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Αρμόζουσα χρήση  el
8Αρμόζουσα χρήση
Αρμόζ ουσα χρήσηΜετά την αφαίρεση από τη 
συσκευασία, ελέγξτε τη 
συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς 
κατά τη μεταφορά μην την 
συνδέσετε.
Αυτή η συσκευή προορίζεται 
μόνο για την οικιακή χρήση και 
το οικιακό περιβάλλον.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
μόνο σε εσωτερικούς χώρους, 
σε θερμοκρασία δωματίου και 
σε υψόμετρο μέχρι 2.000 m 
πάνω από τη στάθμη της 
θάλασσας.

( Σημαντικές υποδείξεις 
ασφαλείας

Σημαν τ ι κ έ ς υποδε ί ξ ε ι ς ασφαλ ε ί αςΔιαβάστε παρακαλώ 
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, 
ενεργήστε σύμφωνα με αυτές 
και φυλάξτε τες. Σε περίπτωση 
παραχώρησης της συσκευής σε 
τρίτους πρέπει να δώσετε μαζί 
και αυτές τις οδηγίες.
Αυτή η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 
8 ετών και πάνω και από άτομα 
με περιορισμένες φυσικές, 
αισθητήριες ή πνευματικές 
ικανότητες ή με ανεπαρκή 
εμπειρία και/ή ανεπαρκείς 
γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή 
έχουν ενημερωθεί σχετικά με 
την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και έχουν κατανοήσει 
τους πιθανούς από τη χρήση 
της συσκευής κινδύνους. 
Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει 
να κρατιούνται μακριά από τη 
συσκευή και το ηλεκτρικό 
καλώδιο σύνδεσης και δεν 
επιτρέπεται να χειριστούν τη 
συσκευή. Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση από το χρήστη δεν 
επιτρέπεται να εκτελείται από 
παιδιά, εκτός αν αυτά είναι 
8 ετών και άνω και 
επιβλέπονται.
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el  Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας
:Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
■ Η συσκευή επιτρέπεται να 

συνδεθεί σε ένα δίκτυο 
ρεύματος μόνο μέσω μιας 
γειωμένης πρίζας, 
εγκατεστημένης σύμφωνα με 
τους κανονισμούς. 
Βεβαιωθείτε, ότι το σύστημα 
αγωγών προστασίας (γείωση) 
της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης του σπιτιού 
έχει εγκατασταθεί σύμφωνα 
με τους κανονισμούς.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Συνδέστε και λειτουργείτε τη 
συσκευή μόνο σύμφωνα με 
τα στοιχεία στην πινακίδα 
τύπου. Όταν το καλώδιο 
σύνδεσης στο δίκτυο του 
ρεύματος αυτής της 
συσκευής υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικατασταθεί 
από την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
μόνο, όταν το ηλεκτρικό 
καλώδιο και η συσκευή δεν 
παρουσιάζουν καμία ζημιά. 
Σε περίπτωση βλάβης 
τραβήξτε αμέσως το φις από 
την πρίζα ή απενεργοποιήστε 
την τάση του δικτύου.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Οι επισκευές στη συσκευή 
επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται μόνο από 
το σέρβις πελατών της 
εταιρείας μας, για την 
αποφυγή επικινδύνων 
καταστάσεων.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! ■ Μη βυθίσετε τη συσκευή ή το 
ηλεκτρικό καλώδιο ποτέ μέσα 
σε νερό.

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος λόγω μαγνητισμού! 
Η συσκευή περιέχει μόνιμους 
μαγνήτες, οι οποίοι μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά τα 
ηλεκτρονικά στοιχεία 
εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες 
καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. 
Οι φορείς ηλεκτρονικών 
στοιχείων εμφύτευσης 
παρακαλούνται να διατηρούν 
μια ελάχιστη απόσταση 10 cm 
από τη συσκευή και κατά τη 
λήψη από τα ακόλουθα μέρη: 
Δοχείο γάλακτος, σύστημα 
γάλακτος, δοχείο νερού και 
μονάδα παρασκευής.
:Προειδοποίηση
Κίνδυνος ασφυξίας! 
Μην αφήνετε τα παιδιά να 
παίζουν με τα υλικά 
συσκευασίας. Φυλάξτε με 
ασφάλεια τα μικροαντικείμενα, 
μπορεί να καταποθούν.
:Προειδοποίηση
Κίνδυνος εγκαυμάτων! 
■ Το σύστημα γάλακτος 

ζεσταίνονται πάρα πολύ. 
Αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει μετά τη χρήση και 
μετά αγγίξτε την.

Κίνδυνος ζεματίσματος! ■ Μετά τη χρήση οι επιφάνειες, 
όπως π.χ. θερμαντήρας 
φλιτζανιών, μπορεί να είναι 
ακόμα καυτές για λίγο χρόνο.

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού! 
■ Η λάθος χρήση της 

συσκευής μπορεί να 
οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Κίνδυνος τραυματισμού! ■ Μην απλώνετε τα χέρια σας 
στο μηχανισμό άλεσης.
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Προστασία περιβάλλοντος  el
7Προστασία 
περιβάλλοντος

Προστ ασί α πε ρι βάλ λ ον τ οςΕξοικονόμηση ενέργειας

■ Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή.

■ Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για την 
αυτόματη απενεργοποίηση στη 
μικρότερη τιμή. 

■ Μη διακόπτετε τη λήψη καφέ ή 
αφρόγαλου, εάν αυτό είναι εφικτό. Η 
πρόωρη διακοπή οδηγεί σε αυξημένη 
κατανάλωση ενέργειας και σε 
γρηγορότερη πλήρωση του δίσκου 
σταξίματος.

■ Απασβεστώνετε τακτικά τη συσκευή, 
για την αποφυγή αποθεμάτων αλάτων 
ασβεστίου. Τα υπολείμματα αλάτων 
οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση 
ενέργειας.

Απόσυρση σύμφωνα με τους 
κανόνες προστασίας του 
περιβάλλοντος
Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με 
τους κανόνες προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Για τους τρέχοντες τρόπους απόσυρσης 
αποταθείτε παρακαλώ στο ειδικό 
κατάστημα πώλησης.

* Γνωρίστε τη συσκευή
 Γ ν ωρί στ ε τ η συσκ ε υήΣε αυτό το κεφάλαιο έχετε μια 
επισκόπηση των υλικών παράδοσης, της 
δομής και των εξαρτημάτων της συσκευή 
σας. Επιπλέον γνωρίζετε τα διάφορα 
στοιχεία χειρισμού.

Υπόδειξη:  Ανάλογα με τον τύπο της 
συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις 
στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

Σχετικά με τη χρήση αυτών των 
οδηγιών χρήσης: 
Τα εξώφυλλα των οδηγιών χρήσης 
μπορείτε να τα ανοίξτε προς τα εμπρός. Οι 
απεικονίσεις χαρακτηρίζονται με 
αριθμούς, στους οποίους γίνεται αναφορά 
στις οδηγίες χρήσης. 
Παράδειγμα ~ Εκόνα !

Υλικά παράδοσης
~ Εικόνα !

Το υλικό που χαρακτηρίζεται με ** 
συμπαραδίδεται μόνο για ορισμένες 
συσκευές.

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
οδηγία 2012/19/ΕE περί 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα 
πλαίσια για μια απόσυρση και 
αξιοποίηση των παλιών συσκευών 
με ισχύ σ’ όλη την ΕΕ.

# Πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ
+ Δοχείο γάλακτος (δοχείο, κάλυμμα, 

σωλήνας ανόδου, εύκαμπτος 
σωλήνας σύνδεσης) 

3** Προσαρμογέας για το δοχείο του 
γάλακτος

;** Φίλτρο νερού
C Μεζούρα αλεσμένου καφέ
K Ταινία μέτρησης της σκληρότητας 

του νερού
[** Δισκία απασβέστωσης
c Οδηγίες χρήσης
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el  Γνωρίστε τη συσκευή
Συναρμολόγηση και 
εξαρτήματα
~ Εικόνα "

Στοιχεία χειρισμού

( Οθόνη ενδείξεων
0 Πεδίο χειρισμού
8 Περιστροφικός επιλογέας/start stop

(Πλοήγηση περιστρέφοντας και 
πατώντας)

@ Σύστημα εκροής (καφές, γάλα, 
καυτό νερό), ρυθμιζόμενο στο ύψος

H Δοχείο γάλακτος (δοχείο, κάλυμμα, 
σωλήνας ανόδου, εύκαμπτος 
σωλήνας σύνδεσης)

P Δίσκος σταξίματος (δοχείο συλλογής 
υπολειμμάτων καφέ, λαμαρίνα 
σταξίματος)

h Πινακίδα τύπου
X Κάλυμμα του χώρου παρασκευής
` Δοχείο νερού
)" Κοίλωμα λαβής δοχείου νερού
)* Θήκη αλεσμένου καφέ (αλεσμένος 

καφές/δισκίο καθαρισμού)
)2 Περιστροφικός επιλογέας για τη 

ρύθμιση του βαθμού άλεσης
): Κάλυμμα αρώματος
)B Δοχείο κόκκων καφέ

Πλήκτρο Σημασία
on/off Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Η συσκευή ξεπλένεται αυτόματα, όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.
Η συσκευή δεν ξεπλένεται, όταν:
■ Κατά την ενεργοποίηση είναι ακόμη ζεστή.
■ Πριν από την απενεργοποίηση δεν έγινε καμία λήψη καφέ.
Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν στην οθόνη ενδείξεων ανάβουν τα σύμβολα 
για την επιλογή ροφήματος και το πλήκτρο on/off.

! Εξατομίκευση
Η συσκευή διαθέτει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να καλεί προσωπικές ρυθμίσεις για τα 
ροφήματα καφέ. ~  "Εξατομίκευση" στη σελίδα 20

" Ένταση καφέ
Προσαρμογή της έντασης του καφέ. ~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων" 
στη σελίδα 18

milk Πατήστε σύντομα: 
Ρύθμιση της περιεκτικότητας γάλακτος του ροφήματος σε % 
Ως ρόφημα ή ως συστατικό ειδικών ροφημάτων καφέ. ~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18 
Κρατήστε πατημένο το λιγότερο 4 ευτερόλεπτα: 
Ασφάλεια παιδιών ~  "Ασφάλεια παιδιών" στη σελίδα 21

ml Ποσότητα ροφήματος σε χιλιοστόλιτρα (ml). ~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων" 
στη σελίδα 18

# 2 ροφήματα
Ταυτόχρονη παρασκευή δύο ροφημάτων.Τοποθετήστε τα φλιτζάνια δίπλα δίπλα κάτω από το στό-
μιο εκροής του καφέ. ~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων" στη σελίδα 18
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Εξαρτήματα  el
--------

Οθόνη ενδείξεων
Στην οθόνη ενδείξεων ( εμφανίζονται 
τα επιλεγμένα ροφήματα, οι επιλεγμένες 
ρυθμίσεις και δυνατότητες ρύθμισης 
καθώς και μηνύματα για την κατάσταση 
λειτουργίας.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται 
πρόσθετες πληροφορίες, αυτές ‒ μετά 
από σύντομο χρόνο ή αφού πρώτα 
επιβεβαιωθούν, πατώντας το πλήκτρο ‒ 
αποκρύπτονται.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται επίσης 
η εντολή χειρισμού.  
Τα ξεχωριστά βήματα χειρισμού 
εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων. 
Όταν πραγματοποιηθεί η απαραίτητη 
ενέργεια, π.χ. η πλήρωση του δοχείου 
νερού, αποκρύπτεται το αντίστοιχο 
μήνυμα.

Περιστροφικός επιλογέας

Ο περιστροφικός επιλογέας 8 έχει 
διάφορες λειτουργίες.
■ Περιστροφή: Πλοήγηση και αλλαγή 

ρυθμίσεων στην οθόνη ενδείξεων.
■ Πάτημα: Εκκίνηση παρασκευής 

ροφήματος ή προγράμματος σέρβις, 
επιβεβαίωση επιλογής μενού.

■ Πάτημα κατά τη διάρκεια της λήψης 
ροφήματος: Πρόωρη λήξη της λήψης.

_Εξαρτήματα
Εξ αρτ ήματ αΤα ακόλουθα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα 
στο εμπόριο και από την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών:

--------

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών 
για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
θα τα βρείτε στην τελευταία σελίδες σε 
αυτές τις οδηγίες.

$/± Ρυθμίσεις μενού/Προγράμματα σέρβις
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο $/±, για να καλέσετε τις ρυθμίσεις μενού και τα προγράμματα σέρ-
βις.Πατήστε ξανά σύντομα το πλήκτρο $/±, για να επιστρέψετε στην επιλογή ροφήματος. Μετά 
περίπου 10 δευτερόλεπτα χωρίς χειρισμό επιστρέφει η συσκευή αυτόματα στην επιλογή ροφήμα-
τος. 
Υπόδειξη:  Κρατήστε το πλήκτρο $/± το λιγότερο 5 δευτερόλεπτα πατημένο, για να καλέσετε 
απευθείας τις ρυθμίσεις μενού.

Πλήκτρα πλοήγησης 
Για την πλοήγηση στην οθόνη ενδείξεων.

