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Gratulálunk, hogy megvásárolta az Espresso Automatic Serie EA815-EA816-EA817 készüléket. Ezzel
a készülékkel lehetősége nyílik arra, hogy teljesen automatikus módon változatos italokat készítsen:
eszpresszót, kávét vagy ristrettót (rövid eszpresszó). Tejes italokat is készíthet, például cappuccinót. Úgy
tervezték, hogy otthon is ugyanazt a minőséget élvezhesse, mint egy étteremben, bármely napszakban vagy
a hét bármely időpontjában, amikor kávét készít. Egyaránt élvezetet fog Önnek jelenteni a csészében lévő
eredmény minősége és a készülék egyszerű használata. Különböző mennyiségű, erősségű és hőmérsékletű
italokat készíthet.
A beépített kávéfőző egységgel rendelkező „Compact Thermoblock System” rendszernek, az 5 bar
nyomású szivattyúnak, valamint annak köszönhetően, hogy közvetlenül főzés előtt frissen őrölt
szemeskávéval működik, a készülék lehetővé teszi ristretto, eszpresszó és az első csészétől kezdve
meleg, zamatos, bársonyos krémmel borított kávéitalok készítését.
Az eszpresszót hagyományosan felül kiszélesedő kis porceláncsészékben szokták felszolgálni, hogy
zamatát teljes egészében kiélvezhessük. Ha optimális hőmérsékletű, sűrű krémmel borított eszpresszót
szeretne készíteni, javasoljuk, hogy melegítse fel előre a csészéket.
Lehet, hogy csak többszöri próbálkozásra fogja megtalálni az ízlésének megfelelő szemeskávét.
A keverék és/vagy a pörkölés megváltoztatásával ideális eredményt érhet el.
A presszókávé aromásabb ízű, mint a hagyományos filterkávé. Erőteljesebb, markánsabb, a szájban
tovább megmaradó íze ellenére az eszpresszó - a rövidebb főzési időnek köszönhetően - a filterkávénál
kevesebb koffeint tartalmaz (csészénként körülbelül 60-80 mg-ot a 80-100 mg-hoz képest).
A felhasznált víz minősége is befolyásolja, hogy milyen eredmény gőzölög a csészéjében. A legjobb,
ha frissen eresztett (hogy ne legyen ideje a levegővel érintkezve megposhadni), klórszagtól mentes és
hideg csapvizet használ.
Az ergonomikus és kényelmes LCD kijelző megkönnyíti a navigálást. Útmutatást nyújt valamennyi
lépéshez, az ital elkészítésétől a karbantartási műveletekig.
Sok örömet kívánunk a Krups készülékhez.
A Krups csapata
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Kedves Vásárlónk!

A FUNKCIÓBILLENYTŰK
ÉS GOMBOK
JELENTÉSE
A FUNKCIÓBILLENYTŰK
ÉS GOMBOK
JELENTÉSE

Nyomógombok és funkciógombok
Navigációs gomb

„Indítás-leállítás" gomb
Kedvenc kávé gomb

vagy

Kedvencek mentése gomb

röviden nyomva
vagy

A kiválasztott paraméterek beállítása

hosszan nyomva

Gőzölés gomb

Funkciók elindítása vagy leállítása

Karbantartás és paraméterek beállítása gomb

A kávészemek őrlési finomságának
beállítása

Piktogrammok Állandó Villogó

Jelentés
A kávézaccgyűjtő hiányzik, vagy nem megfelelően van a helyén.
Ürítse ki a kávézaccgyűjtőt + ürítse ki a csepptálcát.
Töltse meg a víztartályt
A víztartály nem megfelelően van beillesztve
Helyezzen egy edényt (min. 0,61) a gőz- és a kávékiömlő alá
Karbantartás folyamatban
Működési zavar húzza ki a készülék tápkábelét 10 másodpercre, majd ismét
csatlakoztassa
A szűrőpatron behelyezése
Öblítés folyamatban
A készüléket KRUPS tisztítótablettával tisztítsa ki
A tisztítási folyamat megszakadt
A készüléket KRUPS vízkőoldóval vízkőmentesítse
A vízkőmentesítési folyamat megszakadt
A vízkeménység beállítása
A kávékiömlő automatikus öblítésének programozása a készülék indításakor.
Azon idő beállítása, melyet követően a készülék automatikusan kikapcsol
(nem használatos).
A kávé hőmérsékletének beállítása / Előmelegítés jelzése
A vagy B kedvenc - A memóriában 2 recept tárolható
A vagy B kedvenc mentése
Kávéfőzési folyamatjelző
Nyomja meg a START-STOP gombot.
Kávéerősség-jelző
Mennyiség-, illetve időjelző
A csészék száma (1 vagy 2)
Az aktív funkció jelzője
Karbantartás vagy paraméterbeállítás kiválasztása

