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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ (σελ.3)
Η παρακάτω ορολογία θα χρησιμοποιείται συνεχώς στις παρακά-
τω σελίδες.
1.1 Περιγραφή της μηχανής 
A1.  Καπάκι δοχείου νερού
A2. Λαβή αφαίρεσης δοχείου
A3. Δοχείο νερού
A4. Θέρμανση φλιτζανιών
A5. Στόμιο παροχής καφέ
A6. Διακόπτης ON/OFF
A7. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
A8. Δείκτης δοχείου συλλογής σταγόνων γεμάτος
A9. Δίσκος συλλογής σταγόνων
A10. Δίσκος για κούπα ή ποτήρια
A11. Διακόπτης ατμού
A12. Σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού
A13. Ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού
A14. Δακτύλιος επιλογής εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο
A15. Ρακόρ σωλήνα ζεστού νερού/ατμού

1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου
B1. Πλήκτρο παροχής ενός φλιτζανιού 
B2. Ενσωματωμένη λυχνία λειτουργίας (λευκή)
B3. Πλήκτρο παροχής δύο φλιτζανιών
B4. Ενσωματωμένη λυχνία λειτουργίας (λευκή)
B5. Πλήκτρο λειτουργίας ατμού
B6. Ενσωματωμένη λυχνία λειτουργίας (λευκή)
B7. Λυχνία αφαλάτωσης (πορτοκαλί)

1.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων
C1. Θήκη φίλτρου
C2. Φίλτρο 1 φλιτζάνι (σύμβολο  αποτυπωμένο κάτω από 

το φίλτρο)
C3.  Φίλτρο 2 φλιτζάνια (σύμβολο  αποτυπωμένο κάτω 

από το φίλτρο)
C4. Φίλτρο για κάψουλες (σύμβολο  αποτυπωμένο κάτω 

από το φίλτρο)
C5. Πατητήρι
C6. Φίλτρο αποσκλήρυνσης νερού (*δεν συμπεριλαμβάνεται, 

μπορείτε να το αγοράσετε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα 
τεχνικής υποστήριξης)

C7.  Κανάτα γάλακτος 

2. ΠΛΉΡΩΣΉ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
Σημείωση:
Πριν από την πρώτη λειτουργία της συσκευής, Πλύνετε με 
προσοχή όλα τα εξαρτήματα και το δοχείο νερού με ζεστό νερό.
1.  Αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το προς τα πάνω (εικ.1). 

2.  Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και κα-
θαρό νερό με προσοχή ώστε να μην ξεπεράσετε την επιγρα-
φή MAX (εικ.2). Τοποθετήστε ξανά το δοχείο πατώντας ελα-
φρά με τρόπο ώστε να ανοίξετε τις βαλβίδες που βρίσκονται 
στον πάτο του δοχείου.

3.  Πιο απλά, το δοχείο μπορεί να γεμίσει χωρίς να αφαιρεθεί, 
ρίχνοντας νερό απευθείας με μια κανάτα.

Προσοχή: 
Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο 
ή χωρίς δοχείο.

Σημείωση: 
Είναι απόλυτα φυσιολογικό να βρείτε νερό στο χώρο κάτω από το 
δοχείο, θα πρέπει να το στεγνώσετε με ένα καθαρό πανί.

3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΉΝ ΠΡΩΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΉΣ 
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Με την πρώτη χρήση θα πρέπει να ξεπλύνετε τα εσωτερικά κυ-
κλώματα με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη ON/OFF (εικ.3): η 

μηχανή θα προχωρήσει σε αυτοδιάγνωση που επισημαίνε-
ται όταν τα τρία πλήκτρα αναβοσβήνουν διαδοχικά.

2. Οι λυχνίες  και  αναβοσβήνουν για να δείξουν 
ότι η μηχανή φτάνει στην κατάλληλη θερμοκρασία: όταν οι 
λυχνίες σταματούν να αναβοσβήνουν και παραμένουν στα-
θερά αναμμένες, η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

3. Προσαρμόστε τη θήκη του φίλτρου στη μηχανή (εικ.9).
4.  Τοποθετήστε ένα δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 500 ml 

κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (A5) (εικ. 4) και πατήστε 
το πλήκτρο  . Επαναλάβετε αυτή την εργασία 5 φορές.

5. Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το κάτω από το ακρο-
φύσιο ζεστού νερού/ατμού (A12) (εικ. 4).