Εξαρτήματα Αριθμός παραγγελίας
Εμπόριο Υπηρεσία εξυ-

πηρέτησης 
πελατών

Δισκία καθαρισμού TZ80001 00311807

Δισκία απασβέστωσης TZ80002 00576693

Φίλτρο νερού TZ70003 00575491

Σετ φροντίδας TZ80004 00576330

Προσαρμογέας για το 
δοχείο του γάλακτος

TZ90008 00577862
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el  Πριν την πρώτη χρήση
KΠριν την πρώτη χρήση
Πρι ν τ ην πρώτ η χρήσηΣε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να 
πληροφορηθείτε, πως να θέσετε τη 
συσκευή σας σε λειτουργία.Προτού 
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την 
καινούργια σας συσκευή, πρέπει να 
πραγματοποιήσετε μερικές ρυθμίσεις.

Υπόδειξη:  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
μόνο σε χώρους χωρίς παγωνιά. Σε 
περίπτωση που η συσκευή μεταφέρθηκε ή 
αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασίες κάτω από 
0 °C, πρέπει πριν από τη θέση σε 
λειτουργία να περιμένετε το λιγότερο 3 
ώρες.

Τοποθέτηση και σύνδεση της 
συσκευής

1. Αφαιρέστε τις υπάρχουσες 
προστατευτικές μεμβράνες.

2. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία 
επίπεδη, αδιάβροχη και επαρκή για το 
βάρος επιφάνεια.

3. Συνδέστε τη συσκευή με το φις σε μια 
εγκατεστημένη σύμφωνα με τους 
κανονισμούς πρίζα σούκο.

Θέση της συσκευής σε 
λειτουργία
Ρύθμιση της γλώσσας

Υποδείξεις
■ Η επιλογή γλώσσας εμφανίζεται 

αυτόματα κατά την πρώτη 
ενεργοποίηση.

■ Μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε τη 
γλώσσα. ~  "Ρυθμίσεις μενού" 
στη σελίδα 22

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το 
πλήκτρο on/off.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η 
προρρυθμισμένη γλώσσα.

2. Επιλέξτε με τον περιστροφικό επιλογέα 
την επιθυμητή γλώσσα της οθόνης 
ενδείξεων.

3. Επιβεβαιώστε με το δεξί πλήκτρο 
πλοήγησης.

Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
Η σωστή ρύθμιση της σκληρότητας νερού 
είναι σημαντική, ώστε η συσκευή να 
επισημαίνει έγκαιρα πότε απαιτείται 
απασβέστωση. Η προρρυθμισμένη 
σκληρότητα του νερού είναι η βαθμίδα 4. 
Για τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην εταιρεία ύδρευσης της 
περιοχής σας ή να την διαπιστώσετε με τις 
συνημμένες δοκιμαστικές ταινίες.

1. Βυθίστε τη συνημμένη δοκιμαστική 
ταινία για λίγο σε καθαρό νερό του 
δικτύου ύδρευσης, αφήστε την να 
στραγγίξει και μετά από ένα λεπτό 
διαβάστε το αποτέλεσμα.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα 
ρυθμίστε τη διαπιστωμένη σκληρότητα 
νερού.

3. Επιβεβαιώστε με το δεξί πλήκτρο 
πλοήγησης.

Η υπενθύμιση για την πλήρωση του 
δοχείου κόκκων καφέ ανάβει σύντομα.
4. Επιβεβαιώστε με το δεξί πλήκτρο 

πλοήγησης ή περιμένετε μερικά 
δευτερόλεπτα.

Υποδείξεις
■ Κατά την πρώτη χρήση, μετά την 

εκτέλεση ενός προγράμματος σέρβις ή 
όταν η συσκευή δεν ήταν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 
λειτουργία, το πρώτο ρόφημα δεν έχει 
ακόμη το πλήρες άρωμα και δε θα 
πρέπει να καταναλωθεί.

■ Μετά τη θέση σε λειτουργία της 
συσκευής επιτυγχάνεται μια συνεχής 
λεπτή και σταθερή "κρέμα" (καϊμάκι) 
μόνο, μετά τη λήψη μερικών 
φλιτζανιών.

■ Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης 
είναι φυσιολογικό, να δημιουργούνται 
στις σχισμές αερισμού σταγόνες 
νερού.
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Πριν την πρώτη χρήση  el
Ο πίνακας δείχνει την αντιστοίχηση των 
βαθμίδων στους διαφορετικούς βαθμούς 
σκληρότητας του νερού:

Μια εκ των υστέρων αλλαγή της 
σκληρότητας του νερού είναι οποτεδήποτε 
δυνατή. ~  "Ρυθμίσεις μενού" 
στη σελίδα 22

Πλήρωση του δοχείου κόκκων καφέ
Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να 
παρασκευάσετε ροφήματα καφέ από 
κόκκους καφέ ή αλεσμένο καφέ (όχι με 
στιγμιαίο καφέ).
1. Ανοίξτε το κάλυμμα ): του δοχείου 

κόκκων καφέ )B.
2. Προσθέστε κόκκους καφέ.
3. Κλείστε ξανά το κάλυμμα.
Υποδείξεις
■ Οι κόκκοι καφέ με γλάσο, οι 

καραμελωμένοι κόκκοι καφέ ή οι 
κόκκοι καφέ με άλλα σακχαρώδη 
συστατικά, φράζουν τη μονάδα 
παρασκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο 
γνήσια χαρμάνια καφέ ειδικά για 
καφετιέρες εσπρέσο ή πλήρως 
αυτόματες καφετιέρες.

■ Για κάθε διαδικασία παρασκευής 
αλέθεται φρέσκος καφές.

■ Φυλάγετε τους κόκκους καφέ σε 
δροσερό μέρος και σε κλειστή 
συσκευασία, έτσι διατηρείται ιδανικά η 
ποιότητα. 

■ Μπορείτε να φυλάξετε κόκκους καφέ 
για περισσότερες ημέρες στο δοχείο 
κόκκων καφέ, χωρίς να χαθεί το άρωμά 
τους. Προσθέτετε τον αλεσμένο καφέ 
πάντα λίγο πριν την παρασκευή του 
ροφήματος. ~  "Παρασκευή 
ροφήματος καφέ από αλεσμένο καφέ" 
στη σελίδα 15

Πλήρωση του δοχείου νερού
Σημαντικό: Γεμίζετε το δοχείο νερού 
καθημερινά με καθαρό, κρύο μη 
ανθρακούχο νερό. Πριν από τη λειτουργία 
ελέγξτε, εάν το δοχείο νερού είναι αρκετά 
γεμάτο.

1. Πιάστε στο κοίλωμα λαβής )" στην 
πλευρά του δοχείου του νερού ̀  και 
ανατρέψτε το δοχείο του νερού 
ελαφρά στα πλάγια. 

2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη 
λαβή.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο νερού. 
~  "Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του 
φίλτρου νερού" στη σελίδα 24
Υπόδειξη:  Το φίλτρο νερού δε 
συμπεριλαμβάνεται στα υλικά 
παράδοσης. ~  "Εξαρτήματα" 
στη σελίδα 11

4. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την 
ένδειξη "max" με νερό. 

5. Τοποθετήστε το δοχείο του νερού ξανά 
στο στήριγμα και επαναφέρετε το 
δοχείο στην αρχική θέση.

Το λογότυπο της μάρκας ανάβει στην 
οθόνη ενδείξεων. Η συσκευή θερμαίνεται 
και πραγματοποιεί μία πλύση, από το 
σύστημα εκροής τρέχει λίγο νερό. 
Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα 
λειτουργίας, όταν στην οθόνη ενδείξεων 
ανάβουν τα σύμβολα για τα ροφήματα και 
το πλήκτρο on/off.

Βαθμί-
δα

Βαθμός σκληρότητας νερού

Γερμανική μέθο-
δος (°dH)

Γαλλική μέθοδος 
(°fH)

1 1-7 1-13

2 8-14 14-25

3 15-21 26-38

4 22-30 39-54
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el  Χειρισμός συσκευής
1Χειρισμός συσκευής
Χε ι ρι σμός συσκ ε υήςΣε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε, πώς 
προετοιμάζετε τη συσκευή σας για την 
παρασκευή ροφήματος και πώς 
παρασκευάζετε καυτά ροφήματα. 
Λαμβάνετε πληροφορίες για την 
προσαρμογή των ρυθμίσεων των 
ροφημάτων και για την προσαρμογή του 
βαθμού άλεσης.

Επιλογή ροφήματος

■ Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
το επιθυμητό ρόφημα.

■ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει το όνομα 
του ροφήματος και οι τρέχουσες 
ρυθμισμένες τιμές (π.χ. δύναμη καφέ ή 
μέγεθος φλιτζανιού). 

■ Το επιλεγμένο ρόφημα μπορεί να 
παρασκευαστεί απευθείας με τις 
προρρυθμισμένες τιμές ή να 
προσαρμοστεί προηγουμένως στην 
ξεχωριστή ρύθμιση της γεύσης. 
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

■ Εάν για περίπου 5 δευτερόλεπτα δεν 
πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός 
στη συσκευή, εγκαταλείπει η συσκευή 
τη λειτουργία ρύθμισης. Οι ρυθμίσεις 
που πραγματοποιήθηκαν, 
αποθηκεύονται αυτόματα.

Διατίθενται τα εξής ροφήματα προς 
επιλογή:

--------

Υπόδειξη:  Σε ορισμένες ρυθμίσεις, ο 
καφές παρασκευάζεται σε δύο στάδια 
("aromaDouble Shot"). Περιμένετε, μέχρι 
να ολοκληρωθεί εντελώς η διαδικασία.

Eσπρέσο Macchiato

Ριστρέτο

Eσπρέσο

Διπλό εσπρέσο

Caffe Crema

Καπουτσίνο

Latte Macchiato

Καφές με γάλα

Αφρόγαλα

Ζεστό γάλα

Ζεστό νερό
14



Χειρισμός συσκευής  el
Παρασκευή ροφήματος καφέ 
από φρεσκοαλεσμένους 
κόκκους καφέ
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Ριστρέτο, 
Διπλό εσπρέσο, Eσπρέσο και Caffe Crema. 
Η παρασκευή ροφημάτων καφέ με γάλα, 
περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. 
~  "Παρασκευή ροφημάτων με γάλα" 
στη σελίδα 16

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το 
δοχείο νερού και το δοχείο κόκκων καφέ 
είναι γεμάτα.
1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το 

σύστημα εκροής.
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 

το επιθυμητό ρόφημα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το 
όνομα του ροφήματος και οι τρέχουσες 
ρυθμισμένες τιμές.
3. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του 

επιλεγμένου ριφήματος.  
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

4. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του 
ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό 
επιλογέα. 

Ο καφές ετοιμάζεται και στη συνέχεια 
τρέχει στο φλιτζάνι.

Υπόδειξη:  Για να σταματήσετε πρόωρα 
τη λήψη ροφήματος, πατήστε ξανά τον 
περιστροφικό επιλογέα.

Παρασκευή ροφήματος καφέ 
από αλεσμένο καφέ
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη 
συσκευή επίσης με προαλεσμένο καφέ. Μη 
χρησιμοποιήσετε κανένα στιγμιαίο καφέ. Η 
παρασκευή ροφημάτων καφέ με γάλα, 
περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. 
~  "Παρασκευή ροφημάτων με γάλα" 
στη σελίδα 16

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το 
δοχείο του νερού είναι γεμάτο.
1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το 

σύστημα εκροής.
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 

το επιθυμητό ρόφημα.
3. Πατήστε το πλήκτρο ".
4. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 

"Αλεσμένος καφές" για αλεσμένο καφέ.
5. Πατήστε το πλήκτρο ".
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα αρώματος ): 

του δοχείου κόκκων καφέ )B και 
ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ )*.

7. Προσθέστε τον αλεσμένο καφέ, μην 
τον συμπιέσετε.Προσθέστε το πολύ 2 
κοφτές μεζούρες αλεσμένου καφέ.
Προσοχή!
Μην προσθέσετε κόκκους καφέ ή 
στιγμιαίο καφέ στη θήκη αλεσμένου 
καφέ.

8. Κλείστε τη θήκη αλεσμένου καφέ και 
το κάλυμμα αρώματος.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το 
όνομα του ροφήματος και οι τρέχουσες 
ρυθμισμένες τιμές.
9. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του 

επιλεγμένου ριφήματος.  
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

10. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του 
ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό 
επιλογέα. 

Ο καφές ετοιμάζεται και στη συνέχεια 
τρέχει στο φλιτζάνι.

Υποδείξεις
■ Σπρώξτε τα τυχόν υπολείμματα καφέ 

στη θήκη αλεσμένου καφέ με ένα 
μαλακό πινέλο μέσα στη θήκη.

■ Για να σταματήσετε πρόωρα τη λήψη 
ροφήματος, πατήστε ξανά τον 
περιστροφικό επιλογέα.

■ Για ένα ακόμη ρόφημα με αλεσμένο 
καφέ επαναλάβετε τη διαδικασία.