2
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Víztartály fogantyúja/fedele
Víztartály
Kávézacc-gyűjtő tartály
Kávékiömlők, magasságban állítható kar
Kivehető cseppgyűjtő rács és tálca
Szemeskávé-tartály fedele
Szemeskávé-tartály
Őrlési finomságot szabályozó gomb
Fém daráló
Tisztítótabletta bedobónyílás
Csészetartó rács (modelltől függően változhat)

K. Vízszintjelző úszó
Grafikus képernyő
L. Indítás/leállítás gomb
M. Kávégomb és kedvencek
N. Gőzgomb
O. Paraméterek gomb
P. Navigációs gomb
Q. + vagy - gomb
R. Start/Stop gomb
S. Gőzfúvóka

ITALOK KÉSZÍTÉSE
KÁVÉRECEPTEK

RISTRETTO

ESZPRESSZÓ

KÁVÉ

Megj.:
Csésze
lehetséges

Beállítás lehetséges
Mennyiség (ml)

1

20-30 ml (10 ml-enként)

2x1

2 x 20-30 ml (10 ml-enként)
Két ciklusban

1

30-70 ml (10 ml-enként)

2x1

2 x 30-30 ml (10 ml-enként)
Két ciklusban

1

80-180 ml (10 ml-enként)

2x1

2 x 80-180 ml (10 ml-enként)
Két ciklusban

Beállítás lehetséges
Erősség
1-3 szem

1-3 szem

1-3 szem

ITALOK KÉSZÍTÉSE
A készülék előkészítése
■ Annak érdekében, hogy elkerülje a munkalap használtvíz-elfolyás miatti bepiszkolódását vagy az égési sérülés
veszélyét, ne felejtse el behelyezni a cseppgyűjtő tálcát.
■ Vegye ki, és töltse fel a víztartályt (1-2).
■ Töltse fel a szemeskávé-tartályt (3).
Az első használat
■ A készüléket bekapcsolással, majd az indítás/leállítás gomb megnyomásával helyezze feszültség alá
(4).
■ A készülék előmelegít. A ciklus végén a piktogrammok
és a „press start“ (nyomja meg az „indítás“ gombot)
villog.
■ Helyezzen egy 0,6 literes edényt a 2 (kávé- és gőz) kiömlő alá.
■ Nyomja meg a funkciókat elindító vagy leállító gombot
(5) . A gép feltölt, és körülbelül 2 percen keresztül
öblíti a hidraulikus (kávé és víz) rendszereket. Az inicializálási ciklus végén megjelenik a kávérecept menü. (6)
■ Ha a készüléket több napon keresztül nem használja, javasoljuk, hogy öblítse át a rendszert (lásd a „Készülék
karbantartása“ c. fejezetet).
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A daráló előkészítése
A kávé erősségét a kávészemek őrlési finomságának beállításával szabályozhatja.
Általában véve minél nagyobb az őrlési finomság, annál erősebb és krémesebb a kávé, ez azonban a felhasznált
kávé típusától is függ.
Az őrlési finomság fokát az „Őrlési finomság beállítása“ gomb elfordításával szabályozhatja,
amely a
szemeskávé-tartályban található. Javasoljuk, hogy ezt a műveletet a darálás alatt, fokonként végezze el. 3 főzés
után világosan érezni fogja az ízkülönbséget. Balra fordítva az őrlemény finomabb. Jobbra fordítva az őrlemény
szemcsésebb.
Claris patron - Aqua Filter System F 088 (Külön értékesített)
A kávé ízének és készüléke élettartamának optimalizálása érdekében kizárólag a tartozékként értékesített
„Claris - Aqua Filter System“-et használja. Tartozékként értékesített rendszer (lásd az „EGYÉB FUNKCIÓK - a
szűrő behelyezés“ fejezetet).