6 Στρέψτε το κουμπί παροχής ζεστού νερού ατμού στη θέση 
 (εικ. 5) και αφήστε να τρέξει ζεστό νερό μέχρι να 

αδειάσει το δοχείο νερού (Α3). Στη συνέχεια κλείστε το κου-
μπί στρέφωντάς το στη θέση O.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Για πρόσβαση στο μενού, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι έτοιμη 

προς χρήση, στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  
για 10 δευτερόλεπτα μέχρις ότου τα τρία πλήκτρα να αρχίσουν 
αναβοσβήνουν διαδοχικά: 
Η συσκευή είναι στον προγραμματισμό. 
Προχωρήστε ρυθμίζοντας τη μηχανή όπως επιθυμείτε, για 
να βγείτε από το μενού προγραμματισμού, περιμένετε 15 
δευτερόλεπτα.

Σημείωση:
Αν δε γίνει καμία επιλογή εντός 15 δευτερόλεπτων, η συσκευή θα 
επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση έτοιμη προς χρήση.
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4.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ
Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την 
οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού

2. Πατήστε το πλήκτρο   για είσοδο στον τρόπο λειτουρ-
γίας επιλογής της θερμοκρασία του καφέ. Θα ανάψουν οι 
λυχνίες που αντιστοιχούν στην τρέχουσα επιλογή:

 χαμηλή

 μέση 

 υψηλή
3. Οι λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν διαδοχικά
4. Πατήστε, στη συνέχεια, το πλήκτρο που αφορά την επιθυ-

μητή θερμοκρασία:

       
  χαμηλή  μεσαία  υψηλή

5. Αναβοσβήνει το πλήκτρο  για να δείξει ότι η επιλογή 
έχει αποθηκευτεί. 

Η μηχανή βγαίνει από το μενού και είναι έτοιμη προς χρήση. 

4.2 Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού
Η λυχνία (Β7) που επισημαίνει την ανάγκη αφαλάτωσης της μη-
χανής, θα ανάψει μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο λει-
τουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. 
Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή βάσει της 
πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνο-
ντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία καθαρι-
σμού των αλάτων. 
Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:
1. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού
2. Πατήστε το πλήκτρο   για είσοδο στον τρόπο λειτουρ-

γίας επιλογής της σκληρότητας του νερού. Θα ανάψουν οι 
λυχνίες που αντιστοιχούν στην τρέχουσα επιλογή:

 ελαφρύ

 μέση 

 σκληρό
3. Οι λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν διαδοχικά
4. Πατήστε το σχετικό πλήκτρο για τη σκληρότητα του νερού 

στην περιοχή σας:

νερό
ελαφρύ  νερό μέτριο  σκληρό 

νερό

<10°dH 10°dH - 20°dH >20°dH

<18°fH 18°fH - 36°fH >36°fH

<180mg/l CaCo3 180-360mg/l CaCo3 >360mg/l CaCo3

-      Αναβοσβήνει το πλήκτρο  για να δείξει ότι η επιλογή 
έχει αποθηκευτεί. 

Η μηχανή βγαίνει από το μενού και είναι έτοιμη προς χρήση.
 
4.3 Ρυθμίστε το αυτόματο σβήσιμο (stand-by)
Για λόγους ενεργειακής εξοικονόμησης, η συσκευή διαθέτει μια 
λειτουργία auto-off για την περίπτωση της αχρησίας για παρα-
τεταμένο χρόνο. Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε οποιοδήπο-
τε πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου.
1. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού

2. Πατήστε το πλήκτρο  για είσοδο στον τρόπο λειτουρ-
γίας επιλογής αυτόματου σβησίματος. Θα ανάψουν οι λυ-
χνίες που αντιστοιχούν στην τρέχουσα επιλογή:

 9 min

 30 min

 3 ώρες
3. Οι λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν διαδοχικά
4. Πατήστε το πλήκτρο που αφορά τον επιθυμητό χρόνο:

       
  9 λεπτά 30 λεπτά 3 ώρες

5. Αναβοσβήνει το πλήκτρο  για να δείξει ότι η επιλογή 
έχει αποθηκευτεί. 

Η μηχανή βγαίνει από το μενού και είναι έτοιμη προς χρήση. 

4.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις (επαναφορά - 
reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του 
μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφο-
ντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
Για την αποκατάσταση των εργοστασιακών τιμών προχωρήστε 
με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ατμού στο δίσκο συλλο-

γής σταγόνων
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού
3. Στρέψτε το κουμπί του ατμού στη θέση  

4. Πατήστε το πλήκτρο  : οι τρεις λυχνίες αναβοσβή-
νουν ταυτόχρονα για να επιβεβαιώσουν την επαναφορά 
των αρχικών ρυθμίσεων.