■ Κατά την παρασκευή με αλεσμένο 
καφέ δεν διατίθεται η λειτουργία 
aromaDouble Shot.
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el  Χειρισμός συσκευής
Παρασκευή ροφημάτων με 
γάλα
Αυτή η συσκευή έχει ένα ενσωματωμένο 
σύστημα γάλακτος. Με το σύστημα 
γάλακτος μπορείτε να παρασκευάσετε 
ροφήματα καφέ με γάλα ή επίσης 
αφρόγαλα και ζεστό γάλα. 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Eσπρέσο 
Macchiato, Καπουτσίνο, Latte Macchiato 
και Καφές με γάλα.

Υποδείξεις
■ Κατά την παρασκευή με γάλα μπορεί 

να ακουστούν θόρυβοι σφυρίγματος. 
Αυτοί οι θόρυβοι οφείλονται σε 
τεχνικούς λόγους και είναι κανονικοί.

■ Τα αποξηραμένα υπολείμματα 
γάλακτος αφαιρούνται δύσκολα, γι’ 
αυτό καθαρίζετέ τα οπωσδήοτε. 
~  "Καθαρισμός του συστήματος 
γάλακτος" στη σελίδα 26

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος ζεματίσματος! 
Το σύστημα γάλακτος γίνεται πολύ καυτό. 
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη 
χρήση και μετά αγγίξτε την.

Χρήση του δοχείου γάλακτος
Το δοχείο του γάλακτος H είναι 
κατασκευασμένο ειδικά για χρήση σε 
συνδυασμό με αυτή τη συσκευή. 
Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο 
σπίτι και για τη φύλαξη γάλακτος στο 
ψυγείο.
Σημαντικό: Το δοχείο του γάλακτος 
μπορεί να συνδεθεί μόνο, όταν το 
σύστημα γάλακτος είναι συναρμολογημένο 
με τον προσαρμογέα και τον εύκαμπτο 
σωλήνα στο σύστημα εκροής. (~ Εικόνα 
#)

1. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, πιέστε 
πάνω στο μαρκάρισμα και αφαιρέστε 
το κάλυμμα. (~ Εικόνα ')

2. Προσθέστε το γάλα.
3. Πιέστε το κάλυμμα πάνω στο δοχείο 

του γάλακτος, μέχρι να ασφαλίσει.
4. Συνδέστε το δοχείο του γάλακτος 

αριστερά στη συσκευή. Το δοχείο του 
γάλακτος πρέπει να ασφαλίσει.

Ροφήματα καφέ με γάλα

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το 
δοχείο νερού και το δοχείο κόκκων καφέ 
είναι γεμάτα.
Το γεμάτο με γάλα δοχείο του γάλακτος 
είναι συνδεδεμένο.
1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι 

κάτω από το σύστημα εκροής.
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 

το επιθυμητό ρόφημα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το 
όνομα του ροφήματος και οι τρέχουσες 
ρυθμισμένες τιμές.
3. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του 

επιλεγμένου ριφήματος.  
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

4. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του 
ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό 
επιλογέα. 

Πρώτα τρέχει γάλα μέσα στο φλιτζάνι ή το 
ποτήρι. Στη συνέχεια παρασκευάζεται ο 
καφές και τρέχει μέσα στο φλιτζάνι ή στο 
ποτήρι.

Υπόδειξη:  Πατώντας μια φορά τον 
περιστροφικό επιλογέα, μπορεί να 
σταματήσει πρόωρα η λήψη γάλακτος ή η 
λήψη καφέ. Το πάτημα του περιστροφικού 
επιλογέα δύο φορές σταματά όλη τη λήψη 
ροφήματος.
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Χειρισμός συσκευής  el
Αφρόγαλα ή ζεστό γάλα

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το 
δοχείο του νερού είναι γεμάτο.
Το γεμάτο με γάλα δοχείο του γάλακτος 
είναι συνδεδεμένο.
1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι 

κάτω από το σύστημα εκροής.
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 

"Αφρόγαλα" ή "Ζεστό γάλα".
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το 
όνομα του ροφήματος και οι τρέχουσες 
ρυθμισμένες τιμές.
3. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του 

επιλεγμένου ριφήματος.  
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

4. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του 
ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό 
επιλογέα. 

Αφρόγαλα ή ζεστό γάλα τρέχει στο 
φλιτζάνι ή στο ποτήρι.

Υπόδειξη:  Για να σταματήσετε πρόωρα 
τη λήψη ροφήματος, πατήστε ξανά τον 
περιστροφικό επιλογέα.

Λήψη καυτού νερού

Υπόδειξη:  Πριν τη λήψη καυτού νερού 
καθαρίστε το σύστημα γάλακτος και 
αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος. Εάν το 
σύστημα γάλακτος δεν είναι καθαρό, 
μπορεί το νερό να περιέχει ελάχιστες 
ποσότητες γάλακτος. ~  "Καθαρισμός 
του συστήματος γάλακτος" στη σελίδα 26

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος ζεματίσματος! 
Το σύστημα εκροής ζεσταίνεται πάρα 
πολύ. Αφήστε το σύστημα εκροής μετά τη 
χρήση πρώτα να κρυώσει και μετά το 
αγγίζετε.

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το 
δοχείο του νερού είναι γεμάτο.
1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το 

σύστημα εκροής.
2. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος, σε 

περίπτωση που είναι συνδεδεμένο.
3. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 

"Καυτό νερό".
4. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του 

επιλεγμένου ριφήματος.  
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

5. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του 
ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό 
επιλογέα. 

Καυτό νερό τρέχει στο φλιτζάνι.

Υπόδειξη:  Για να σταματήσετε πρόωρα 
τη λήψη ροφήματος, πατήστε ξανά τον 
περιστροφικό επιλογέα.
17



el  Χειρισμός συσκευής
Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων
Αφού πρώτα επιλέξετε ένα ρόφημα, 
μπορείτε ανάλογα με το ρόφημα να 
προσαρμόσετε διάφορες τιμές. 
Χρησιμοποιήστε γι’ αυτό τα ακόλουθα 
πλήκτρα και τον περιστροφικό επιλογέα:

Οι ρυθμίσεις εργοστασίου 
χαρακτηρίζονται στην οθόνη ενδείξεων 
πορτοκαλί. Οι τρέχουσες επιλεγμένες 
ρυθμίσεις έχουν κάθε φορά φωτισμένο 
φόντο.

Προσαρμογή της δύναμης του καφέ ή 
επιλογή αλεσμένου καφέ
Ένα ρόφημα καφέ είναι επιλεγμένο.

1. Πατήστε το πλήκτρο ".
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα 

ρυθμίστε τη δύναμη του καφέ ή 
επιλέξτε αλεσμένο καφέ.

3. Για την επιβεβαιώστε πατήστε το 
πλήκτρο " ή πατήστε τον 
περιστροφικό επιλογέα.

Λειτουργία aromaDouble Shot
Όσο περισσότερο διαρκεί η παρασκευή 
του καφέ, τόσο περισσότερες πικρές 
ουσίες και ανεπιθύμητα αρώματα 
διαλύονται. Η γεύση και το άρωμα του 
καφέ επηρεάζονται από αυτό. Για 
ιδιαίτερα δυνατό καφέ, η συσκευή 
διαθέτει για αυτό το λόγο μία ειδική 
λειτουργία aromaDouble Shot.Μετά το 
ήμισυ της παρασκευασμένης ποσότητας 
αλέθεται και βράζεται εκ νέου αλεσμένος 
καφές, έτσι ώστε κάθε φορά να διαλύονται 
μόνο οι εύγευστες και αρωματικές ουσίες.

Υπόδειξη:  Η λειτουργία aromaDouble 
Shot μπορεί να επιλεγεί για όλα τα 
ροφήματα καφέ, εκτός για:
■ Ροφήματα με μικρή ποσότητα καφέ, 

π.χ. Ριστρέτο
■ Μικρή ποσότητα καφέ, π.χ. στη 

ρύθμιση "Καφές με γάλα" 200 ml με 
90 % περιεκτικότητα γάλακτος 
(περιεκτικότητα καφέ 10 %)

■ Παρασκευή με αλεσμένο καφέ
■ Λήψη διπλού φλιτζανιού

Πλήκτρο Λειτουργία Επιλογή
" Επιλογή έντασης καφέ, αλε-

σμένου καφέ
■ πολύ ελαφρύς
■ ελαφρύς
■ κανονικός
■ δυνατός

■ πολύ δυνατός
■ aromaDouble Shot δυνατός
■ aromaDouble Shot δυνατός +
■ Αλεσμένος καφές

milk Αναλογία μείξης γάλα-
κτος/καφέ

Ρύθμιση της περιεκτικότητα γάλακτος σε %
(μόνο για ροφήματα καφέ με γάλα)

ml Μέγεθος φλιτζανιού Προσαρμογή της ποσότητας πλήρωσης σε βήματα ml.
Δεν είναι διαθέσιμη για ριστρέτο.

# Δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα Τοποθετήστε δύο φλιτζάνια κάτω από το στόμιο εκροής.
18



Χειρισμός συσκευής  el
Προσαρμογή αναλογίας μείξης 
γάλακτος/καφέ
Ένα ρόφημα καφέ με γάλα είναι 
επιλεγμένο.

1. Πατήστε το πλήκτρο milk.
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα 

ρυθμίστε την περιεκτικότητα γάλακτος 
σε %. 
Παράδειγμα: Σε μια ρυθμισμένη τιμή 
από 30 % έχετε 30 % γάλα και 70 % 
καφέ.

3. Για την επιβεβαιώστε πατήστε το 
πλήκτρο milk ή πατήστε τον 
περιστροφικό επιλογέα.

Επιλογή μεγέθους φλιτζανιού
Ένα ρόφημα είναι επιλεγμένο.

1. Πατήστε το πλήκτρο ml. Η 
προρρυθμισμένη ποσότητα πλήρωσης 
είναι διαφορετική ανάλογα το είδος 
του ροφήματος.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα 
προσαρμόστε την επιθυμητή ποσότητα 
πλήρωσης σε βήματα ml.

3. Για την επιβεβαιώστε πατήστε το 
πλήκτρο ml ή πατήστε τον 
περιστροφικό επιλογέα.

Υποδείξεις
■ Στο ριστρέτο η ποσότητα πλήρωσης 

δεν μπορεί να αλλάξει.
■ Η εξερχόμενη ποσότητα πλήρωσης 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την 
ποιότητα του γάλακτος.

Παρασκευή δύο φλιτζανιών 
ταυτόχρονα
Ένα ρόφημα καφέ ή ένα ρόφημα καφέ με 
γάλα είναι επιλεγμένο.

1. Πατήστε το πλήκτρο #.
2. Τοποθετήστε δύο προθερμασμένα 

φλιτζάνια αριστερά και δεξιά κάτω από 
το σύστημα εκροής.

3. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του 
ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό 
επιλογέα.

Το επιλεγμένο ρόφημα παρασκευάζεται 
και τρέχει στη συνέχεια μέσα στα δύο 
φλιτζάνια.

Υποδείξεις
■ Το ρόφημα παρασκευάζεται σε δύο 

βήματα (δύο διαδικασίες άλεσης). 
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί 
πλήρως η διαδικασία.

■ Στην επιλογή # η λειτουργία 
aromaDouble Shot δεν είναι δυνατή.

Ρύθμιση βαθμού άλεσης
Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο 
μηχανισμό άλεσης. Έτσι μπορεί να αλλάξει 
εξατομικευμένα ο βαθμός άλεσης του 
καφέ.

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού! 
Μην απλώνετε τα χέρια σας στο μηχανισμό 
άλεσης.

Προσοχή!
Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά! 
Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης μόνο, όταν 
λειτουργεί ο μηχανισμός άλεσης!

Με το μηχανισμό άλεσης σε λειτουργία 
ρυθμίστε το βαθμό άλεσης με τον 
περιστροφικό επιλογέα )2.

■ Λεπτότερος βαθμός άλεσης: Γυρίστε 
ενάντια στη φορά των δεικτών του 
ρολογιού. (Εικόνα a)

■ Χοντρότερος βαθμός άλεσης: Γυρίστε 
προς τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού. (Εικόνα b)

Υποδείξεις
■ Η νέα ρύθμιση θα γίνει αντιληπτή από 

το δεύτερο φλιτζάνι καφέ.
■ Για τους σκούρους καβουρντισμένους 

κόκκους καφέ ρυθμίστε έναν λεπτό 
βαθμό άλεσης, για τους 
ανοικτόχρωμους κόκκους έναν 
χοντρότερο.
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el  Εξατομίκευση
PΕξατομίκευση
Εξ ατ ομί κ ε υσηΣτο μενού Εξατομίκευση μπορούν να 
καταχωρηθούν προφίλ χρηστών. Στο 
προφίλ χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν 
ατομικά ροφήματα κάτω από ξεχωριστά 
ονόματα.

Δημιουργία προφίλ χρήστη

1. Πατήστε το πλήκτρο !, το μενού 
εμφανίζεται.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
ένα νέο προφίλ.

3. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, 
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

4. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
μια εικόνα φόντου.

5. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, 
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
Το όνομα χρήστη μπορεί να εισαχθεί.

6. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
το επιθυμητό γράμμα. Πατήστε τον 
περιστροφικό επιλογέα, για να 
επιβεβαιώσετε το γράμμα.
Το γράμμα αποθηκεύεται.

Όταν έχει εισαχθεί το πλήρες όνομα 
χρήστη:
7. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, 

για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη.
8. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης 

ακόμη μια φορά, για να αποθηκεύσετε 
το προφίλ.
Εμφανίζεται η εικόνα του προφίλ του 
χρήστη.