ESZPRESSZÓ ÉS KÁVÉ KÉSZÍTÉSE
Megjegyzés :
Egy eszpresszó elkészítéséhez 20-70 ml víz szükséges.
Egy kávé elkészítéséhez 80-180 ml víz szükséges.
A kávéfőzés indítása (1 vagy 2 csésze)
■ Nyomja meg az indítás-leállítás gombot
, és várja meg az előmelegítés végét.
■ Megjelenik a kávérecept menü. A funkciót mutató jel
a kávérecept gomb fölött helyezkedik el
(6).
■ Helyezzen egy vagy 2 csészét a kávékiömlők alá. A kávékiömlőket csészéje méretétől függően megemelheti,
vagy lejjebb engedheti (8). Válassza ki a kávé erősségét (amelyet a képernyőn szögletes zárójelben megjelenő
kávészemek szimbolizálnak) a + jellel, ha erősebb, vagy a - jellel, ha gyengébb kávét szeretne.
(9).
■ A mennyiség beállítását
a navigációs gomb megnyomásával végezheti el: a + vagy a - gombbal válassza
ki a képernyőn szögletes zárójelben megjelenő vízmennyiséget
(10).
■ A csészék számát
a navigációs gomb megnyomásával állíthatja be: a + vagy a - gombbal válassza ki a
képernyőn szögletes zárójelben megjelenő 1 vagy 2 csészét
.
■ Nyomja meg a START gombot
(11).
■ A + vagy a – gombbal bármikor szabályozhatja a vízmennyiséget
.
■ A kávé kifolyásának megállításához nyomja meg a STOP gombot .
■ Kávéja hőmérsékletét is beállíthatja (lásd az „EGYÉB FUNKCIÓK – Beállítások“ fejezetet).
Két csésze funkció
A készülék automatikusan 2 egymást követő teljes kávéfőzési ciklust indít.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE GŐZZEL
A gőz a tej habosítására szolgál például cappuccino vagy caffè latte (tejeskávé) elkészítéséhez, illetve
folyadékok melegítéséhez. Mivel a gőz előállításához magasabb hőmérséklet szükséges, mint egy
eszpresszó elkészítéséhez, a készülék kiegészítő előmelegítést végez.
Tejhab
■ A jó eredmény eléréséhez javasoljuk, hogy nem régen felbontott pasztörizált vagy UHT tejet használjon.
Nyerstejjel nem érhet el optimális eredményt.
■ A gőzfunkció használata után a szelep meleg lehet. Javasoljuk, hogy a megfogása előtt várjon néhány
másodpercig.
■ Ellenőrizze, hogy a gőzfúvóka megfelelően van-e rögzítve.
■ Öntsön tejet egy füles tejkiöntőbe vagy egy cappuccinós csészébe. Csak félig töltse meg.
■ A képernyőn megjelenő italkiválasztó menüben nyomja meg a gőz gombot
(12). A funkciót mutató jel
a
gőz gomb fölött helyezkedik el .
■ Merítse a gőzfúvókát a tejbe.

