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A KIADVÁNY TARTALMA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 a kiadványt. A 

készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A 

továbbiakban is legyen kéznél ez az útmutató. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el azt 

a kézikönyvet is hozzáférhetővé tenni. 

A kézikönyvben a következő jelöléseket használjuk: 

 Gyermekek számára veszélyes 

 Áramütés 

  Egyéb veszélyhelyzetek 

  Égési sérülés veszélye 

  Anyagsérülés 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

Ezt a készüléket csak és kizárólag háztartási célokra gyártották ezért felhasználása ipari vagy kereskedelmi célokra egyaránt 

tilos. A készülék őrölt vagy kapszulából készített kávé főzésére alkalmas. Csak az E.S.E. felirattal ellátott márkázott 

kávékapszulát 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.  

TOVÁBBI KOCKÁZATOK 

A készülék kialakításának jellemzői nem teszik lehetővé, hogy megóvjuk a használóját a forró alkatrészekkel való 

érintkezéstől.  

     Figyelem! 

Égési sérülések. Ne érintse meg a készülék és az adagoló fiókok külső fém részeit a kávéfőző működése közben, ezek 

égési sérülést okozhatnak. 

   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 részére 

 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. 



 

 

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, a Központi Szerviz vagy megfelelően képzett szakember 

végezze, hogy elkerülje a kockázatot.  

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

 A készüléket tilos külső időzítővel, vagy külső távirányítóval ellátni. 

 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 csatlakozóaljzatot. 

 SOHA ne töltse a tartályt a MAX jelölést meghaladó szintre. 

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

 A készüléket tilos használni, ha leejtette, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy 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. A Központi Szervizzel, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse. 

 

Égési sérülés 

 

 Ne érintse meg a készülék és az adagolók fiókok külső fém részeit amikor a kávéfőző működik, mert égési 

sérüléseket okozhatnak. Az adagolókat a fogójukkal tartsa. 

 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. 

 Ne vegye ki a tartályt és az adagoló fiókokat a készülék működése közben. 

 

Anyagsérülés 

 

 A készüléket szilárd felületet 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 készöléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a készülék károsodását. 

 A kábel nem érintkezhet a készülék  forró alkatrészeivel. 

 Ne használjon ásványvizet (szénsavas vizet). 

 Az őrölt kávé adagoló fiókjába csak őrölt kávét tegyen. Más állag használata komoly sérülést okoz a készülékben. 

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

 Ne használja a készüléket házon kívül. 

 Ne távolítsa el a víztartályt, amikor a készülék működik. Nyomja meg az ON/OFF gombot mielőtt elfordítja 

tartályt. 

 Ne állítsa a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy tetejére, ne tegye közel mikrohullámú 

sütőhöz. 

 Ne tegye ki a készüléket környezeti hatásoknak (eső, nap, etc.) 

 Hogy a készülék megfelelő módon történő leszerelése a 2012/19/EK európai irányelv szerint történjen, 

kérjük, olvassa el a mellékelt  tájékoztatót. 

 

NE DOBJA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 

 

 



 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

 

A - Víztartály sapka   K - Perforált szilikon tárcsa 

B - Víztartály    L - Fogó 

C - Készülék főrész   M – Kapszula betöltő  

D - Csészetálca    N - Eszpresszó kávé gomb 

E - Csészetartó    O –Ellenőrző lámpa 

F – Csepptálca           Ha villog: vízkőoldás hamarosan szükséges 

G – Mérőkanál           Ha folyamatosan ég: vízkőoldás szükséges 

H – Kávéprés    P – Hosszú kávé gomb 

I – Őrölt kávé adagoló 1 vagy 2 csésze  Q – BE/KI kapcsoló gomb 

J – Adagoló kifolyó   R – Adagoló záró/nyitó fül 

 

Azonosításra szolgáló adatok 

A készülék fő részének alján a következő azonosító adatok szerepelnek: 

 Gyártó és CE jelzés 

 Modell (Mod.) 