Για τον καταχωρημένο χρήστη μπορεί στη 
συνέχεια να αποθηκευτεί ένα ατομικό 
ρόφημα.

Αποθήκευση ατομικών ροφημάτων:

1. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.
Εμφανίζεται "Επεξεργασία 
ροφημάτων".

2. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, 
για να καταχωρήσετε το ρόφημα.

3. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
το επιθυμητό ρόφημα.

Το επιλεγμένο ρόφημα μπορεί να 
ρυθμιστεί στις προσωπικές προτιμήσεις. 
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18
4. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.

Εμφανίζεται ένα ερώτημα, για την 
επιβεβαίωση της επιλογής.

5. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, 
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

6. Πατήστε το πλήκτρο !.
Οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα 
λειτουργίας.

Υπόδειξη:  Σε ένα προφίλ μπορούν να 
αποθηκευτούν μέχρι και 10 ξεχωριστά 
ροφήματα.

Επεξεργασία ή διαγραφή του 
προφίλ χρήστη

1. Πατήστε το πλήκτρο !, το μενού 
εμφανίζεται.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
το επιθυμητό προφίλ.

3. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο 
πλοήγησης, για να διαγράψετε το 
προφίλ. 
- ή -  
Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, 
για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις 
στο προφίλ.

Οι ρυθμίσεις στο προφίλ μπορεί να 
αλλάξουν, όπως περιγράφεται. 
~  "Δημιουργία προφίλ χρήστη" 
στη σελίδα 20
4. Πατήστε το πλήκτρο !.
Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα 
λειτουργίας.
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Ασφάλεια παιδιών  el
Αποθήκευση ατομικών 
ροφημάτων:
Το ρόφημα της τρέχουσας λήψης μπορεί, 
με τις ατομικές ρυθμίσεις, να αποθηκευτεί 
απευθείας σε ένα νέο ή υφιστάμενο 
προφίλ.

1. Κρατήστε το πλήκτρο ! το λιγότερο 
για 5 δευτερόλεπτα πατημένο.
Εάν δεν είναι αποθηκευμένο ακόμη 
κανένα προφίλ, εμφανίζεται απευθείας 
ένα νέο προφίλ.

2. Εάν είναι ήδη αποθηκευμένα προφίλ 
και το ατομικό ρόφημα πρέπει να 
αποθηκευτεί σε ένα νέο προφίλ, 
επιλέξτε με τον περιστροφικό επιλογέα 
ένα νέο προφίλ. 
- ή -  
Εάν το ατομικό ρόφημα πρέπει να 
αποθηκευτεί σε ένα υφιστάμενο 
προφίλ, επιλέξτε με τον περιστροφικό 
επιλογέα το επιθυμητό προφίλ.

3. Πιέστε τον περιστροφικό επιλογέα, για 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Όταν δημιουργείται ένα νέο προφίλ, 
εισάγετε το όνομα και επιλέξτε την εικόνα 
φόντου. Επιβεβαιώστε τις εισαγωγές.
Εάν υπάρχει ήδη ένα προφίλ, επιλέξτε το 
και αποθηκεύστε το ρόφημα.
4. Πατήστε το πλήκτρο !.
Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα 
λειτουργίας.

Υπόδειξη:  Για την αυτόματη εγκατάλειψη 
του μενού, ρυθμίστε κάτω από "Προφίλ 
χρηστών" την "Αυτόματη εγκατάλειψη 
προφίλ". ~  "Ρυθμίσεις μενού" 
στη σελίδα 22

AΑσφάλεια παιδιών
Ασφάλ ε ι α παι δι ώνΓια να προστατεύετε τα παιδιά από 
ζεματίσματα και εγκαύματα, μπορεί να 
κλειδωθεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση της ασφάλειας 
παιδιών
Κρατήστε το πλήκτρο milk το λιγότερο για 
4 δευτερόλεπτα πατημένο.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται 
"Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη".
Τώρα δεν είναι εφικτός πλέον κανένας 
χειρισμός.

Απενεργοποίηση της 
ασφάλειας παιδιών
Κρατήστε το πλήκτρο milk το λιγότερο για 
4 δευτερόλεπτα πατημένο.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται 
"Ασφάλεια παιδιών απενεργοποιημένη".
Τώρα μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή 
ως συνήθως.
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el  Ρυθμίσεις μενού
QΡυθμίσεις μενού
Ρυθμί σε ι ς με ν ούΤο μενού χρησιμεύει, για την 
εξατομικευμένη αλλαγή των ρυθμίσεων, 
την κλήση πληροφοριών ή για την εκκίνηση 
ενός προγράμματος.

Αλλαγή των ρυθμίσεων

1. Κρατήστε το πλήκτρο $/± το λιγότερο 
5 δευτερόλεπτα πατημένο, για να 
ανοίξετε το "Μενού".
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι 
διάφορες δυνατότητες ρύθμισης.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
την επιθυμητή ρύθμιση.
Η τρέχουσα ρύθμιση είναι στην οθόνη 
ενδείξεων έγχρωμη.

3. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω 
από "Επιλογή" .

4. Με τον περιστροφικό επιλογέα αλλάξτε 
τη ρυθμίση.

5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω 
από "Επιβεβαίωση".
Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.

6. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 
εγκαταλείψετε το "Μενού".

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η 
επιλογή ροφήματος.

Υποδείξεις
■ Πατώντας το πλήκτρο πλοήγησης κάτω 

από "Προηγούμενο", μπορεί να περάσει 
κανείς στο προηγούμενο επίπεδο.

■ Πατώντας το πλήκτρο πλοήγησης κάτω 
από "Διακοπή", μπορεί να διακοπεί η 
διαδικασία ρύθμισης.

■ Πατώντας το πλήκτρο $/±, μπορεί να 
εγκαταλειφθεί το μενού οποτεδήποτε. 

■ Όταν περίπου για 2 λεπτά δεν 
πραγματοποιηθεί καμία εισαγωγή, 
κλείνει το μενού αυτόματα, οι 
ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:
Ρυθμίσεις Δυνατές ρυθμίσεις Εξήγηση
Γλώσσα Διαφορετικές γλώσσες Ρύθμιση της γλώσσας, στην οποία εμφανίζονται τα 

κείμενα οθόνης.

Σκληρότητα νερού ■ 1 (μαλακό)
■ 2 (μέτριο)
■ 3 (σκληρό)
■ 4 (πολύ σκληρό)

Ρύθμιση στην τοπική σκληρότητα νερού. 
Η προρρυθμισμένη σκληρότητα του νερού είναι η 
βαθμίδα 4 (πολύ σκληρό). Τη σκληρότητα του νερού 
μπορείτε να την πληροφορηθείτε π.χ. από την εται-
ρεία ύδρευσης της περιοχής σας. 
Η σωστή ρύθμιση της σκληρότητας νερού είναι 
σημαντική, ώστε η συσκευή να επισημαίνει έγκαιρα 
πότε απαιτείται απασβέστωση. 

Απενεργοποίηση μετά 15 λεπτά 
μέχρι και 
3 ώρες 

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος, μετά το οποίο η 
συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά την τελευ-
ταία παρασκευή ροφήματος. 
Ο προρυθμισμένος χρόνος είναι 30 λεπτά.

Φωτεινότητα οθόνης 
ενδείξεων

Βαθμίδα 1 μέχρι και βαθμίδα 10 
Βασική ρύθμιση 7

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων

Πληροφορίες ροφημά-
των 

Ένδειξη της ποσότητας ροφημάτων που παρασκευάστηκαν από τη θέση σε λειτουργία.Ο 
μετρητής για τεχνικούς λόγους δε μετρά "και το τελευταίο φλιτζάνι".

Ρυθμίσεις εργοστασίου Επαναφορά της συσκευής στις 
ρυθμίσεις εργοστασίου

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του χρήστη στην 
κατάσταση παράδοσης.
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Ρυθμίσεις μενού  el
--------

Εκκίνηση του προγράμματος 
"Φίλτρο νερού" ή 
"Αντιπαγετική προστασία"

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο $/±.
2. Με τον περιστροφικό επιλογέα μπορεί 

να επιλεγεί το πρόγραμμα "Φίλτρο 
νερού" ή "Αντιπαγετική προστασία". Η 
τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται στην 
οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη:  Με τον περιστροφικό επιλογέα 
μπορεί επίσης να επιλεγεί ένα πρόγραμμα 
σέρβις. ~  "Προγράμματα σέρβις" 
στη σελίδα 28

Λειτουργία παρουσία-
σης

■ On
■ Off

Μόνο για λόγους παρουσίασης.Η ρύθμιση "Off" πρέ-
πει να είναι ενεργοποιημένη για την κανονική λει-
τουργία.Η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο στα πρώτα 3 
λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Ρυθμίσεις ροφημάτων

Eσπρέσο / Θερμο-
κρασία καφέ

■ κανονική
■ υψηλή
■ μέγ.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για ροφήματα καφέ.  
Η ρύθμιση επενεργεί σε όλα τα είδη παρασκευής.

Θερμοκρασία καυ-
τού νερού

■ > 70 °C
■ > 80 °C
■ > 85 °C
■ > 90 °C
■ > 97 °C

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για καυτό νερό.  
Η ρύθμιση επενεργεί σε όλα τα είδη παρασκευής.

Διάλειμμα 
Macchiato 

■ μικρό
■ μεσαίο
■ μεγάλο

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στο 
αφρόγαλα και στη λήψη καφέ.  
Όσο μεγαλύτερο επιλεγεί το χρονικό διάστημα, τόσο 
σαφέστερη είναι η διαστρωμάτωση γάλακτος και 
καφέ.

Σειρά καφέ/γάλα-
κτος

■ πρώτα γάλα
■ πρώτα καφές

Ρύθμιση, εάν θα παρασκευαστεί και θα ληφθεί 
πρώτα γάλα ή καφές. (Καπουτσίνο)

Επαναφορά των ρυθμίσεων ροφημάτων Οι ατομικές ρυθμίσεις των ροφημάτων επαναφέρο-
νται στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Ασφάλεια παιδιών ■ Ενεργοποίηση
■ Η ασφάλεια παιδιών είναι 

ενεργοποιημένη 
Για την απενεργοποίηση 
πατήστε milk

Ρύθμιση, εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιη-
μένη ή απενεργοποιημένη. ~  "Ασφάλεια παιδιών" 
στη σελίδα 21
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el  Ρυθμίσεις μενού
Φίλτρο νερού 
Ένα φίλτρο νερού εμποδίζει τα αποθέματα 
αλάτων ασβεστίου, μειώνει τη ρύπανση 
στο νερό και βελτιώνει τη γεύση του καφέ. 
Τα φίλτρα νερού διατίθενται στο εμπόριο ή 
από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 
~  "Εξαρτήματα" στη σελίδα 11

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του 
φίλτρου νερού
Προτού χρησιμοποιηθεί ένα νέο φίλτρο 
νερού, πρέπει αυτό να ξεπλυθεί.
1. Στις ρυθμίσεις μενού επιλέξτε "Φίλτρο 

νερού". 
2. Με το πλήκτρο πλοήγησης επιλέξτε 

"Τοποθέτηση" ή "Αντικατάσταση".
3. Πιέστε δυνατά το φίλτρο του νερού με 

τη βοήθεια της μεζούρας αλεσμένου 
καφέ μέσα στο άδειο δοχείο του 
νερού.

4. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την 
ένδειξη "max" με νερό.

5. Τοποθετήστε ένα δοχείο με 
χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το 
στόμιο εκροής και επιβεβαιώστε το.
Το νερό τρέχει τώρα μέσα από το 
φίλτρο. Το φίλτρο ξεπλένεται.

6. Στη συνέχεια αδειάστε το δοχείο.
Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα 
λειτουργίας.

Υποδείξεις
■ Με το ξέπλυμα του φίλτρου 

ενεργοποιείται αυτόματα το χρονικό 
διάστημα για την ένδειξη της αλλαγής 
φίλτρου.Μετά από αυτό το χρονικό 
διάστημα ή το αργότερο μετά από 
2 μήνες έχει εξαντληθεί η 
αποτελεσματικότητα του φίλτρου. Για 
λόγους υγιεινής και για να μη 
συσσωρευτούν άλατα στη συσκευή (η 
συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά), θα 
πρέπει το φίλτρο να αντικατασταθεί.

■ Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιήθηκε για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. 
διακοπές), θα πρέπει το τοποθετημένο 
φίλτρο πριν την πρώτη χρήση της 
συσκευής να ξεπλυθεί. Γι’ αυτό πάρτε 
ένα φλιτζάνι καυτό νερό.

Αφαίρεση του φίλτρου νερού
Εάν δεν τοποθετηθεί κανένα νέο φίλτρο 
νερού, η λειτουργία "Φίλτρο νερού" πρέπει 
να απενεργοποιηθεί.
1. Στις ρυθμίσεις μενού επιλέξτε "Φίλτρο 

νερού". 
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση "Αφαίρεση" και 

επιβεβαιώστε.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από το 

δοχείο του νερού.
4. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο του 

νερού.
Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα 
λειτουργίας.