136

■ Képernyő jelzi, hogy a készülék előmelegítést végez. Az előmelegítés befejeztét követően a START gomb
megnyomásával megkezdheti a gőz előállítását
és a következő lépések elvégzését (13):
1. lépés: a
 tejkiöntőt tartva merítse a gőzfúvókát körülbelül 2 cm mélyen a tejbe, és várja meg, hogy habosodni kezdjen.
2. lépés: kissé emelje meg az edényt (körülbelül 1 cm-re). Ne merítse bele teljesen a fémcsövet.
3. lépés: a habképződéstől függően fokozatosan engedje vissza az edényt. (14).
■ Amikor elegendő hab képződött, nyomja meg a STOP gombot a ciklus leállításához. Figyelem, a ciklus nem
áll le azonnal.
■ A gőzfúvókában maradt esetleges tejnyomok eltávolítása érdekében tegyen egy edényt a fúvóka alá, és
végezze el újra a gőzelőállítási műveletet (körülbelül 10 másodperc).
■ A gőzfúvóka az alapos tisztítás érdekében kivehető. Mossa le vízzel és egy kevés nem szemcsés szappan,
valamint egy kefe segítségével. Öblítse le, és szárítsa meg (15-16). Visszahelyezés előtt bizonyosodjon meg
arról, hogy a levegő bemeneti lyukait nem dugítja el tej. Szükség esetén a tűvel dugítsa ki (17).
■ A gőz megszakításához nyomja meg a STOP gombot .
FIGYELEM, A CIKLUS NEM ÁLL LE AZONNAL.
A ciklusonkénti maximális gőzelőállítási idő 2 perc.
Auto-cappuccino készlet XS 6000 (külön értékesített)
■ Az auto-cappuccino tartozék megkönnyíti a cappuccino és a café latte (tejeskávé) készítését (18). Illessze
össze a különböző elemeket. Annak érdekében, hogy megfelelő helyzetben tudja tartani a gombot, ellenőrizze,
hogy a cső nincs-e megcsavarodva.
■ A fedél levételét követően töltse meg a kannát tejjel (19), és tegyen egy csészét vagy egy poharat az autocappuccino alá (20). A speciális fúvókán (21) válassza ki a cappuccino vagy a café latte (tejeskávé) pozíciót.
■ Indítsa el a gőzt a „Kávéfőzés gőzzel“ c. fejezetben írtaknak megfelelően.
■ A tejhab képződését követően tegye csészéjét a kávékiömlők alá, és indítson el egy kávéciklust (22).
Ügyeljen az auto-cappuccino tartozék alapos megtisztítására, nehogy a tej rászáradjon. A belső fúvóka
megtisztítása érdekében javasoljuk, hogy azonnal mossa át oly módon, hogy a tartozék vízzel megtöltött
tejeskannája segítségével gőzciklust végez. Ehhez a tartozékként kapható KRUPS folyékony tisztítószert is
használhatja.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
A kávézaccgyűjtő és a csepptálca kiürítése
■ Ha a piktogram
villog, ürítse ki, és tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálcát (a cseppgyűjtő tálcára őrlemény
kerülhet) és a kávézacc-gyűjtőt (23-25).
■ A cseppgyűjtő-tálcában úszók jelzik, mikor kell a tálcát kiürítenie (26). A kávézacc-gyűjtőt kivételét követően
teljesen ki kell ürítenie, hogy elkerülje a későbbi kifolyást.
■ A figyelmeztető jelzés továbbra is megjelenik, ha a kávézacc-gyűjtőt nem elég mélyen vagy nem megfelelően
helyezte be (24). A figyelmeztető jelzés eltűnéséig eszpresszó vagy kávé készítése nem lehetséges.
A körök öblítése :
Nyomja meg a karbantartás és paraméterek beállítása gombot
(27). A funkciót mutató jel
a
karbantartás gomb fölött helyezkedik el .
A navigációs gomb segítségével szükség esetén
válassza ki az öblítés piktogramot .
A START gomb megnyomását követően
elindul az öblítés, amely a kávémenü megjelenésekor
fejeződik be.
A rendszerek automatikus öblítése a gép bekapcsolásakor.
■ Választhatja azt is, hogy a készülék minden elindításkor automatikus öblítést végezzen. Ehhez nyomja meg a
karbantartás és paraméterek beállítása gombot
(27). A navigációs gomb segítségével , válassza ki az
automatikus öblítés programozása piktogramot
. Nyomja meg a
gombot az ON kiválasztásához, amellyel
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jóváhagyja a programozást. A
gomb megnyomásával feloldja az automatikus öblítés programozást.
■ A receptmenüre a
gomb megnyomásával léphet vissza.