 Sorozatszám (SN) 

 Hálózati feszültség (V), és frekvencia (HZ) 

 Elektromos fogyasztás (W) 

 Ingyen hívható szerviz telefonszáma 

Amikor a Központi Szervizt hívja, közölje a készülék modellszámát és sorozatszámát. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Használat előtt 

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléke alján feltüntetettel. 
Helyezze a készüléket vízszintes felületre. Vegye le a csomagolóanyagot a készülék külsejéről és a belsejéről. Távolítsa el a 

matricákat. Tisztítsa meg az őrölt kávé adagolót (I), a kávétabletta betöltőt (M), a víztartályt (B), es a víztartály sapkáját (A), 

a „ A készülék tisztítása” bekezdésben leírtak szerint. 

Töltse meg a tartályt hideg csapvízzel (2.ábra). Illessze a víztartályt a helyére (3. ábra). Soha ne töltse a tartályt a MAX 

jelzésnél magasabb szintre. 

Illessze a helyére az őrölt kávé adagolót (I). 

Helyezzen egy edényt a kifolyónyílás alá (4. ábra). Nyomja meg a bekapcsoló gombot (Q), hogy a készüléket működésbe 

hozza. A gomb villogni kezd. Amikor a lámpa folyamatos világításra vált, nyomja meg a hosszú kávé gombot (P). A 

készülék megkezdi a víz adagolását. Az adagolás automatikusan leáll. Vegye el az edényt a kifolyónyílás alól. A készülék 

használatra kész. 

A készülék el van látva automata kikapcsoló funkcióval. Körülbelül 25 perc után, ha a készülék nem működik, automatikusan 

kikapcsol. 

   

ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE_______________________________________________________ 

Vegye ki az őrölt kávé adagolót (I). Mérje ki a kávét a szűrőbe: 1 mérőkanállal egy csésze kávéhoz, 2 mérőkanállal 2 csésze 

kávéhoz. Nyomkodja le erősen a kávépréssel (H). Illessze a helyére az adagolót (7. ábra). Nyomja le a záró/nyitó fület (R). 

Tegyen egy csészét a csészetartóra (D). Szükség esetére a készülék fel van szerelve egy csészetartóval €, ami a csepptálcában 

(F) található. Vegye ki a csészetálcát (D). Vegye ki a csészetartót. Fordítsa el a csészetartót 180 fokkal és tegye a 

csepptálcára (14. ábra). Tegye a csészetálcát a csészetartóra. Győződjön meg róla, hogy a csésze a kifolyónyílás alatt van (15. 

ábra).  

Nyomja meg a BE/KI gombot (Q).A gomb villogni kezd. Mikor a villogás átvált folyamatos világításra, a készülék 

kávéfőzésre kész. 

Nyomja meg az eszpresszó kávé gombot (N) eszpresszó készítéséhez (11. ábra). 

Nyomja meg a hosszú kávé gombot (P) hosszú kávé készítéséhez (10. ábra). A kávéfőzés folyamata automatikusan fog 

leállni. 

Két csésze kávé elkészítéséhez két csészét helyezzen a tálcára és nyomja meg a hosszú kávé gombot.  

Amikor a BE/KI gomb villog, behelyezheti a kávéadagolót, nyomja le a záró/nyitó fület, és nyomja meg az eszpresszó 

vagy a hosszú kávé gombot. A gomb villogni kezd. A kávéfőzés folyamata akkor indul, amikor a készülék eléri a 

kávéfőzéshez megfelelő hőmérsékletet. 



 

A szűrőben maradt kávé eltávolításához emelje fel a záró/nyitó fület (R), és húzza ki az adagolót (12. ábra). Fordítsa az 

adagolót fejjel lefelé, és ismételt ütésekkel távolítsa el a benne maradt kávét. 

Figyelem! 

Ne távolítsa el a kávét, amíg a főzés folyamata tart. A kifröccsenő vagy kiömlő forró víz, vagy forró kávé égési 

sérüléseket okozhat. 

Ha túl sok kávéőrleményt tesz a szűrőbe, az adagoló nehezen illeszthető a helyére.  

Hogyan változtatható a kifolyó kávé mennyisége 

A kifolyó kávé mennyisége eszpresszó esetén kb.30 ml, hosszú kávé esetén kb.60 ml. A kifolyó kávé mennyiségét 

(eszpresszó vagy hosszú kávé) a hosszú kávé gomb lenyomásával és folyamatos lenyomva tartásával változtathatja. A 

készülék megkezdi a kávé kiadagolását. Amikor elérte a kívánt mennyiséget, engedje el a gombot. A készülék megjegyzi a 

kívánt mennyiséget. 