Αντιπαγετική προστασία
Ένα πρόγραμμα σέρβις για την αποφυγή 
ζημιών από την επίδραση παγετού κατά τη 
μεταφορά και την αποθήκευση. Με αυτό η 
συσκευή αδειάζει εντελώς. Η συσκευή 
πρέπει να είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.
1. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, 

για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
2. Αδειάστε το δοχείο του νερού και 

τοποθετήστε το ξανά.
3. Τυχόν υπόλοιπο νερό στη συσκευή 

εξατμίζεται.
4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και 

καθαρίστε καλά τη συσκευή.
Η συσκευή μπορεί τώρα να μεταφερθεί ή 
να αποθηκευτεί.
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DΚαθημερινή φροντίδα 
και καθαρισμός

Καθημε ρι ν ή φρον τ ί δα κ αι κ αθαρι σμόςΜε καλή φροντίδα και προσεκτικό 
καθαρισμό, διατηρεί η συσκευή σας για 
πολύ χρόνο τη λειτουργικότητά της. Σε 
αυτό το κεφάλαιο μαθαίνετε, με ποιον 
τρόπο φροντίζετε και καθαρίζετε σωστά τη 
συσκευή σας.

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φις από 
την πρίζα. Μη βυθίσετε τη συσκευή ποτέ 
μέσα σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε 
ατμοκαθαριστή.

Υλικά καθαρισμού
Για να μην υποστούν ζημιές οι διάφορες 
επιφάνειες από λάθος υγρό καθαρισμού, 
προσέξτε παρακαλώ τα ακόλουθα 
στοιχεία.
Μη χρησιμοποιείτε

■ ισχυρά καθαριστικά ή υλικά 
τριψίματος.

■ καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή 
οινόπνευμα.

■ σκληρά σύρματα τριψίματος και 
σφουγγάρια καθαρισμού.

Υποδείξεις
■ Τα νέα σφουγγάρια μπορεί να 

περιέχουν άλατα. Τα άλατα μπορεί να 
προξενήσουν την εμφάνιση σκουριάς 
στον ανοξείδωτο χάλυβα. Πριν τη 
χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια 
σφουγγαρόπανα.

■ Αφαιρείτε πάντα αμέσως τα κατάλοιπα 
αλάτων, καφέ, γάλακτος, καθαριστικών 
διαλυμάτων και διαλυμάτων 
απασβέστωσης.Κάτω από αυτά τα 
υπολείμματα μπορεί να προκληθούν 
οξειδώσεις.

Προσοχή!
Δεν μπορούν όλα τα εξαρτήματα της 
συσκευής να καθαριστούν στο πλυντήριο 
πιάτων.

~ Εικόνα % - (

�

�

Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων:
Κάλυμμα του συστήματος εκροής

Κάλυμμα του χώρου παρασκευής

Μονάδα παρασκευής

Δοχείο νερού

Κάλυμμα αρώματος

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων:

μέγ. 
60°C

Λαμαρίνα σταξίματος

Δίσκος σταξίματος

Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ

Αποξέστης υπολειμμάτων καφέ, κόκκι-
νος

Κάλυμμα της μονάδας παρασκευής, 
κόκκινο

Μεζούρα αλεσμένου καφέ

Σύστημα γάλακτος, όλα τα μέρη

Δοχείο γάλακτος, όλα τα μέρη
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Καθαρισμός της συσκευής

1. Σκουπίστε το περίβλημα με ένα 
μαλακό, υγρό πανί.

2. Καθαρίστε την οθόνη, ενδείξεων με 
ένα πανί από μικροΐνες.

3. Σπρώξτε τα τυχόν υπολείμματα καφέ 
στη θήκη αλεσμένου καφέ με ένα 
μαλακό πινέλο μέσα στη θήκη.

Υποδείξεις
■ Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί σε 

κρύα κατάσταση ή απενεργοποιηθεί 
μετά τη λήψη καφέ, ξεπλένεται η 
συσκευή αυτόματα.Το σύστημα 
καθαρίζεται έτσι από μόνο του.

■ Εάν δε χρησιμοποιηθεί η συσκευή για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ 
διακοπές), καθαρίστε πολύ καλά 
ολόκληρη τη συσκευή, 
συμπεριλαμβανομένων του 
συστήματος γάλατος και της μονάδας 
παρασκευής.

Καθαρισμός του δίσκου σταξίματος και 
του δοχείου συλλογής υπολειμμάτων 
καφέ
~ Εικόνα %

Υπόδειξη:  Ο δίσκος σταξίματος και το 
δοχείο συλλογής των υπολειμμάτων του 
καφέ θα πρέπει να αδειάζουν και να 
καθαρίζονται καθημερινά, ώστε να 
αποφεύγεται ο σχηματισμός αποθέσεων.
1. Αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος μαζί με 

το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων 
καφέ προς τα εμπρός.

2. Αφαιρέστε τη λαμαρίνα σταξίματος.
3. Αδειάστε και καθαρίστε το δίσκο 

σταξίματος και το δοχείο συλλογής 
υπολειμμάτων καφέ.

4. Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής 
(δίσκοι υποδοχής).

Καθαρισμός του δοχείου του γάλακτος
~ Εικόνα '
Υπόδειξη:  Για λόγους υγιεινής πρέπει να 
καθαρίζεται τακτικά το δοχείο του 
γάλακτος
1. Αποσυναρμολογείτε το δοχείο του 

γάλακτος στα ξεχωριστά εξαρτήματα.
2. Καθαρίστε όλα τα μέρη του δοχείου 

γάλακτος ή βάλτε τα στο πλυντήριο 
πιάτων.

Καθαρισμός του συστήματος 
γάλακτος
Το σύστημα γάλακτος καθαρίζεται αμέσως 
μετά την παρασκευή ενός ροφήματος 
γάλακτος αυτόματα με μια σύντομη 
παροχή ατμού.

:Προειδοποίηση
Κίνδυνος ζεματίσματος! 
Το σύστημα εκροής ζεσταίνεται πάρα 
πολύ. Αφήστε το σύστημα εκροής μετά τη 
χρήση πρώτα να κρυώσει και μετά το 
αγγίζετε.

~ Εικόνα #, ~ Εικόνα &
Καθαρίζετε το σύστημα του γάλακτος 
κάθε εβδομάδα με το χέρι, σε περίπτωση 
που χρειάζεται, επίσης συχνότερα.Για έναν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό 
μπορεί το σύστημα του γάλακτος να 
ξεπλυθεί επιπλέον με νερό. ~  "Ξέπλυμα 
του συστήματος γάλακτος" στη σελίδα 29

Αφαίρεση του συστήματος γάλακτος:
1. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος από 

τη συσκευή.
2. Σπρώξτε το σύστημα εκροής στην κάτω 

θέση.
3. Πατήστε την απασφάλιση επάνω δεξιά.
4. Ανοίξτε το κάλυμμα προς τα εμπρός 

και τραβήξτε το έξω.
5. Αφαιρέστε το σύστημα γάλακτος και 

αποσυναρμολογήστε το στα ξεχωριστά 
εξαρτήματα.

6. Καθαρίστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα 
με σαπουνάδα και ένα μαλακό πανί.

7. Ξεπλύντε όλα τα εξαρτήματα με 
καθαρό νερό και αφήστε τα να 
στεγνώσουν.
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Υποδείξεις
■ Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος 

γάλακτος μπορούν να καθαριστούν 
στο πλυντήριο πιάτων. Αφαιρέστε 
προσεκτικά τα υπολείμματα απόπλυσης 
στο σύστημα γάλακτος μετά τη 
διαδικασία ξεπλύματος.

■ Σημαντικό: Το κάλυμμα του 
συστήματος εκροής δεν πλένεται στο 
πλυντήριο πιάτων.

Τοποθέτηση του συστήματος γάλακτος:
1. Συναρμολογήστε τα ξεχωριστά 

εξαρτήματα του συστήματος γάλακτος.
2. Τοποθετήστε το σύστημα γάλακτος στο 

κάλυμμα.
3. Σπρώξτε το σύστημα εκροής στην κάτω 

θέση.
4. Γαντζώστε το κάλυμμα κάτω και 

στρέψτε το προς τα επάνω, ώσπου να 
ασφαλίσει.

Καθαρισμός της μονάδας 
παρασκευής
~ Εικόνα $, ~ Εικόνα (
Εκτός από το αυτόματο πρόγραμμα 
καθαρισμού, θα πρέπει να αφαιρείτε τη 
μονάδα παρασκευής και να την 
καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προσοχή!
Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής χωρίς 
απορρυπαντικό πιάτων και μην τη βάλετε 
στο πλυντήριο πιάτων.

Αφαίρεση της μονάδας παρασκευής:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού.
3. Σπρώξτε τους δύο κόκκινους σύρτες 

ασφάλισης μεταξύ τους και αφαιρέστε 
το κάλυμμα.

4. Αφαιρέστε τον αποξέστη των 
υπολειμμάτων καφέ (κόκκινος) και το 
κάλυμμα της μονάδας παρασκευής 
(κόκκινο), καθαρίστε τα και στεγνώστε 
τα.

5. Σπρώξτε την κόκκινη ασφάλιση πάνω 
από τη μονάδα παρασκευής προς τα 
δεξιά.

6. Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα 
παρασκευής και καθαρίστε την 
προσεκτικά κάτω από τρεχούμενο 
νερό.

7. Καθαρίστε καλά τον εσωτερικό χώρο 
της συσκευής με ένα υγρό πανί, 
απομακρύνετε ενδεχομένως 
υπάρχοντα υπολείμματα του καφέ.

8. Αφήστε τη μονάδα παρασκευής και το 
εσωτερικό της συσκευής να 
στεγνώσουν.

Τοποθέτηση της μονάδας παρασκευής:
1. Σπρώξτε τη μονάδα παρασκευής προς 

την κατεύθυνση του βέλους μέσα στη 
συσκευή. Το βέλος βρίσκονται στην 
επάνω πλευρά της μονάδας 
παρασκευής.
Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής 
επάνω, αναρτήστε την στις ράγες 
οδηγούς και σπρώξτε την μέσα στη 
συσκευή.

2. Σπρώξτε την κόκκινη ασφάλεια πάνω 
στη μονάδα παρασκευής προς τα 
αριστερά.

3. Τοποθετήστε τον αποξέστη των 
υπολειμμάτων καφέ (κόκκινος) και το 
κάλυμμα της μονάδας παρασκευής 
(κόκκινο).

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα και αφήστε 
το να ασφαλίσει.

5. Τοποθετήστε το δοχείο του νερού.
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el  Προγράμματα σέρβις
.Προγράμματα σέρβις
Προγ ράμματ α σέ ρβι ςΣε τακτικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα 
με τη σκληρότητα του νερού και τη χρήση 
της συσκευής, εμφανίζεται στην οθόνη 
ενδείξεων αντί της επιλογής καφέ ένα από 
τα παρακάτω μηνύματα:

■ Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος
■ Εκτελέστε επειγόντως το πρόγραμμα 

απασβέστωσης
■ Εκτελέστε επειγόντως το πρόγραμμα 

καθαρισμού
■ Εκτελέστε επειγόντως το πρόγραμμα 

calc'nClean

Η συσκευή θα πρέπει να καθαριστεί ή να 
απασβεστωθεί χωρίς καθυστέρηση με το 
αντίστοιχο πρόγραμμα. Προαιρετικά 
μπορεί να συνοψιστούν οι διαδικασίες 
Απασβέστωση και Καθαρισμός μέσω της 
λειτουργίας calc‘nClean. Εάν το 
πρόγραμμα σέρβις δεν πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες, η συσκευή μπορεί 
να υποστεί ζημιά.
Τα προγράμματα σέρβις μπορούν να 
ξεκινήσουν επίσης και οποτεδήποτε χωρίς 
ειδοποίηση στην οθόνη ενδείξεων. 
Πατήστε το πλήκτρο $/±, επιλέξτε το 
επιθυμητό πρόγραμμα και εκτελέστε το.

Υποδείξεις
■ Σημαντικό: Εάν η συσκευή δεν 

απασβεστωθεί έγκαιρα, εμφανίζεται η 
ένδειξη "Το πρόγραμμα απασβέστωσης 
είναι εκπρόθεσμο. Η συσκευή θα 
κλειδωθεί σύντομα!". Εκτελέστε 
αμέσως τη διαδικασία της 
απασβέστωσης σύμφωνα με τις 
οδηγίες. Όταν η συσκευή είναι 
κλειδωμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πάλι ξανά μετά την εκτέλεση της 
διαδικασίας της απασβέστωσης.

■ Προσοχή! Σε κάθε πρόγραμμα σέρβις 
χρησιμοποιείτε μέσο απασβέστωσης 
και καθαρισμού σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προσέχετε τις (εκάστοτε) 
υποδείξεις ασφαλείας.

■ Μην πίνετε τα υγρά.

■ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ξίδι, 
απορρυπαντικά με βάση το ξίδι, κιτρικό 
οξύ ή απορρυπαντικά με βάση το 
κιτρικό οξύ για την απασβέστωση.

