje szárazra az alkatrészeket. 
A szűrőtartó ágy tisztítása 
A szűrőtartó ágyban kávémaradékok és szennyeződések tapadhatnak meg, ezeket fogpiszkálóval, 
szivaccsal (28. ábra) vagy víz áteresztésével távolíthatja el a szűrőtartó kivétele után (29. ábra) 
Figyelem: A szűrőtartót ne mossa mosogatógépben. 
A gőz/forró víz adagoló cső tisztítása 

Figyelem: A csövet csak akkor tisztítsa, ha megvárta amíg teljesen kihűlt, hogy elkerülje az 

égési sérülések kockázatát. 
Vegye le a cső fúvókáját (30. ábra) és öblítse el folyó vízben. Tisztítsa puha, karcmentes ruhával. 
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Illessze vissza a fúvókát. Ha szükséges, a fúvóka nyílását tisztítsa meg a mellékelt tűvel (31. ábra). 
Minden használat után adagoljon gőzt a fúvókából, hogy megtisztítsa az esetleges lerakódásoktól. 
A tartály tisztítása 

Figyelem! 

A tisztítást csak a készülék kikapcsolt állapotában végezze, miután kihúzta a konnektorból.  
A tartály belsejét rendszeresen törölje át szvaccsal, vagy nedves ruhával.  
 
A rács és a csepegtető tálca tisztítása 

Figyelem! 

A tisztítást csak a készülék kikapcsolt állapotában végezze, miután kihúzta a konnektorból.  
Ne felejtse el rendszeresen kiüríteni a csepegtetőt. A csepegtető tálcát elláttuk egy 
szintjelzővel (N). Ha a jelző láthatóvá válik, jelzi, hogy a tálca megtelt, ki kell ürítenie. 
Vegye ki a csészetartó rácsot (O). Vegye ki a csepegtetőt (M), ürítse ki és folyó víz alatt öblítse le. 
Mossa el a csészetartó rácsot is. 
 
A készüléktest tisztítása 

 Figyelem!   

A tisztítást csak akkor kezdje meg, ha a készülék forró alkatrészei szobahőmérsékletűre hűltek.  
 

  Figyelem! 

A készüléket és a nem mozdítható alkatrészeit puha, karcmentes ruhával tisztítsa, hogy elkerülje 
az anyagkárosodást. 
 
VÍZKŐOLDÁS 
A megfelelő karbantartás és a rendszeresen végzett tisztítás jelentősen megnöveli a készülék 
hasznos élettartamát, és csökkenti a vízkőlerakódás kockázatát. Ennek ellenére, a folyamatos 
kemény víz használata szükségessé teheti a vízkőoldást, a megfelelő működés érdekében.A 
vízkőoldó termékeket a szakszervizben könnyen beszerezheti. Csak citromsav alapú vízkőoldót 
használjon. 
A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, kémiai adalékokat tartalmazó vízkőoldó 
használatából adódó esetleges anyagkárosodásért. 
Amikor a vízkőoldás kontroll     kijelző  bekapcsol, vízkőoldás vált szükségessé.Kövesse az alábbi 
lépéseket: 
Nyomja meg az ON/Off gombot, hogy a készüléket kikapcsolja. Húzza ki a konnektorból. Vegye ki 
a szűrőtartót.Vegye ki a vízlágyító filtert a víztartályból. 
Töltse fel a tartályt a MAX jelzésig friss vízzel. Öntse a vízkőoldót a tartályba. Irányítsa a gőz/forró 
víz adagolót a tartályba. Nyomja le egyszerre az 1 csésze és 2 csésze adagoló gombot, majd 
nyomja az ON/Off  gombot folyamatosan, kb. 3 másodpercig. A készülék megkezdi a vízkőoldást, 
az oldat keresztülhalad a filtertartó házon, majd a göz/forró víz adagolón. A vízkőoldás alatt az 1 és 
2 csészés kávé adagoló kijelzője villog. 
A készülék belső szerkezetén lévő vízkőlerakódások leoldódnak. 