KAPSZULÁS KÁVÉ KÉSZÍTÉSE_________________________________________________________________ 

Húzza ki a kapszula betöltőt (M). Helyezze a kapszulát a filterbe. Nyomja a kapszulát a filter aljára az ujjaival és győződjön 

meg róla, hogy a papírcsíkok a filter belső felületéhez tapadtak. A kapszulának a filter közepén kell elhelyezkednie. Illessze 

vissza a betöltőt a helyére (8. ábra). Hajtsa le a záró/nyitó fület (R). 

 

Csak E.S.E. márkázott kávé kapszulát használjon. 
Tegyen egy csészét a csészetálcára. Győződjön meg róla, hogy a csésze a kifolyónyílás alatt van. Nyomfa meg a BE/KI 

gombot a készülék bekapcsolásához. 

Nyomja meg az eszpresszó kávé gombot (N) eszpresszó készítéséhez (11. ábra). 

Nyomja meg a hosszú kávé gombot (P) hosszú kávé készítéséhez (10. ábra). A kávéfőzés folyamata automatikusan fog 

leállni. 

Figyelmeztetés! 

Ne távolítsa el a kávét, amíg a főzés folyamata tart. A kifröccsenő vagy kiömlő forró víz, vagy forró kávé égési 

sérüléseket okozhat  

A kapszula eltávolítása 

A használt kapszula eltávolításához emelje fel a záró/nyitó fület (R), és húzza ki a kapszula betöltőt. Fordítsa a betöltőt fejjel 

lefelé, hogy a kapszula kiessen. 

HASZNOS TANÁCSOK JÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ_______________________________________________ 

Az őrölt kávét jól préselje bele az adagolóba. Hogy a kávé erős lesz vagy gyenge, függ az őrölt kávé szemcséinek 

finomságától, a filterbe tett kávé mennyiségétől és a tömörítéstől. Pár másodperc szükséges ahhoz, hogy a kávé a csészékbe 

folyjon. Ha a kávé pár másodpercen belül nem folyik ki, azt jelenti, hogy túlságosan finomra van őrölve, vagy túlságosan 

erősen van a filterbe tömörítve. 

Figyelmeztetés! 

Ha a Thermocream szilikon tárcsa (K) eltömődött, a kávéfőzőből nem folyik ki a kávé. Ebben az esetben nyomja 

meg a BE/KI gombot, hogy a készüléket kikapcsolja. Várjon kb. 30 percet, hogy a kávéfőző kihűljön és 

megszűnjön a nyomás a záró/nyitó fülön (R). Emelje fel a záró/nyitó fület (R), erős nyomást gyakorolva az aljára. 

Vegye ki az adagolót (I). 

Fordítsa el az adagoló és vegye le a szilikon tárcsát (K). Fordítsa el az adagoló kifolyót és húzza ki a helyéről (16-

ábra). Vegye le a szilikon tárcsát. Mossa le a tárcsát folyó vízzel, a széleit finoman hajlítsa be, hogy a közepéről is 

el tudja távolítani az eltömődést okozó kávéőrleményt (17. ábra). 

 

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA____________________________________________________________________ 

Figyelmeztetés! 

Minden, a következőkben leírt tisztítási művelet csak a készülék kikapcsolt állapotában, a hálózatból kihúzva 

végezhető. 

Figyelmeztetés! 

A szakszerű karbantartás és a rendszeres tisztítás óvja, és hosszú életűvé teszi a készüléket, csökkenti a 

vízkőképződés veszélyét a készülék belsejében. 

 

Soha ne mossa a készülék alkatrészeit mosogatógépben. Ne használjon közvetlen vízsugarat. 

Figyelmeztetés! 

 Minden műveletet akkor végezzen, amikor a készülék már kihűlt. 

 

 

Az alkatrészek tisztítása 

Vegye ki és szappanos vízzel tisztítsa meg a víztartályt, a tartály sapkát, az adagolókat és a mérőkanalat. Minden alkatrészt 

csepegtessen le és alaposan szárítson meg. 