5. Οι λυχνίες  και  αναβοσβήνουν για να δείξουν 
ότι το κουμπί ατμού θα πρέπει να ξανακλείσει (σύμβολο  ○).

Μόλις κλείσει ο διακόπτης ατμού, η συσκευή θα είναι έτοιμη 
προς χρήση.



70

5. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΟ
5.1 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ
Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλεύουμε:
• Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε 

τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό.
• Ασφαλίστε στη μηχανή τη θήκη του φίλτρου με το φίλτρο 

τοποθετημένο χωρίς να προσθέσετε καφέ. Χρησιμο-
ποιώντας το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο προετοιμάζετε τον 
καφέ, πατήστε το πλήκτρο 1 φλιτζάνι και αφήστε να τρέ-
ξει ζεστό νερό ώστε να θερμάνετε το φλιτζάνι.

• Αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ από το μενού προγραμ-
ματισμού.

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η θέρμανση φλιτζανιών 
(A4) ζεσταίνεται: ακουμπήστε εκεί τα φλιτζάνια που θα 
χρησιμοποιήσετε.

5.2 Προετοιμασία του εσπρέσο με τον αλεσμένο 
καφέ

1. Τοποθετήστε το φίλτρο για αλεσμένο καφέ (C2 ήC3) στη 
θήκη του φίλτρου (εικ.6). Χρησιμοποιήστε το φίλτρο με 
το σύμβολο  εντυπωμένο από κάτω αν θέλετε να 
κάνετε έναν καφέ ή το φίλτρο με το σύμβολο από 
κάτω, αν θέλετε να κάνετε 2 καφέδες.

2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο 
με μία κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7 γρ 
(εικ.7). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε 
το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου 
καφέ (περίπου 7+7 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις 
για την αποφυγή υπερχείλισης του αλεσμένου καφέ.

 Προσοχή: 
για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, 
βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων 
καφέ από την προηγούμενη χρήση.
3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον 

ελαφρά με το πατητήρι (εικ.8).
 Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να 

έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές 
θα βγει αργά και θα είναι δυνατός. Αν όμως πατηθεί λίγο, ο 
καφές θα βγει πολύ γρήγορα και θα είναι ελαφρύς.

4. Αφαιρέστε τυχόν υπερβολική ποσότητα καφέ από την άκρη 
της θήκης του φίλτρου και προσαρμόστε το στη μηχανή: για 
τη σωστή στερέωση, ευθυγραμμίστε τη λαβή της θήκης του 
φίλτρου στο σύμβολο INSERT (εικ. 9), στερεώστε τη θήκη 
του φίλτρου, στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά μέχρι να την 
ευθυγραμμίσετε στην κλειστή θέση CLOSE.

5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από τα στό-
μια της θήκης φίλτρου (εικ.10). 

6. Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες που αντιστοιχούν στο πλήκτρο 
παροχής του καφέ είναι αναμμένες, στη συνέχεια πατήστε 

το πλήκτρο παροχής. ή : η μηχανή θα προχω-
ρήσει και θα διακόψει αυτόματα την παροχή.

7. Για να αφαιρέσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από 
τα δεξιά προς τα αριστερά.

 Κίνδυνος Εγκαυμάτων!   
Για την αποφυγή πιτσιλίσματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη 
θήκη φίλτρου ενώ η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία παροχής 
και περιμένετε πάντα για λίγο μετά την παροχή.

5.3 Προετοιμασία του εσπρέσο 
χρησιμοποιώντας τις κάψουλες

Σημείωση: 
χρησιμοποιήστε τις κάψουλες που τηρούν το πρότυπο ESE: ανα-
φέρεται στις συσκευασίες με το ακόλουθο σήμα. 

 Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδε-
κτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μερί-
δων καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ 
εσπρέσο με τρόπο απλό και καθαρό.

1. Τοποθετήστε το φίλτρο καφέ σε κάψουλες (με το σύμβολο 

αποτυπωμένο από κάτω) στη θήκη του φίλτρου.
2. Τοποθετήστε την κάψουλα κεντράροντάς την όσο το δυνα-

τόν πάνω στο φίλτρο (εικ.11). Ακολουθείτε πάντα τις οδη-
γίες στη συσκευασία των μερίδων για τη σωστή τοποθέτη-
ση της μερίδας στο φίλτρο. 