Néhány vízkőoldási fázis és szünet után a művelet befejeződik. Az 1 és 2 csészés kávé adagoló 
kijelzője kialszik. 
Tisztítsa le a tartályról az esetleg ottmaradt oldatot.Öblítse ki.Töltse meg friss vízzel. Nyomja 
egyszerre az 1 csészés és a 2 két csészés kávé gombot 3 másofpercen át folyamatosan. 
Megkezdődik az öblítés folyamata, a víz átfolyik a filtertartón, és a göz/forró víz csövön. Az öblítés 
alatt az 1 és a 2 csésze kávés gomb kijelzője villog. Néhány öblítési ciklus és szünet után a 
művelet befejeződik.A készülék kikapcsol. 
Töltse fel a tartályt friss vízzel.Nyomja meg az ON/Off gombot a készülék bekapcsolásához.A 
vízkő kontroll kijelzője (            )  kialszik. 
Amenniben a kijelző továbbra is villog, ismételje meg a vízkőoldást. 
 
A készülék leszerelése és selejtezése 
Amikor a készüléket használaton kívül helyezi, húzza ki a konnektorból, ürítse ki a tartályt és a 
csepegtetőt (olvassa el a “Készülék tisztítása” fejezetet). 
Amennyiben a készüléket selejtezi, válogassa szét az alkatrészeket anyagfajták szerint, és az 
országában hatályos  hulladékelhelyezésről szóló rendelet szerint járjon el. 
 
HIBAJAVÍTÁS  

  Figyelem! 

Amennyiben a készülék működésében zavart észlel, azonnal  kapcsolja ki és húzza ki a 
konnektorból. 

 

 
PROBLÉMA 

 
OK MEGOLDÁS 

A készülékből nem 
folyik víz. 

Levegő került a rendszerbe, a 
szivattyú leállt. 

Győződjön meg róla, hogy a tank jó illeszkedik, a víz 
eléri legalább a MIN szintet. Ismételje meg a 
"használat előtt" bekezdésben leírt műveleteket. 

A fúvóka nyílása eltömődött. 

Tisztítsa meg a fúvókát a mellékelt tűvel. 

A készülékből nem 
jön gőz. 

Kevés a víz a tartályban, a 
szivattyú nem szív. 

Ellenőrizze, hogy  a víz mennyisége megfelelő-e. Ha 
nem, töltse fel hideg csapvízzel. 

A gőzfúvóka nyílása eltömődött. Tisztítsa meg a fúvókát a mellékelt tűvel. 
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Gőz áramlik a 
szűrőből. 

A kávéadagoló és a gőz funkció 
egyszerre működik. Ellenőrizze, 
hogy a gőzadagoló kapcsolója 

 középső állásban legyen. 

Kapcsolja ki a kávé adagolását. Fordítsa gőz/forró víz 
adagoló gombját középső állásba, hogy megszűnjön 
a gőz adagolása. Várja meg, amíg a 

kijelzők , ,   bekapcsolnak és 
folyamatos fénnyel világítanak, mielőtt kávét főz. 

A kávé túlfolyik a 
szűrőn. 

Valószínűleg túl sok kávét tett a 
szűrőbe, és az nem illeszkedik 
megfelelően. 

Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a nagy nyomástól a 
kávé és a gőz kispriccelhet. Tisztítsa meg a házat 
egy szivaccsal (28. ábra). Vegyen ki a szűrőben lévő 
őrölt kávéból, és kezdje újra a műveletet. Olvassa el 
az "1 és 2 csészés kávé főzése" bekezdést. 

Kávészemcsék maradtak a 
szűrőtartó és a készülék 
csatlakozásánál. 

Tisztítsa meg a szűrő csatlakozását egy szivaccsal 
(28. ábra). 

A szűrő eltömődött. Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a nagy nyomástól a 
kávé és a gőz kispriccelhet. Egy kefével, vagy a 
mellékelt tűvel tisztítsa ki a szűrő nyílásait. Tisztítsa 
meg a szűrőt a "Szűrők tisztítása" bekezdésben 
leírtak szerint. 

 
 

A kávé túl vizes és 
hideg. 

A kávé túl durvára van darálva. Erőseb és forró kávé készítéséhez darálja 
finomabbra a babkávét. Válasszon magasabb 
darálási szintet. 