 

 

A szilikon tárcsa tisztítása 

A szilikon tárcsa kivételéhez (K) forgassa el a kívánt adagolót. Fordítsa el a kifolyót, és vegye le az adagolóról. Vegye ki a 

szilikon tárcsát. Mossa le a tárcsát folyó vízzel, a széleit finoman hajlítsa be, hogy a közepéről is el tudja távolítani az 

eltömődést okozó kávéőrleményt (17. ábra). 

 

A szűrő tisztítása 

A kifolyó eltávolításakor láthatóvá válik a szűrő. Ellenőrizze, hogy a lyukak eltömődtek-e, és ha igen, egy finom ecsettel 

tisztítsa meg (18. ábra). Illessze rá a szilikon tárcsát és tegye a helyére az adagolót. Amikor visszatette az adagolókat, kávé 

betöltése nélkül eresszen át a készüléken forró vizet, hogy az ottmaradt kávészemcséket vagy szennyeződéseket feloldja, 

illetve kimossa. 

 

Figyelmeztetés! 

Az adagolókat óvatosan távolítsa el, mert a készülékben maradt nyomás hirtelen fröccsenést vagy kigőzölést 

okozhat.  

 

A csészetartó és csészetálca tisztítása 

Ne felejtse el időnként a tálcákat ruhával áttörölni. 

Vegye ki a tálcákat és mossa el folyó vízzel. 

 

A készülék fő részének tisztítása 

Figyelmeztetés! 

A készülék nem mozdítható, fő részét karcolást nem okozó puha ruhával tisztítsa, hogy elkerülje a készülék 

anyagának sérüléseit. 

 

VÍZKŐOLDÁS______________________________________________________________________________________ 

A rendszeres karbantartás és tisztítás hosszú időre megőrzi a készülék hatékonyságát, és megelőzi a vízkő lerakódást a 

belsejében. 

A készülék fel van szerelve egy ellenőrző lámpával (O)(13. ábra), amely jelzi a vízkőoldás szükségességét. Amikor az 

ellenőrző lámpa villogni kezd, meg kell tisztítania a készüléket. Amikor az ellenőrző lámpa villog, még lehetséges a 

kávéfőzés. 

Várja meg, amíg a készülék eléri a kávéfőzéshez szükséges hőmérsékletet: az ellenőrző lámpa (Q) folyamatosan világít. 

Töltse meg a tartályt hideg csapvízzel és egy, a kávéfőzők vízkőoldására gyártott vízkőoldóval a MAX jelzésig. Tegyen egy 

300 cm3-nél nem kevesebb űrtartalmú edényt a kávéfőző kifolyó nyílása alá. 

Nyomja egyidejűleg a rövid kávé (N) és a hosszú kávé (P) gombot kevéssel több, mint 4 másodpercig. A gép így 

„vízkőleoldás” funkcióba áll. Az ellenőrző lámpa (O) villogni kezd. 

Nyomja meg az egyiket a rövid vagy hosszú kávé gomb közül (N) vagy (P). A gép kb. 30 másodpercen át üríti a vizet. Ürítse 

ki az edényt. Ismételje meg a folyamatot mindaddig, amíg a készülék tankja teljesen kiürül. 

Töltse meg a tankot hideg csapvízzel. Nyomja meg az egyiket a rövid vagy hosszú kávé gomb közül (N) vagy (P). A gép kb. 

30 másodpercen át forralja a vizet. 

Nyomja egyidejűleg a rövid kávé (N) és a hosszú kávé (P) gombot kevéssel több, mint 4 másodpercig. A gép kilép a 

„vízkőoldás” funkcióból. Az ellenőrző lámpa (O) kialszik. A gép visszaáll a normál funkcióra. 

Csak ha hiánytalanul végrehajtotta a fenti műveletet (mindkét tank kiürült), fog visszaállni a normál funkció. 

A vízkőoldás alatt a BE/KI kapcsoló (Q) nem működik. 

Ehhez a funkcióhoz csak kávéfőzők vízkőoldására gyártott terméket használjon. Az Ariete nem vállal felelősséget 

semmilyen, a kávéfőző belső szerkezetét ért károsodás miatt, amit a nem megfelelő kémiai alkotórészeket tartalmazó 

termékek használata okozhat. Amikor a vízkőoldás szükségessé válik, olvassa el a vízkőoldásra szánt termék használati 

utasítását. 