Προχωρήστε ακολουθώντας τα σημεία από 4 έως 6 της προηγού-
μενης παραγράφου.

Σημείωση: 
• Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει 

ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα εκ των δύο πλήκτρων παρο-
χής που πατήθηκε προηγουμένως.

• Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την 
ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατή-
σετε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) το  πλήκτρο παροχής 
που πατήθηκε προηγουμένως: η παροχή σταματά αυτόμα-
τα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

• Για να απαγκιστρώσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από 
τα δεξιά προς τα αριστερά.

 Κίνδυνος Εγκαυμάτων!   
Για την αποφυγή πιτσιλίσματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη 
θήκη φίλτρου ενώ η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία παροχής 
και περιμένετε πάντα για λίγο μετά την παροχή.
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5.4 Προγραμματισμός ποσότητας καφέ στο 
φλιτζάνι

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κα-
νονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσό-
τητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Τοποθετήστε ένα ή δύο φλιτζάνια κάτω από τα στόμια της 

θήκης του φίλτρου.
2. Πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε να προγραμματίσετε (

ή ) και κρατείστε το πατημένο.  Η μηχανή ξε-
κινά την παροχή του καφέ και το άλλο κουμπί της παρο-
χής καφέ αναβοσβήνει για να δείξει ότι η μηχανή είναι στο 
τρόπο λειτουργίας προγραμματισμού.

3. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι, 
αφήστε το πλήκτρο: η παροχή του καφέ διακόπτεται και η 
λυχνία αναβοσβήνει για να δείξει ότι η ποσότητα έχει απο-
θηκευτεί σωστά.

4. Όταν η δύο λυχνίες παροχής καφέ παραμένουν σταθερές, η 
μηχανή είναι έτοιμη προς χρήση.

6. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προ-

ηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας φλιτζάνια αρ-
κετά μεγάλα. Για να χρησιμοποιήσετε ποτήρια, αφαιρέστε 
το δοχείο συλλογής σταγόνων και ακουμπήστε το ποτήρι 
στο δίσκο (Α10)

2. Πατήστε το πλήκτρο   (εικ.12): η λυχνία αναβοσβήνει
3. Στο μεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμά-

ρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοι-
μάσετε. Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-
αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περί-
που 5°). Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λά-
βετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 
φορές (εικ.13).

4. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήματος παρασκευ-
ής καπουτσίνο (Α14) βρίσκεται στη θέση “CAPPUCCINO” 
(εικ.14).

5. Περιμένετε μέχρις ότου η λυχνία που αντιστοιχεί στο πλή-

κτρο   να παραμένει σταθερή για να δείξει ότι ο βρα-
στήρας έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία για την πα-
ραγωγή ατμού.

6. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από τη μηχανή του 
καπουτσίνο και ανοίξτε το διακόπτη για μερικά δευτερόλε-
πτα για να εξαερώσετε τυχόν παρουσία νερού στο ίδιο το 
κύκλωμα. Κλείστε το διακόπτη.

7. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη συσκευή 
παραγωγής καπουτσίνο.

8. Βυθίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο δοχείο 
του γάλακτος με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε το δακτύλιο 

μαύρου χρώματος (εικ.15). Στρέψτε το κουμπί στη θέση
. Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει 

ατμός που δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον 
όγκο του (εικ.16). Για να επιτύχετε καλύτερο αφρό, βυθίστε 
το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο στο γάλα και κινήστε 
το δοχείο αργά πάνω-κάτω.

9. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία (ιδανική τιμή στους 60°C) 
και η επιθυμητή πυκνότητα κρέμας, διακόψτε την παροχή 
ατμού στρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα.

10. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον 
καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι 
έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, 
πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Σημείωση:
• για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να 

κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να 
ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο.

• για έξοδο από τη λειτουργία ατμού, πατήστε οποιοδήποτε 

πλήκτρο: οι λυχνίες και  αναβοσβήνουν για να 
δείξουν ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για την πα-
ροχή καφέ (δείτε παράγραφο “Επαναφορά θερμοκρασίας 
βραστήρα”).

Συνιστάται η μέγιστη παροχή στα 60 δευτε-
ρόλεπτα.