Ha ez az első lefőzött kávé, a 
filter valószínűleg még hideg. 

Melegítse fel a szűrőt kávéfőzés előtt, a "Kávé 
készítése" bekezdésben leírtak szerint. 

A daráló megáll, 
vagy túl zajos. 

Szennyeződés lehet a 
kávészemek között. 

Nyomja meg a daráló gombot,  hogy kikapcsolja 
a darálót. Olvassa el a "Ha a daráló blokkol" 
bekezdést. 

Működés közben 
az ON/Off gomb 
gyorsan villog. 

A gőz/forró víz adagoló gombja 

nem a középső  állásban van. 
Állítsa a gőz/forró víz gombot középső  állásba. A 
készülék visszatér a normál működéshez. 

A kifolyó kávé 
mennyisége túl 
nagy. 

Az 1 vagy 2 csészés kávé 
mennyisége nem jól van 
beállítva. 

Csökkentse a kifolyó kávé mennyiségét. Olvassa el 
az "1 és 2 csészés kávé főzése" bekezdést. 

Túl sok a darált 
kávé a szűrőben. 

Az 1 vagy 2 csészés kávé 
mennyisége nem jól van 
beállítva. 

Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét. Olvassa el az 
"1 és 2 csészés kávé főzése" bekezdést. 

A gőzölés folyamán 
a készülék túl 
zajos. 

A zajt a szivattyú okozza, amely 
gőzöléskor nagyobb nyomással 
működik. 

Nincs szükség beavatkozásra. 

A kávé kifolyásakor 
a készülék 
szokatlanul zajos. 

Kevés a víz a tartályban, a 
szivattyú nem tud szívni. 

Ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. Ha 
szükséges, töltse fel a tartályt friss csapvízzel. 

A készülék nem 
engedi ki a forró 
vizet és a gőzt. 

A gőzfúvóka nyílása el van 
dugulva. 

A mellékelt tű segítségével távolítsa el a 
szennyeződést a fúvókából (31. ábra). 

A tej nem elég 
habos. 

Kevés a gőz. A mellékelt tű segítségével távolítsa el a 
szennyeződést a fúvókából (31. ábra). 

A készülék leáll 
működés közben. 

A daráló motorjának belső 
elektronikus védelmi rendszere 
bekapcsolt. 

Kapcsolja ki a készüléket és hagyja hűlni legalább 30 
percen át. 

A kávédaráló 
blokkolt, vagy 
nagyon zajos. 

A kávészemek között 
szennyeződés lehet, ami 
blokkolta a darálót. 

Indítsa újra a darálót, a "Darálási szint beállítása" 
bekezdésben leírtaknak megfelelően. 

 

A kávé nem, vagy 
nagyon lassan 
folyik ki. 

A szűrőházban lévő perforált 
lemez el van tömődve. 

Működtesse a készüléket szűrő nélkül. Az átfolyó víz 
eltávolítja a lerakódásokat. 

A szűrőben lévő filter nyílásai 
eltömődtek. 

Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben lévő 
nyomás kifröccsenést okozhat. Egy kefe, vagy a 
mellékelt tű segítségével tisztítsa meg a szűrőt. 
Olvassa el a "Szűrő tisztítása" bekezdést. 

A kávé túl finomra van darálva. Állítsa be a darálót durvább szemcse darálására. 

Az őrölt kávét nem megfelelően 
tömörítette. 

Lazábban tegye a szűrőbe az őrölt kávét. 

Az adagolt víz mennyisége túl 
kevés. 

Öntsön több vizet a tartályba. Olvassa el "A 
vízmennyiség beállítása 1 és 2 csésze kávé 
főzéséhez" bekezdést. 

A tank nem megfelelően 
illeszkedik. 

Nyomja a helyére a tankot. 

Kevés a tartályban a víz, a 
szivattyú nem szív. 

Ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. Ha 
szükséges, töltse fel a tartályt friss csapvízzel a MAX 
jelzésig. 

A tartály üres. Töltse fel a tartályt friss vízzel a MAX jelzésig. 

 

 