■ Για την απασβέστωση και τον 
καθαρισμό χρησιμοποιείτε 
αποκλειστικά τα κατάλληλα γι’ αυτό 
δισκία.Αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
αυτή τη συσκευή και μπορείτε να τα 
αγοράσετε εκ των υστέρων από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 
~  "Εξαρτήματα" στη σελίδα 11

■ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
βάλετε δισκία απασβέστωσης ή άλλα 
μέσα στη θήκη αλεσμένου καφέ.

■ Μη διακόψετε σε καμία περίπτωση το 
πρόγραμμα σέρβις.

■ Πριν την εκκίνηση του προγράμματος 
σέρβις αφαιρέστε τη μονάδα 
παρασκευής, καθαρίστε την και 
τοποθετήστε την ξανά. Ξεπλύνετε το 
σύστημα γάλακτος.

■ Μετά το πέρας ενός προγράμματος 
σέρβις σκουπίστε τη συσκευή με ένα 
μαλακό, υγρό πανί, για να 
απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα 
του διαλύματος απασβέστωσης. Κάτω 
από αυτά τα υπολείμματα μπορεί να 
προκληθούν οξειδώσεις.

■ Τα νέα σφουγγάρια καθαρισμού 
μπορεί να περιέχουν άλατα. Τα άλατα 
μπορούν να προκαλέσουν τη εμφάνιση 
σκουριάς στον ανοξείδωτο χάλυβα, γι’ 
αυτό πριν τη χρήση πρέπει να 
ξεπλύνετε τα πανιά οπωσδήποτε πολύ 
καλά.

■ Όταν διακοπεί κάποιο από τα 
προγράμματα σέρβις, π.χ. λόγω 
διακοπής του ρεύματος, ενεργήστε ως 
εξής:
Η συσκευή ξεκινά αυτόματα ένα ειδικό 
ξέπλυμα.
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1. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού. 
2. Προσθέστε καθαρό, μη ανθρακούχο 

νερό μέχρι το μαρκάρισμα "max".
Το πρόγραμμα ξεκινά και ξεπλένει τη 
συσκευή.Διάρκεια περίπου 2 λεπτά.

3. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος, 
καθαρίστε τον και τοποθετήστε τον 
ξανά.

4. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 
καθαρίστε το και τοποθετήστε το ξανά.
Το πρόγραμμα τελείωσε. Η συσκευή 
βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα 
λειτουργίας.

5. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 
εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

Ξέπλυμα του συστήματος 
γάλακτος
Το σύστημα γάλακτος καθαρίζεται αμέσως 
μετά την παρασκευή ενός ροφήματος 
γάλακτος αυτόματα με μια σύντομη 
παροχή ατμού.
Για έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
καθαρισμό μπορεί το σύστημα του 
γάλακτος να ξεπλυθεί επιπλέον με νερό.
Διάρκεια: περίπου 2 λεπτά

1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 
ανοίξετε το μενού.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
"Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος".

3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, 
για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

4. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 
καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.

5. Τοποθετήστε ένα νέο ποτήρι κάτω από 
το σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε.

Το πρόγραμμα τρέχει.
6. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 

καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
7. Αδειάστε το ποτήρι.
Το πρόγραμμα τελείωσε. Η συσκευή 
βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.
8. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 

εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

Επιπλέον καθαρίζετε τακτικά πολύ καλά με 
το χέρι το σύστημα γάλακτος. 
~  "Καθαρισμός του συστήματος 
γάλακτος" στη σελίδα 26

Απασβέστωση
Διάρκεια: περίπου 21 λεπτά
Η γραμμή κάτω στην οθόνη ενδείξεων 
δείχνει, σε πόσα λεπτά π.χ. το δοχείο 
νερού πρέπει να ξεπλυθεί και να γεμίσει με 
νερό.

1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 
ανοίξετε το μενού.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
"Απασβέστωση".

3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, 
για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Οι υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων 
οδηγούν μέσω του προγράμματος.
4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και 

τοποθετήστε τον ξανά.
5. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 

καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
6. Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν 

υπάρχει) και επιβεβαιώστε το.
7. Γεμίστε το άδειο δοχείο νερού μέχρι το 

μαρκάρισμα "0,5 l" με χλιαρό νερό. 
Διαλύστε μέσα 1 δισκίο απασβέστωσης 
TZ80002.

8. Τοποθετήστε ένα δοχείο με 
χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το 
σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε το.

9. Πιέστε τον περιστροφικό επιλογέα.
Το πρόγραμμα τρέχει.
Διάρκεια: περίπου 19 λεπτά
Πληροφορία: Όταν στο δοχείο νερού 
βρίσκεται πολύ λίγο διάλυμα 
απασβέστωσης, εμφανίζεται η αντίστοιχη 
εντολή. Συμπληρώστε νερό χωρίς 
ανθρακικό και επιβεβαιώστε το.
10. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και (σε 

περίπτωση που είχε αφαιρεθεί) 
τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του 
νερού.

11.Προσθέστε καθαρό νερό χωρίς 
ανθρακικό μέχρι το μαρκάρισμα "max" 
και τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού.

Το πρόγραμμα τρέχει.
Διάρκεια: περίπου 2 λεπτά
12.Αδειάστε το δοχείο και επιβεβαιώστε 

το.
13.Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και 

τοποθετήστε τον ξανά.
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14.Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 
καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.

Το πρόγραμμα τελείωσε. Η συσκευή 
βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.
15.Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 

εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

Καθαρισμός
Διάρκεια: περίπου 6 λεπτά

1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 
ανοίξετε το μενού.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
"Καθαρισμός".

3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, 
για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Οι υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων 
οδηγούν μέσω του προγράμματος.
4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και 

τοποθετήστε τον ξανά.
5. Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ, ρίξτε 

μέσα ένα δισκίο καθαρισμού, κλείστε 
τη θήκη αλεσμένου καφέ και 
επιβεβαιώστε.

6. Τοποθετήστε ένα δοχείο με 
χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το 
σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε το.

Το πρόγραμμα τρέχει.
Διάρκεια: περίπου 5 λεπτά
7. Αδειάστε το δοχείο και επιβεβαιώστε 

το.
Το πρόγραμμα τελείωσε. Η συσκευή 
βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.
8. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 

εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

calc'nClean
Διάρκεια περίπου 26 λεπτά
Η λειτουργία calc’nClean συνδυάζει τις 
επιμέρους λειτουργίες "Απασβέστωση" και 
"Καθαρισμός". Εάν οι χρόνοι εκτέλεσης 
των δύο προγραμμάτων βρίσκονται κοντά, 
η συσκευή προτείνει αυτόματα αυτό το 
πρόγραμμα σέρβις.
Η γραμμή κάτω στην οθόνη ενδείξεων 
δείχνει, σε πόσα λεπτά π.χ. το δοχείο 
νερού πρέπει να ξεπλυθεί και να γεμίσει με 
νερό.

1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 
ανοίξετε το μενού.

2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε 
"calc’nClean".

3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, 
για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Οι υποδείξεις στην οθόνη ενδείξεων 
οδηγούν μέσω του προγράμματος.
4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και 

τοποθετήστε τον ξανά.
5. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 

καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
6. Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ, ρίξτε 

μέσα ένα δισκίο καθαρισμού, κλείστε 
τη θήκη αλεσμένου καφέ και 
επιβεβαιώστε.

7. Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν 
υπάρχει) και επιβεβαιώστε το.

8. Γεμίστε το άδειο δοχείο νερού μέχρι το 
μαρκάρισμα "0,5 l" με χλιαρό νερό. 
Διαλύστε μέσα 1 δισκίο απασβέστωσης 
TZ80002.

9. Τοποθετήστε ένα δοχείο με 
χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το 
σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε το.

Το πρόγραμμα τρέχει.
Διάρκεια: περίπου 19 λεπτά
Πληροφορία: Όταν στο δοχείο νερού 
βρίσκεται πολύ λίγο διάλυμα 
απασβέστωσης, εμφανίζεται η αντίστοιχη 
εντολή. Συμπληρώστε νερό χωρίς 
ανθρακικό και επιβεβαιώστε το.
10. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και (σε 

περίπτωση που είχε αφαιρεθεί) 
τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του 
νερού.

11.Προσθέστε καθαρό νερό χωρίς 
ανθρακικό μέχρι το μαρκάρισμα "max" 
και τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού.

Το πρόγραμμα τρέχει.
Διάρκεια: περίπου 7 λεπτά
12.Αδειάστε το δοχείο και επιβεβαιώστε 

το.
13.Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και 

τοποθετήστε τον ξανά.
14.Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, 

καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
Το πρόγραμμα τελείωσε. Η συσκευή 
βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.
15.Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να 

εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.
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3Αντιμετώπιση βλαβών
Αν τ ι με τ ώπι ση βλ αβώνΌταν παρουσιαστεί μια βλάβη, συχνά η 
αιτία είναι ασήμαντη. Προτού καλέσετε την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, 
προσπαθήστε με τη βοήθεια του πίνακα να 
διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη.

Διαβάστε παρακαλώ καλά τις υποδείξεις 
ασφαλείας στην αρχή αυτών των οδηγιών.

Πίνακας βλαβών
Πρόβλημα Αιτία Αντιμετώπιση
Μεγάλη διακύμανση της ποιότη-
τας του καφέ ή του αφρόγαλου.

Στη συσκευή έχουν συσσωρευτεί 
πολλά άλατα.

Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με 
τις οδηγίες.

Δεν είναι δυνατή η λήψη καυτού 
νερού.

Το σύστημα γάλακτος ή η υπο-
δοχή του συστήματος γάλακτος 
έχουν ρύπους.

Καθαρίστε το σύστημα γάλακτος ή την 
υποδοχή. ~  "Καθαρισμός του 
συστήματος γάλακτος" στη σελίδα 26

Πολύ λίγος ή καθόλου αφρός 
γάλακτος.

Το σύστημα γάλακτος ή η υπο-
δοχή του συστήματος γάλακτος 
έχουν ρύπους.

Καθαρίστε το σύστημα γάλακτος ή την 
υποδοχή. ~  "Καθαρισμός του 
συστήματος γάλακτος" στη σελίδα 26

Ακατάλληλο γάλα. Μην χρησιμοποιείτε ήδη βρασμένο γάλα. 
Χρησιμοποιείτε κρύο γάλα με περιεκτικό-
τητα σε λιπαρά τουλάχιστον 1,5 %.

Στη συσκευή έχουν συσσωρευτεί 
πολλά άλατα.

Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με 
τις οδηγίες.

Το σύστημα γάλακτος δεν αναρ-
ροφά καθόλου γάλα.

Το σύστημα γάλακτος δεν έχει 
συναρμολογηθεί σωστά.

Συναρμολογήστε σωστά όλα τα εξαρτή-
ματα. ~ Εικόνα #

Λάθος σειράς σύνδεσης δοχείου 
γάλακτος και συστήματος γάλα-
κτος.

Συνδέστε πρώτα το σύστημα γάλακτος στο 
σύστημα εκροής και μετά το δοχείο του 
γάλακτος.

Δεν επιτυγχάνεται η εξατομικευ-
μένα ρυθμισμένη ποσότητα πλή-
ρωσης, ο καφές απλά στάζει ή δεν 
τρέχει καθόλου καφές πλέον

Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ 
λεπτός.  
Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ 
λεπτός.

Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης. 
Χρησιμοποιήστε πιο χοντρό αλεσμένο 
καφέ.

Στη συσκευή έχουν συσσωρευτεί 
πολλά άλατα.

Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με 
τις οδηγίες.

Στο φίλτρο του νερού υπάρχει 
αέρας.

Βυθίστε το φίλτρο του νερού στο νερό 
τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία 
φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλ-
τρο.

Τρέχει μόνο νερό, καθόλου 
καφές.

Ένα άδειο δοχείο κόκκων καφέ 
δεν αναγνωρίζεται από τη 
συσκευή.

Προσθέστε κόκκους καφέ 
Υπόδειξη: Η συσκευή προσαρμόζεται 
στις επόμενες λήψεις στους κόκκους του 
καφέ.

Το κανάλι του καφέ στη μονάδα 
παρασκευής είναι φραγμένο.

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής. 
~  "Καθαρισμός της μονάδας 
παρασκευής" στη σελίδα 27
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Η συσκευή δεν αντιδρά πλέον. Βλάβη στη συσκευή. Πατήστε το πλήκτρο on/off 10 δευτερόλε-
πτα.

Ο καφές δεν έχει "κρέμα". Ακατάλληλο είδος καφέ. Χρησιμοποιήστε ένα είδος καφέ με μεγα-
λύτερη αναλογία κόκκων καφέ Robusta.

Οι κόκκοι του καφέ δεν είναι φρε-
σκοκαβουρντισμένοι.

Χρησιμοποιήστε φρέσκους κόκκους 
καφέ.

Ο βαθμός άλεσης δεν είναι κατάλ-
ληλος για το είδος των κόκκων 
του καφέ.

Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης λεπτότερο.

Ο καφές είναι πολύ "ξινός". Ο βαθμός άλεσης ή ο αλεσμένος 
καφές είναι πολύ χοντρός.

Ρυθμίστε πιο λεπτό βαθμό άλεσης ή χρησι-
μοποιήστε λεπτότερο αλεσμένο καφέ.

Ακατάλληλο είδος καφέ. Χρησιμοποιήστε πιο καβουρντισμένο 
καφέ.