7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (HOT 
MILK)

Για την προετοιμασία ζεστού γάλακτος χωρίς αφρό, προ-
χωρήστε όπως περιγράφει η προηγούμενη παράγρα-
φος και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος του εξαρτήμα-
τος παρασκευής καπουτσίνο (Α14) βρίσκεται σε θέση 
προς τα πάνω στη λειτουργία “HOT MILK”("ζεστό γάλα").

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ 
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ  ΧΡΉΣΉ

Προσοχή: 
για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παρα-
γωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση.
Ενεργήστε ως εξής:
1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (ση-

μεία 2, 5 και 6 της προηγούμενης παραγράφου) στρέφο-
ντας το διακόπτη ατμού.  Με αυτήν την εργασία, το εξάρτη-
μα παρασκευής καπουτσίνο εκκενώνει τυχόν γάλα που μπο-
ρεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Σβήστε τη συσκευή 
πατώντας το πλήκτρο ON/OFF.

2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα παρα-
σκευής καπουτσίνο να κρυώσει: με το ένα χέρι κρατήστε 
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ακίνητο το σωλήνα παραγωγής αφρού και με το άλλο, ξε-
μπλοκάρετε το εξάρτημα στρέφοντάς το δεξιόστροφα και 
στη συνέχεια αφαιρέστε το προς τα κάτω (εικ. 17).

3. Αφαιρέστε το μπεκ ατμού από τον ελαστικό σωλήνα παρο-
χής τραβώντας το προς τα κάτω (εικ.18).

4. Σπρώξτε προς τα πάνω το δακτύλιο και βεβαιωθείτε ότι οι 
οπές που δείχνει το βέλος στην εικ. 19 δεν έχουν βουλώσει. 
Αν χρειάζεται καθαρίστε με μια καρφίτσα.

5. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο, μετακινήστε το δακτύ-
λιο προς τα κάτω και εισάγετε το εξάρτημα παρασκευής 
καπουτσίνο στο ακροφύσιο στρέφωντάς το και πιέζοντας 
προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει.

9. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΒΡΑΣΤΉΡΑ
Αν θέλετε να κάνετε καφέ αμέσως μετά το χτύπημα του γάλα-
κτος, θα πρέπει πρώτα κρυώσετε το βραστήρα διαφορετικά ο 
καφές θα βγει καμένος. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:
• τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπου-

τσίνο
• ανοίξτε το διακόπτη ατμού για παροχή ζεστού αέρα και 

αφήστε το βραστήρα να κρυώσει.
• η παροχή ζεστού νερού διακόπτεται αυτόματα όταν ο βρα-

στήρας έχει κρυώσει: όταν η αντλία σταματά να λειτουργεί 
και δεν βγαίνει νερό, ξανακλείστε το κουμπί ατμού.

Η μηχανή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.

10. ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
1.  Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (εικ.3). 

Περιμένετε μέχρις ότου ότι οι λυχνίες παροχής καφέ να 
ανάψουν.

2.  Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα παρασκευ-
ής καπουτσίνο.

3.  Στρέψτε τη λαβή στη θέση : το ζεστό νερό θα βγει 
από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.

4.  Για να διακόψετε τη διαρροή ζεστού νερού, κλείστε το δια-
κόπτη και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερό-
λεπτα.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
11.1 Καθαρισμός της μηχανής
Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τα-
κτικά:
-  δίσκος συλλογής σταγόνων (A9) 
- τα φίλτρα καφέ (C2, C3 και C4)
-   το στόμιο παροχής καφέ (A5)
- το δοχείο νερού (A3).

-  το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (A15) όπως υποδει-
κνύεται στην παράγραφο "8 Καθαρισμός του εξαρτήματος 
παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση

Προσοχή! 
•  Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύ-

τες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. 
•  Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε 

τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις 
μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

 • Κατά τις περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες από μίε εβδομά-
δα, συνιστάται, πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή να την ξε-
πλένεται όπως δείχνει η παράγραφος “3. Πρώτη λειτουργία 
της συσκευής"

Κίνδυνος! 
• Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό: 

είναι ηλεκτρική συσκευή.
•  Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερι-

κών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυν-
δέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το 
μηχάνημα να κρυώσει.

11.2 Καθαρισμός δίσκου συλλογής σταγονιδίων 
Προσοχή! 
Ο δίσκος συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη  (κόκ-
κινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού (εικ.20). Πριν 
ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών, πρέπει 
να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο, διαφορετικά το νερό 
μπορεί αρχίσει να βγαίνει και να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή, 
την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.
1. Αφαιρέστε το δίσκο (εικ. 21
2. Αφαιρέστε το δίσκο φλιτζανιών (A7), βγάλτε το νερό και 

καθαρίστε τον με ένα πανί. Στη συνέχει τοποθετήστε ξανά 
το δίσκο συλλογής σταγόνων. Αφαιρέστε το δίσκο για κού-
πες ή ποτήρια (A10), καθαρίστε με νερό, ξεπλύνετε και το-
ποθετήστε ξανά

3. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων.