 

A KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE_____________________________________________________________________ 

 

Amennyiben a készüléket véglegesen leszereli, le kell választania az elektromos hálózatról. Ürítse ki a csepptálcát, tisztítsa 

meg (Lásd a „Készülék tisztítása” bekezdésben). Amennyiben a készüléket kiselejtezi, az alkatrészeit anyagféleségek szerint 

válogassa szét és a használat helyén érvényes jogszabályoknak megfelelő módon helyezze el. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

HIBAELHÁRÍTÁS_________________________________________________________________ 

 Amennyiben a működtetés során bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és 

  húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóból. 

 

HIBÁK LEHETSÉGES OKOK JAVÍTÁS 

A kávé túlfolyik 

az adagoló 

peremén   

Valószínűleg túl sok őrölt kávét tett a szűrőbe, 

ezzel megakadályozta, hogy a szűrő tökéletesen 

illeszkedjen a helyére. 

Óvatosan vegye ki a adagolót, mert a 

készülékben lévő nyomás kifröccsenést 

okozhat. Egy ruhával törölje ki az adagoló 

helyét (19. ábra). Töltse meg ismét az 

adagolót, a helyes mennyiségű őrölt kávéval.  

  Kávészemcsék maradhattak az adagoló 

illeszkedési felületén. 

Tisztítsa meg az illeszkedési felületeket egy 

fogpiszkálóval, vagy szivaccsal. 

  Az őrölt kávét tartalmazó szűrő kifolyó nyílása 

eltömődött. 

Óvatosan vegye ki a adagolót, mert a 

készülékben lévő nyomás kifröccsenést 

okozhat. A szűrő lyukait tisztítsa meg egy 

kis kefével, vagy tűvel. Tisztítsa meg a 

szűrőt mosószeres kendőkkel, a 

csomagoláson feltüntetett módon. 

  Az őrölt kávé adagolóban van a kávékapszula. Tegye a kapszulát a megfelelő adagoló 

fiókba. 

A kávé nem, vagy 

túlságosan lassan 

folyik ki. 

Az adagoló fiók felső részén található perforált 

lemez el van tömődve. 

Működtesse a készüléket az adagoló nélkül, 

és folyassa át a rajta a vizet. Ha a víz még 

mindig ugyanúgy folyik át a lyukakon, 

végezzen vízkőoldást. 

  A szilikon tárcsa (K) el van tömődve. Vegye ki a szilikon tárcsát (K) (16. ábra). 

Mossa át folyó víz alatt. Hajlítsa meg a 

tárcsát a széleinél, hogy minden lyukból 

kimossa a kávészemcséket.(17. ábra). 

  

Az őrölt kávé adagoló szűrője el van tömődve Óvatosan vegye ki a adagolót, mert a 

készülékben lévő nyomás kifröccsenést 

okozhat. A szűrő lyukait tisztítsa meg egy 

kis kefével, vagy tűvel. Tisztítsa meg a 

szűrőt mosószeres kendőkkel, a 

csomagoláson feltüntetett módon. 

  A kávé túlságosan finomra van őrölve. Használjon durvábbra őrölt kávét. 

  Az őrölt kávét a szükségesnél jobban tömörítette. A kávét kevésbé tömörítse. 

  

A tartály nincs pontosan a helyén. Illessze a  tartály pontosan a helyére és 

teljesen nyomja le. 

  

Kevés a víz a tartályban, és a szivattyú nem 

szívja fel. 

Ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét. Ha 

szükséges, töltse fel hideg csapvízzel. 

  

Az őrölt kávé adagolóban van a kávékapszula. Tegye a kapszulát a megfelelő adagoló 

fiókba. 

  

A kapszula el van törve. Vegye ki a kapszulát, törölje ki az adagolót 

egy szivaccsal, és helyezzen bele új 

kapszulát. 

A kávé túl vizes 

és hideg. 

A kávé túlságosan durvára van darálva. Az erősebb és forró kávé készítéséhez 

finomabbra őrölt kávét használjon. 

 

 

 

 

 

 