Ο καφές είναι πολύ "πικρός". Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ 
λεπτός ή ο αλεσμένος καφές είναι 
πολύ λεπτός.

Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης ή χρη-
σιμοποιήστε χοντρότερο αλεσμένο καφέ.

Ακατάλληλο είδος καφέ. Αλλάξτε το είδος του καφέ.

Ο καφές έχει γεύση "καμμένου". Πολύ υψηλή θερμοκρασία παρα-
σκευής

Μειώστε τη θερμοκρασία. 
~  "Προσαρμογή των ρυθμίσεων 
ροφημάτων" στη σελίδα 18

Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ 
λεπτός ή ο αλεσμένος καφές είναι 
πολύ λεπτός.

Ρυθμίστε πιο χοντρό βαθμό άλεσης ή χρη-
σιμοποιήστε χοντρότερο αλεσμένο καφέ.

Ακατάλληλο είδος καφέ. Αλλάξτε το είδος του καφέ.

Το φίλτρο νερού δε συγκρατείται 
στο δοχείο νερού.

Το φίλτρο νερού δεν έχει στερεω-
θεί σωστά.

Βυθίστε το φίλτρο του νερού στο νερό 
τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία 
φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλ-
τρο.
Πιέστε σταθερά και ευθεία το φίλτρο 
νερού μέσα στη σύνδεση του δοχείου.

Τα υπολείμματα του καφέ δεν 
είναι αρκετά συμπαγή ή είναι πολύ 
υγρά.

Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμέ-
νος πολύ λεπτός ή πολύ χοντρός, 
ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκε-
τός αλεσμένος καφές.

Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης χοντρότερο ή 
λεπτότερο ή χρησιμοποιήστε 2 κοφτές 
μεζούρες αλεσμένου καφέ.

Σταγόνες νερού στον εσωτερικό 
πάτο της συσκευής, όταν αφαιρε-
θεί ο δίσκος σταξίματος.

Ο δίσκος σταξίματος αφαιρέθηκε 
πολύ νωρίς.

Αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος μερικά 
δευτερόλεπτα μετά την τελευταία λήψη 
ροφήματος.

Ο δίσκος σταξίματος δεν μπορεί 
να αφαιρεθεί.

Το δοχείο συλλογής υπολειμμά-
των καφέ είναι πολύ γεμάτο. 
Ο αποξέστης των υπολειμμάτων 
καφέ μαγκώνει.

Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο της μονά-
δας παρασκευής. ~  "Καθαρισμός της 
μονάδας παρασκευής" στη σελίδα 27
Τοποθετήστε σωστά τον αποξέστη των 
υπολειμμάτων καφέ.
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Το σύστημα εκροής δεν μπορεί να 
συναρμολογηθεί ή να αποσυναρ-
μολογηθεί.

Λάθος σειρά Συνδέστε πρώτα το σύστημα εκροής (μαζί 
με το σύστημα γάλακτος) και μετά το 
δοχείο του γάλακτος ή σε περίπτωση απο-
συναρμολόγησης αφαιρέστε πρώτα το 
δοχείο του γάλακτος και μετά το σύστημα 
εκροής.

Ένδειξη οθόνης "Γεμίστε το 
δοχείο κόκκων καφέ". Παρόλο 
που το δοχείο κόκκων καφέ είναι 
γεμάτο )B ή ο μηχανισμός άλε-
σης δεν αλέθει κόκκους καφέ.

Οι κόκκοι του καφέ δεν πέφτουν 
στο μηχανισμό άλεσης (οι κόκκοι 
είναι πολύ λιπαροί).

Χτυπήστε ελαφρά το δοχείο των κόκκων 
του καφέ. Αλλάξτε ενδεχομένως είδος 
καφέ. Σκουπίστε το άδειο δοχείο κόκκων 
καφέ με ένα στεγνό πανί.

Ένδειξη οθόνης: "Αδειάστε το 
δίσκο σταξίματος", παρόλο που ο 
δίσκος σταξίματος είναι άδειος - τι 
κάνετε;

Σε περίπτωση απενεργοποιημέ-
νης συσκευής δεν αναγνωρίζεται 
το άδειασμα.

Με ενεργοποιημένη τη συσκευή αφαιρέ-
στε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε 
τον ξανά.

Ο δίσκος σταξίματος είναι λερω-
μένος.

Καθαρίστε προσεκτικά το δίσκο σταξίμα-
τος.

Ένδειξη οθόνης "Συμπληρώστε 
νερό χωρίς ανθρακικό ή απομα-
κρύνετε το φίλτρο"

Το δοχείο του νερού είναι λάθος 
τοποθετημένο.

Τοποθετήστε σωστά το δοχείο του νερού.

Το δοχείο του νερού περιέχει 
ανθρακούχο νερό.

Γεμίστε το δοχείο του νερού με καθαρό 
νερό του δικτύου ύδρευσης.

Ο πλωτήρας στο δοχείο του νερού 
είναι μαγκωμένος.

Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε 
το καλά.

Το νέο φίλτρο του νερού δεν 
ξεπλύθηκε σύμφωνα με τις οδη-
γίες.

Ξεπλύνετε το φίλτρο του νερού σύμφωνα 
με τις οδηγίες και θέστε το σε λειτουργία.

Στο φίλτρο του νερού υπάρχει 
αέρας.

Βυθίστε το φίλτρο του νερού στο νερό 
τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία 
φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλ-
τρο.

Το φίλτρο του νερού είναι παλιό. Τοποθετήστε νέο φίλτρο νερού.

Ένδειξη οθόνης "Καθαρίστε τη 
μονάδα παρασκευής".

Η μονάδα παρασκευής είναι 
λερωμένη.

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.

Πάρα πολύς αλεσμένος καφές 
στη μονάδα παρασκευής.

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.Προ-
σθέστε το πολύ 2 κοφτές μεζούρες αλε-
σμένου καφέ.

Ο μηχανισμός της μονάδας παρα-
σκευής λειτουργεί με δυσκολία.

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής. 
~  "Καθημερινή φροντίδα και 
καθαρισμός" στη σελίδα 25

Σε περίπτωση που τυχόν προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, καλέστε οπωσδήποτε τη τη γραμμή υποστήριξης 
(Hotline)!

Οι αριθμοί τηλεφώνων βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες των οδηγιών
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4Υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης 
πελατών

Υπηρε σί α τ ε χ ν ι κ ής ε ξ υπηρέ τ ησης πε λ ατ ώνΤεχνικά στοιχεία

Αριθμός E και αριθμός FD:
Αναφέρετε στο τηλεφώνημα τον πλήρη 
αριθμό προϊόντος (Αριθ. E) και τον αριθμό 
κατασκευής (Αριθ. FD), για να μπορούμε 
να σας βοηθήσουμε σωστά. Τους 
αριθμούς θα τους βρείτε στην πινακίδα 
τύπου h. (~ Εικόνα ")
Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ, σε 
περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να 
γράψετε εδώ τα στοιχεία της συσκευής 
σας και τον αριθμό τηλεφώνου της 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών 
για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
θα τα βρείτε στην τελευταία σελίδες σε 
αυτές τις οδηγίες.

Ηλεκτρική σύνδεση (τάση - συχνότητα) 220–240 V ∼, 50 / 60 Hz

Τιμή σύνδεσης 1.500 W

Μέγιστη πίεση αντλίας, στατική 19 bar 

Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού (χωρίς φίλτρο) 2,3 λίτρα

Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ ≈ 235 g

Μήκος καλωδίου 100 cm

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 38,5 x 30,1 x 47,0 cm

Βάρος, άδεια συσκευή 10–12 kg

Τύπος μηχανισμού άλεσης Κεραμικό 

E-Nr.  Αριθ. FD  

Υπηρεσία 
εξυπηρέτησης 
πελατών O
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Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών  el
Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των 
προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
από την ημερομηνία της πρώτης 
αγοράς που αναγράφεται στη 
θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την 
παροχή της εγγύησης απαιτείται η 
επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης 
αγοράς στην οποία αναγράφεται ο 
τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά 
όρια, σε περίπτωση πλημμελούς 
λειτουργίας της συσκευής, αναλαμ- 
βάνει την υποχρέωση της επαναφοράς 
της σε ομαλή λειτουργία και της 
αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωμα- 
τικού μέρους (πλην των αναλώσιμων 
και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, 
λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋ- 
πόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η 
μη λειτουργία της συσκευής να 
προέρχεται από την πλημμελή 
κατασκευή της και όχι επί 
παραδείγματι από κακή χρήση, 
λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση 
των οδηγιών χρήσης της συσκευής, 
ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα 
μη εξουσιοδοτημένα από την BSH 
Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από 
εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές 
ηλεκτρικού ρεύματος ή 
διαφοροποίησης της τάσης κλπ.

3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν 
λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής 
του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία 
εκδηλώθηκε κατά την περίοδο 
εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH 
Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το 
επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την 
οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να 
υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την 
εργασία.

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τπ 
μεταφορά του προϊόντος προς 
επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την 
μονάδα Σέρβις (ή προς το 
Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH 
Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν 
πραγματοποιούνται από την BSH 
Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από 
εξουσιοδοτημένο απ’ αυτήν πρόσωπο.

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει 
να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο 
Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο) της BSH Οικιακές 
Συσκευές Α.Β.Ε.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν 
που χρησιμοποιείται πέραν των 
προδιαγραφών για τις οποίες κατα- 
σκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που 
παρέχεται από τον κατασκευαστή 
παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή 
τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο 
οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές 
διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί 
των οποίων αναγράφεται ο αριθμός 
σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
– Επισκευές, μετατροπές ή 

καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε 
κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο 
από την BSH Οικιακές Συσκευές 
Α.Β.Ε.

– Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, 
χειρισμό ή λειτουργία του 
προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο 
με τις οδηγίες που περιέχονται στα 
εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά 
έγγραφα χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων της 
πλημμελούς φύλαξης της 
συσκευής, της πτώσης της 
συσκευής κλπ.

– Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό 
σειράς.

– Ζημιές που προκαλούνται 
ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή 
υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες 
αναταραχές, λάθος τάσεις του 
δικτύου παροχής ρεύματος, ή 
οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν 
από τον έλεγχο του κατασκευαστή 
ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
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9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται 
μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η 
επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης 
της αδυναμίας επισκευής από το 
Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH 
Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

10.Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση 
ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει 
τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

11.Εξαρτήματα και υλικά που 
αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται στο 
συνεργείο.

BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.  
17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & 
Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα
ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
Αθήνα: 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – 
Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά
θεσ/νίκη: Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό 
Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.θ. 60017 θέρμη
Πάτρα: Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά 
Αλώνια
Ηράκλειο – Κρήτης: Λεωφ. Εθνικής 
Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 
Ηράκλειο
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 
2407Έγκωμη Λευκωσία, Κύπρος
18182: 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική 
χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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	Το γεμάτο με γάλα δοχείο του γάλακτος είναι συνδεδεμένο.
	1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι κάτω από το σύστημα εκροής.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.
	3. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του επιλεγμένου ριφήματος. ~ "Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων" στη σελίδα 18
	4. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.
	Υπόδειξη:
	Αφρόγαλα ή ζεστό γάλα

	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το δοχείο του νερού είναι γεμάτο.
	Το γεμάτο με γάλα δοχείο του γάλακτος είναι συνδεδεμένο.
	1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι κάτω από το σύστημα εκροής.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε "Αφρόγαλα" ή "Ζεστό γάλα".
	3. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του επιλεγμένου ριφήματος. ~ "Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων" στη σελίδα 18
	4. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.
	Υπόδειξη:
	Λήψη καυτού νερού
	Υπόδειξη:
	: Προειδοποίηση


	Κίνδυνος ζεματίσματος!

	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το δοχείο του νερού είναι γεμάτο.
	1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα εκροής.
	2. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος, σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένο.
	3. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε "Καυτό νερό".
	4. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων του επιλεγμένου ριφήματος. ~ "Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων" στη σελίδα 18
	5. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.
	Υπόδειξη:
	Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων
	Πλήκτρο
	Λειτουργία
	Επιλογή
	Προσαρμογή της δύναμης του καφέ ή επιλογή αλεσμένου καφέ
	1. Πατήστε το πλήκτρο ".
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα ρυθμίστε τη δύναμη του καφέ ή επιλέξτε αλεσμένο καφέ.
	3. Για την επιβεβαιώστε πατήστε το πλήκτρο " ή πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.




	Λειτουργία aromaDouble Shot
	Υπόδειξη:
	Προσαρμογή αναλογίας μείξης γάλακτος/καφέ
	1. Πατήστε το πλήκτρο milk.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα ρυθμίστε την περιεκτικότητα γάλακτος σε %. Παράδειγμα: Σε μια ρυθμισμένη τιμή από 30 % έχετε 30 % γάλα και 70 % κ...
	3. Για την επιβεβαιώστε πατήστε το πλήκτρο milk ή πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.

	Επιλογή μεγέθους φλιτζανιού
	1. Πατήστε το πλήκτρο ml. Η προρρυθμισμένη ποσότητα πλήρωσης είναι διαφορετική ανάλογα το είδος του ροφήματος.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα προσαρμόστε την επιθυμητή ποσότητα πλήρωσης σε βήματα ml.
	3. Για την επιβεβαιώστε πατήστε το πλήκτρο ml ή πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.