11.3 Καθαρισμός των φίλτρων του καφέ
Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα του καφέ:
Φίλτρα 1 και 2 φλιτζάνια
1. Αφαιρέστε το φίλτρο με τις οπές τραβώντας το αντίστοιχο 

γλωσσίδι (εικ.22)
2. Ξεπλύνετε τα φίλτρα στο νερό (εικ.23)
3. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά κα-

θαρίστε τις με μια καρφίτσα (εικ.23 και 24).
4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο με τις οπές πατώντας καλά 

προς τον πάτο.
Φίλτρο για κάψουλες
Ξεπλύνετε με νερό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, 
διαφορετικά καθαρίστε τις με μια καρφίτσα (εικ.23 και 24).
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11.4 Καθαρισμός του στομίου παροχής καφέ
Κάθε 200 καφέδες, ξεπλένετε το στόμιο παροχής καφέ αφήνο-
ντας να τρέξει περίπου 0,5 λίτρο νερό από το στόμιο παροχής 
καφέ (πατήστε το πλήκτρο παροχής καφέ χωρίς τη χρήση αλε-
σμένου καφέ).

11.5 Άλλοι καθαρισμοί
1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύ-

τες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μα-
λακό πανί.

2. Καθαρίζετε τακτικά το κυπελλάκι θήκης φίλτρου.

11.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού
1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) και σε κάθε 

αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C6 - αν προ-
βλέπεται) το δοχείο νερού με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό 
απορρυπαντικό.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό 
νερό.

3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (*αν προβλέπεται), γεμίστε 
το δοχείο με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε το.

4. (Μόνο για μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Παροχή 
100ml νερού.

Κίνδυνος!
Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό: είναι 
ηλεκτρική συσκευή.

11.7 Αφαλάτωση
Αφαλατώστε τη μηχανή όταν δείτε την πορτοκαλί λυχνία που 

αντιστοιχεί στο πλήκτρο να ανάβει .

Προσοχή! 
•  Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και 

την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευ-
ασία του.

• Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτω-
σης της De’Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων 
αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτε-
λείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν 
καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝ-

ΣΗΣ). Γεμίστε το δοχείο με το αφαλατικό, διαλύοντας με 
νερό (τουλάχιστον 500ml) το προϊόν βάσει των οδηγιών 
που αναγράφονται στη συσκευασία.

2. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη του φίλτρου δεν είναι συνδεδεμένη 

και βάλτε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού 
νερού και από το στόμιο παροχής καφέ (Α5) (εικ.25).

25

4. Περιμένετε μέχρις ότου οι λυχνίες  ή  να παρα-
μένουν σταθερά αναμμένες και να δείχνουν ότι η μηχανή 
είναι έτοιμη για χρήση.

5. Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο  για 10 δευτερόλε-
πτα μέχρις ότου  τα τρία πλήκτρα να αναβοσβήνουν διαδο-
χικά.

6. Φέρτε το διακόπτη ατμού στη θέση.  .

7. Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει αφαλάτωση.
8. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης εκκινείται και το υγρό βγαίνει 

από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαλάτω-
σης εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα ανά δια-
στήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από το 
εσωτερικό της μηχανής του καφέ μέχρι να αδειάσει εντελώς 
το δοχείο.

Σημείωση: 
Κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης, για να καθαρίσετε το στόμιο 
παροχής καφέ, κλείνετε κατά διαστήματα τον διακόπτη ατμού 
αφήνοντας μικρές ποσότητες αφαλατικού να βγουν από το στό-
μιο παροχής καφέ.
9. Η μηχανή διακόπτει τη λειτουργία: η πορτοκαλί λυχνία 

συνεχίζει να αναβοσβήνει και να δείχνει ότι η μηχανή 
συνεχίζει ακόμη με τη λειτουργία αφαλάτωσης.

10. Η μηχανή θα είναι τώρα έτοιμη για τη διαδικασία ξεβγάλ-
ματος με καθαρό νερό. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειά-
στε το, ξεβγάλτε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την μέχρι τη 
στάθμη ΜΑΧ με φρέσκο νερό και εισάγετε στη μηχανή το 
δοχείο νερού (αν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το φίλτρο 
αποσκλήρυνσης).

11. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για τη συλλο-
γή του διαλύματος αφαλάτωσης και τοποθετήστε το άδειο 
κάτω από την παροχή ζεστού νερού.

12. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ατμού είναι στη θέση  , 

στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο   για να ξεκινήσετε 
το ξέβγαλμα.
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Σημείωση: 
Κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος, για να καθαρίσετε το στόμιο 
παροχής καφέ, κλείνετε κατά διαστήματα τον διακόπτη ατμού 
αφήνοντας μικρές ποσότητες νερού να βγουν από το στόμιο 
παροχής καφέ.
13. Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, σβήνει η πορτοκαλί λυ-

χνία και η αφαλάτωση έχει ολοκληρωθεί\.
14. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ατμού είναι κλειστό (σύμβολο  

○).
Η μηχανή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση! 
• Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν 

υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
• Η μηχανή χρειάζεται και ένα ακόμη ξέβγαλμα, σε περίπτω-

ση που το δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει μέχρι τη μέγιστη 
στάθμη max: αυτό για να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει παρα-
μείνει υγρό μέσα στη μηχανή.

Οι επισκευές της μηχανής καφέ σχετικά με προβλήματα άλατος 
δεν καλύπτονται από την εγγύηση αν ο καθαρισμός αλάτων που 
περιγράφτηκε παραπάνω δεν εκτελείται τακτικά.

12. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τάση δικτύου: ......................................... 220-240V~50/60Hz
Καταναλούμενη ισχύς: ................................................. 1350 W
Πίεση:............................................................................ 15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού: ..............................................1 l
Διαστάσεις LxHxP .............................. 149x305x330 (414) mm
Βάρος ......................................................................... 4,04 Kg

 Μην πλένετε κανένα από τα εξαρτήματα της 
μηχανής στο πλυντήριο πιάτων.

13. ΣΉΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
Λυχνίες Λειτουργία Σημασία των λυχνιών

Έναυση του διακόπτη ON/OFF Η μηχανή προχωρά σε αυτοδιάγνωση που 
επισημαίνεται από τις λυχνίες που αναβο-
σβήνουν διαδοχικά

Η συσκευή είναι αναμμένη Λυχνίες που αναβοσβήνουν: η συσκευή 
θερμαίνεται για να δώσει καφέ
Λυχνίες σταθερά αναμμένες: η συσκευή 
είναι έτοιμη για τον καφέ
Οι λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα: το 
δοχείο είναι άδειο ή η συσκευή δεν έχει 
παροχή καφέ. Δείτε κεφ. "2 Πλήρωση του 
δοχείου νερού"

Απαιτείται η λειτουργία ατμού. Η λυχνία αναβοσβήνει: η συσκευή θερ-
μαίνεται για να δώσει ατμό
Λυχνία σταθερά αναμμένη: η συσκευή 
είναι έτοιμη για παροχή ατμό

 πορτοκαλί χρώμα
 αναβοσβήνει

Θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό 
των αλάτων

Προχωρήστε σε αφαλάτωση: η εργασία 

έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία  
σβήνει.
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14. ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Πρόβλημα Αιτία Επίλυση

Δε βγαίνει πλέον ο καφές 
εσπρέσο

Έλλειψη νερού στο δοχείο Γεμίστε το δοχείο

Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου 
έχουν κλείσει

Καθαρίστε τις οπές των στομίων της θήκης φίλτρου

Το φίλτρο έχει βουλώσει Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφε-
ται στην παρ. "11.3 Καθαρισμός των φίλτρων του 
καφέ

Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά 
και οι βαλβίδες στη βάση του δεν είναι 
ανοιχτές

Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει τις 
βαλβίδες στη βάση του

Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναγρά-
φεται στην παρ. “11.7 Αφαλάτωση”

Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις 
άκρες της θήκης φίλτρου αντί 
για τις οπές

Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά ή είναι βρώμικη

Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την 
μέχρι τέλους με δύναμη

Η φλάντζα του βραστήρα εσπρέσο έχει 
χάσει την ελαστικότητά της ή είναι βρώ-
μικη

Αντικαταστήστε τη στεγάνωση του βραστήρα 
εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις

Οι οπές των στομίων της θήκης φίλτρου 
εμποδίζονται

Καθαρίστε τις οπές των στομίων της θήκης φίλτρου

Το φίλτρο έχει βουλώσει Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφε-
ται στην παρ. "11.3 Καθαρισμός των φίλτρων του 
καφέ

Η θήκη του φίλτρου δεν στερε-
ώνεται στη μηχανή

Στο φίλτρο έχει πέσει υπερβολική ποσό-
τητα καφέ

Χρησιμοποιήστε το δοσομετρητή και βεβαιωθείτε 
ότι χρησιμοποιείτε το σωστό φίλτρο για το είδος της 
προετοιμασίας.