	Υποδείξεις
	Παρασκευή δύο φλιτζανιών ταυτόχρονα
	1. Πατήστε το πλήκτρο #.
	2. Τοποθετήστε δύο προθερμασμένα φλιτζάνια αριστερά και δεξιά κάτω από το σύστημα εκροής.
	3. Για να ξεκινήσετε τη λήψη του ροφήματος, πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.

	Υποδείξεις
	Ρύθμιση βαθμού άλεσης
	: Προειδοποίηση

	Κίνδυνος τραυματισμού!
	Προσοχή!
	Υποδείξεις

	P Εξατομίκευση
	Εξατομίκευση
	Δημιουργία προφίλ χρήστη
	1. Πατήστε το πλήκτρο !, το μενού εμφανίζεται.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε ένα νέο προφίλ.
	3. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
	4. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε μια εικόνα φόντου.
	5. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
	6. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε το επιθυμητό γράμμα. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να επιβεβαιώσετε το γράμμα.
	7. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη.
	8. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης ακόμη μια φορά, για να αποθηκεύσετε το προφίλ.


	Για τον καταχωρημένο χρήστη μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί ένα ατομικό ρόφημα.
	1. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.
	2. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, για να καταχωρήσετε το ρόφημα.
	3. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.
	4. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα.
	5. Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
	6. Πατήστε το πλήκτρο !.
	Υπόδειξη:
	Επεξεργασία ή διαγραφή του προφίλ χρήστη
	1. Πατήστε το πλήκτρο !, το μενού εμφανίζεται.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ.
	3. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο πλοήγησης, για να διαγράψετε το προφίλ. - ή - Πατήστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, για να επεξεργαστείτε τις ρυ...
	4. Πατήστε το πλήκτρο !.

	Αποθήκευση ατομικών ροφημάτων:
	1. Κρατήστε το πλήκτρο ! το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα πατημένο.
	2. Εάν είναι ήδη αποθηκευμένα προφίλ και το ατομικό ρόφημα πρέπει να αποθηκευτεί σε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε με τον περιστροφικό επιλογέα...
	3. Πιέστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
	4. Πατήστε το πλήκτρο !.
	Υπόδειξη:

	A Ασφάλεια παιδιών
	Ασφάλεια παιδιών
	Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών
	Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

	Q Ρυθμίσεις μενού
	Ρυθμίσεις μενού
	Αλλαγή των ρυθμίσεων
	1. Κρατήστε το πλήκτρο $/± το λιγότερο 5 δευτερόλεπτα πατημένο, για να ανοίξετε το "Μενού".
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
	3. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω από "Επιλογή" .
	4. Με τον περιστροφικό επιλογέα αλλάξτε τη ρυθμίση.
	5. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω από "Επιβεβαίωση".
	6. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να εγκαταλείψετε το "Μενού".
	Υποδείξεις




	Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:
	Ρυθμίσεις
	Δυνατές ρυθμίσεις
	Εξήγηση
	--------
	Εκκίνηση του προγράμματος "Φίλτρο νερού" ή "Αντιπαγετική προστασία"
	1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο $/±.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα μπορεί να επιλεγεί το πρόγραμμα "Φίλτρο νερού" ή "Αντιπαγετική προστασία". Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται ...
	Υπόδειξη:



	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φίλτρου νερού
	Προτού χρησιμοποιηθεί ένα νέο φίλτρο νερού, πρέπει αυτό να ξεπλυθεί.
	1. Στις ρυθμίσεις μενού επιλέξτε "Φίλτρο νερού".
	2. Με το πλήκτρο πλοήγησης επιλέξτε "Τοποθέτηση" ή "Αντικατάσταση".
	3. Πιέστε δυνατά το φίλτρο του νερού με τη βοήθεια της μεζούρας αλεσμένου καφέ μέσα στο άδειο δοχείο του νερού.
	4. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη "max" με νερό.
	5. Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το στόμιο εκροής και επιβεβαιώστε το.
	6. Στη συνέχεια αδειάστε το δοχείο.
	Υποδείξεις


	Αφαίρεση του φίλτρου νερού
	Εάν δεν τοποθετηθεί κανένα νέο φίλτρο νερού, η λειτουργία "Φίλτρο νερού" πρέπει να απενεργοποιηθεί.
	1. Στις ρυθμίσεις μενού επιλέξτε "Φίλτρο νερού".
	2. Επιλέξτε τη ρύθμιση "Αφαίρεση" και επιβεβαιώστε.
	3. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από το δοχείο του νερού.
	4. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο του νερού.


	Αντιπαγετική προστασία
	Ένα πρόγραμμα σέρβις για την αποφυγή ζημιών από την επίδραση παγετού κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Με αυτό η συσκευή αδειάζει εντ...
	1. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
	2. Αδειάστε το δοχείο του νερού και τοποθετήστε το ξανά.
	3. Τυχόν υπόλοιπο νερό στη συσκευή εξατμίζεται.
	4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και καθαρίστε καλά τη συσκευή.
	D Καθημερινή φροντίδα και καθαρισμός
	Καθημερινή φροντίδα και καθαρισμός
	: Προειδοποίηση
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	Υλικά καθαρισμού
	Υποδείξεις
	Προσοχή!
	Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων:
	Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων:

	Καθαρισμός της συσκευής
	1. Σκουπίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, υγρό πανί.
	2. Καθαρίστε την οθόνη, ενδείξεων με ένα πανί από μικροΐνες.
	3. Σπρώξτε τα τυχόν υπολείμματα καφέ στη θήκη αλεσμένου καφέ με ένα μαλακό πινέλο μέσα στη θήκη.
	Υποδείξεις





	Καθαρισμός του δίσκου σταξίματος και του δοχείου συλλογής υπολειμμάτων καφέ
	~ Εικόνα %
	Υπόδειξη:
	1. Αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος μαζί με το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ προς τα εμπρός.
	2. Αφαιρέστε τη λαμαρίνα σταξίματος.
	3. Αδειάστε και καθαρίστε το δίσκο σταξίματος και το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
	4. Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής (δίσκοι υποδοχής).



	Καθαρισμός του δοχείου του γάλακτος
	~ Εικόνα '
	Υπόδειξη:
	1. Αποσυναρμολογείτε το δοχείο του γάλακτος στα ξεχωριστά εξαρτήματα.
	2. Καθαρίστε όλα τα μέρη του δοχείου γάλακτος ή βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων.

	Καθαρισμός του συστήματος γάλακτος
	: Προειδοποίηση

	Κίνδυνος ζεματίσματος!

	Αφαίρεση του συστήματος γάλακτος:
	1. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος από τη συσκευή.
	2. Σπρώξτε το σύστημα εκροής στην κάτω θέση.
	3. Πατήστε την απασφάλιση επάνω δεξιά.
	4. Ανοίξτε το κάλυμμα προς τα εμπρός και τραβήξτε το έξω.
	5. Αφαιρέστε το σύστημα γάλακτος και αποσυναρμολογήστε το στα ξεχωριστά εξαρτήματα.
	6. Καθαρίστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα με σαπουνάδα και ένα μαλακό πανί.
	7. Ξεπλύντε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν.
	Υποδείξεις

	Τοποθέτηση του συστήματος γάλακτος:
	1. Συναρμολογήστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα του συστήματος γάλακτος.
	2. Τοποθετήστε το σύστημα γάλακτος στο κάλυμμα.
	3. Σπρώξτε το σύστημα εκροής στην κάτω θέση.
	4. Γαντζώστε το κάλυμμα κάτω και στρέψτε το προς τα επάνω, ώσπου να ασφαλίσει.
	Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής
	Προσοχή!


	Αφαίρεση της μονάδας παρασκευής:
	1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
	2. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού.
	3. Σπρώξτε τους δύο κόκκινους σύρτες ασφάλισης μεταξύ τους και αφαιρέστε το κάλυμμα.
	4. Αφαιρέστε τον αποξέστη των υπολειμμάτων καφέ (κόκκινος) και το κάλυμμα της μονάδας παρασκευής (κόκκινο), καθαρίστε τα και στεγνώστε τα.
	5. Σπρώξτε την κόκκινη ασφάλιση πάνω από τη μονάδα παρασκευής προς τα δεξιά.
	6. Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα παρασκευής και καθαρίστε την προσεκτικά κάτω από τρεχούμενο νερό.
	7. Καθαρίστε καλά τον εσωτερικό χώρο της συσκευής με ένα υγρό πανί, απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα υπολείμματα του καφέ.
	8. Αφήστε τη μονάδα παρασκευής και το εσωτερικό της συσκευής να στεγνώσουν.

	Τοποθέτηση της μονάδας παρασκευής:
	1. Σπρώξτε τη μονάδα παρασκευής προς την κατεύθυνση του βέλους μέσα στη συσκευή. Το βέλος βρίσκονται στην επάνω πλευρά της μονάδας παρασκ...
	2. Σπρώξτε την κόκκινη ασφάλεια πάνω στη μονάδα παρασκευής προς τα αριστερά.
	3. Τοποθετήστε τον αποξέστη των υπολειμμάτων καφέ (κόκκινος) και το κάλυμμα της μονάδας παρασκευής (κόκκινο).
	4. Τοποθετήστε το κάλυμμα και αφήστε το να ασφαλίσει.
	5. Τοποθετήστε το δοχείο του νερού.
	. Προγράμματα σέρβις
	Προγράμματα σέρβις
	Υποδείξεις
	1. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού.
	2. Προσθέστε καθαρό, μη ανθρακούχο νερό μέχρι το μαρκάρισμα "max".
	3. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος, καθαρίστε τον και τοποθετήστε τον ξανά.
	4. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και τοποθετήστε το ξανά.
	5. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

	Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος
	1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να ανοίξετε το μενού.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε "Ξέπλυμα του συστήματος γάλακτος".
	3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
	4. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
	5. Τοποθετήστε ένα νέο ποτήρι κάτω από το σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε.
	6. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
	7. Αδειάστε το ποτήρι.
	8. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

	Απασβέστωση
	1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να ανοίξετε το μενού.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε "Απασβέστωση".
	3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
	4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε τον ξανά.
	5. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
	6. Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν υπάρχει) και επιβεβαιώστε το.
	7. Γεμίστε το άδειο δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα "0,5 l" με χλιαρό νερό. Διαλύστε μέσα 1 δισκίο απασβέστωσης TZ80002.
	8. Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε το.
	9. Πιέστε τον περιστροφικό επιλογέα.
	10. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και (σε περίπτωση που είχε αφαιρεθεί) τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του νερού.
	11. Προσθέστε καθαρό νερό χωρίς ανθρακικό μέχρι το μαρκάρισμα "max" και τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού.
	12. Αδειάστε το δοχείο και επιβεβαιώστε το.
	13. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε τον ξανά.
	14. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
	15. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

	Καθαρισμός
	1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να ανοίξετε το μενού.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε "Καθαρισμός".
	3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
	4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε τον ξανά.
	5. Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ, ρίξτε μέσα ένα δισκίο καθαρισμού, κλείστε τη θήκη αλεσμένου καφέ και επιβεβαιώστε.
	6. Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε το.
	7. Αδειάστε το δοχείο και επιβεβαιώστε το.
	8. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.

	calc'nClean
	1. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να ανοίξετε το μενού.
	2. Με τον περιστροφικό επιλογέα επιλέξτε "calc’nClean".
	3. Πατήστε τον περιστροφικό επιλογέα, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
	4. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε τον ξανά.
	5. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
	6. Ανοίξτε τη θήκη αλεσμένου καφέ, ρίξτε μέσα ένα δισκίο καθαρισμού, κλείστε τη θήκη αλεσμένου καφέ και επιβεβαιώστε.
	7. Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν υπάρχει) και επιβεβαιώστε το.
	8. Γεμίστε το άδειο δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα "0,5 l" με χλιαρό νερό. Διαλύστε μέσα 1 δισκίο απασβέστωσης TZ80002.
	9. Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το σύστημα εκροής και επιβεβαιώστε το.
	10. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και (σε περίπτωση που είχε αφαιρεθεί) τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του νερού.
	11. Προσθέστε καθαρό νερό χωρίς ανθρακικό μέχρι το μαρκάρισμα "max" και τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού.
	12. Αδειάστε το δοχείο και επιβεβαιώστε το.
	13. Αδειάστε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε τον ξανά.
	14. Αδειάστε το δοχείο του γάλακτος, καθαρίστε το και συνδέστε το ξανά.
	15. Πατήστε το πλήκτρο $/±, για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα.


	3 Αντιμετώπιση βλαβών
	Αντιμετώπιση βλαβών

	Πίνακας βλαβών
	Πρόβλημα
	Αιτία
	Αντιμετώπιση
	4 Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών
	Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών
	Τεχνικά στοιχεία
	Αριθμός E και αριθμός FD:
	Όροι εγγύησης
	1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης α...
	2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμ- βάνει την υποχρέωση της επαναφοράς...
	3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίο...
	4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τπ μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονά...
	5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκε...
	6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατα- σκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
	7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπ...
	8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
	9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από τ...
	10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
	11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.
	*8001077856*
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