Ο αφρός του καφέ είναι ανοι-
χτόχρωμος (κατεβαίνει γρήγο-
ρα από το στόμιο)

Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί λίγο Αυξήστε το πάτημα του αλεσμένου καφέ

Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι λίγη Αυξήστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ

Το άλεσμα του καφέ είναι μεγάλο Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές 
καφέ espresso

Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμέ-
νου καφέ

Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ

Διακόπτης ατμού ανοιχτός Οι λυχνίες αναβοσβήνουν: κλείστε το κου-
μπί ατμού

Θερμοκρασία βραστήρα υψηλή Λυχνίες που αναβοσβήνουν: Προχωρή-
στε σε επαναφορά θερμοκρασίας όπως 
υποδεικνύεται στο κέφ. "9 Επαναφορά 
θερμοκρασίας βραστήρα"
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Ο αφρός του καφέ είναι σκου-
ρόχρωμος (ο καφές βγαίνει 
αργά από το στόμιο)

Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ Πιέστε λιγότερο τον καφέ

Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερ-
βολική

Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ

Το στόμιο παροχής καφέ εσπρέσο 
εμποδίζεται

Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται 
στην παρ. “11.4 Καθαρισμός του στομίου παροχής 
καφέ ”

Το φίλτρο έχει βουλώσει Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται 
στην παρ. "11.3 Καθαρισμός των φίλτρων του καφέ

Το άλεσμα του καφέ είναι λεπτό Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές 
καφέ εσπρέσο

Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή 
είναι υγρός

Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές 
καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να είναι πολύ υγρός

Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναφέρει 
η παράγραφος "11.7 Αφαλάτωση"

Μετά την παροχή του καφέ, το 
φίλτρο παραμένει κολλημένο 
στο στόμιο παροχής καφέ

Συνδέστε ξανά τη θήκη του φίλτρου, φτιάξτε καφέ 
και στη συνέχεια αφαιρέστε το

Η μηχανή δεν δίνει κανένα 

ρόφημα και οι λυχνίες 

,  και  αναβοσβή-
νουν για μερικά δευτερόλεπτα

Έλλειψη νερού στο δοχείο Γεμίστε το δοχείο νερού

Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά 
και οι βαλβίδες στη βάση του δεν είναι 
ανοιχτές

Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει τις 
βαλβίδες στη βάση του

Το στόμιο παροχής καφέ εσπρέσο 
εμποδίζεται

Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται 
στην παρ. “11.4 Καθαρισμός του στομίου παροχής 
καφέ ”

Το φίλτρο έχει βουλώσει Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφε-
ται στην παρ. "11.3 Καθαρισμός των φίλτρων του 
καφέ

Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση όπως αναγρά-
φεται στην παρ. “11.7 Αφαλάτωση”

Η μηχανή δε λειτουργεί και ανα-
βοσβήνουν όλες οι λυχνίες

Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε 
στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις

Δεν δημιουργείται αφρόγαλο 
κατά την προετοιμασία του κα-
πουτσίνο

Ο δακτύλιος είναι στη θέση “HOT MILK” 
(ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ)

Σπρώξτε το δακτύλιο στη θέση “CAPPUCCINO”

Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο Χρησιμοποιείστε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυ-
γείου

Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο 
είναι βρώμικο

Καθαρίστε όπως αναγράφεται στην παρ.  “8. Καθα-
ρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο 
μετά από κάθε χρήση"

Άλατα μέσα στο υδραυλικό κύκλωμα Αφαλατώστε όπως αναγράφεται στην παρ. “11.7 
Αφαλάτωση”

Στο τέλος της αφαλάτωσης, η 
συσκευή χρειάζεται κι άλλο ξέ-
βγαλμα

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ξεβγάλμα-
τος, το δοχείο έχει γεμίσει μέχρι στη στάθ-
μη MAX

Επαναλάβετε τ ξέβγαλμα από το σημείο 10 της παρα-
γράφου. “11.7 Αφαλάτωση”