Figyelem : az öblítési művelet során melegvíz folyik ki a kávékiömlőből. Ügyeljen arra, hogy a cseppgyűjtő tálca
mindig a helyén legyen, még akkor is, ha a gép használaton kívül van. Ez a ciklus csak néhány másodpercig
tart, és automatikusan befejeződik.
Tisztítási program - teljes időtartam: körülbelül 13 perc
A tisztítási programot nem kell azonnal végrehajtania, amikor azt a készülék kéri, de rövid időn belül
el kell végeznie. A tisztítás elhalasztása esetén a figyelmeztető jelzés mindaddig megjelenik, amíg a
műveletet el nem végzi.
■ A piktogram megjelenésekor a karbantartás és paraméterek beállítása gombbal elindíthatja az automatikus
tisztítás programot . A
piktogram van kiválasztva. A funkciót mutató jel
a karbantartás gomb
fölött
helyezkedik el.
■ Az automatikus tisztítási program 2 részből áll: magából a tisztítási programból és egy öblítőciklusból. A
tisztítást és karbantartás a paraméterek beállítása gomb megnyomásával,
majd a navigációs
gomb
segítségével a tisztítás piktogram
kiválasztásával végezheti el.
■ A tisztítási program elvégzéséhez egy legalább 0,6 l-es edényre lesz szüksége, amelyet a kávékiömlők és a
gőzfúvóka alá kell helyezni. A piktogram villog.
■ Emelje fel a csészetartó rácsot (28).
■ Helyezze be a tartójába a KRUPS tisztítótablettát (29).
■ Töltse fel maximális, 1,7-es szintig a víztartályt (2).
■ Ürítse ki a kávézaccgyűjtőt és a csepptálcát (23-25).
■ Helyezze a 0,6 l-es edényt a kávé- és a gőzkiömlő alá (30).
■ Nyomja meg a START
gombot. A
piktogram egyenletes fénnyel világít. Megkezdődik az első szakasz
(körülbelül 10 perc). A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A piktogram villog. Tegye
vissza a helyükre az elemeket.
■ Nyomja meg a START
gombot. A piktogram egyenletes fénnyel világít, és megkezdődik az utolsó szakasz
(körülbelül 3 perc) . A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A ciklus befejeződött,
megjelenik a kávérecept menü.
Megjegyzés: Ha készülékét a tisztítási program alatt kikapcsolja vagy áramtalanítja, illetve
áramkimaradás esetén, a tisztítási program az újbóli bekapcsolást követően a program elején újrakezdi a
tisztítást. Ezt a műveletet nem lehet elhalasztani. Elvégzése a vízkör öblítése miatt fontos. Ebben az esetben még
egy tisztítótablettára lehet szüksége. Teljes egészében végezze el a tisztítóprogramot a mérgezés veszélyének
elkerülése érdekében. A tisztítási ciklus nem folyamatos ciklus, a ciklus alatt ne tegye a kezét a kávékiömlők alá.
Vízkőmentesítési program - teljes időtartam: körülbelül 20 perc
A vízkőmentesítési programot nem kell azonnal végrehajtania, amikor azt a készülék kéri, de rövid
időn belül el kell végeznie. A vízkőmentesítés elhalasztása esetén a figyelmeztető jelzés mindaddig
megjelenik, amíg a műveletet el nem végzi.
A vízkőlerakódás mennyisége a használt víz keménységétől függ.
Figyelem : Ha a termék a Claris - Aqua Filter System F088 típusú patronnal van felszerelve, távolítsa el a patront
a vízkőmentesítés előtt.
■ A piktogram megjelenésekor a karbantartás és paraméterek beállítása gombbal elindíthatja az automatikus
vízkőmentesítés programot
(27). Szükség esetén a navigációs gomb
segítségével, válassza ki a
piktogramot. A piktogram villog, és a
funkciót mutató jel a karbantartás gomb
fölött helyezkedik el.
■ A vízkőmentesítési program elvégzéséhez egy legalább 0,6 I-es edényre és egy tasak KRUPS vízkőmentesítőre
lesz szüksége.
■ Töltse fel a víztartályt a CALC jelig, majd öntse bele egy tasak tartalmát (31).
■ Helyezze a 0,6 l-es edényt a kávé- és a gőzkiömlő alá.
■ Nyomja le a START
gombot az első szakasz elindításához (körülbelül 8 perc). A
piktogram egyenletes
fénnyel világít. A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A és a piktogram villog. Vegye
ki, és tisztítsa meg egy szivaccsal a tartályt.
■ A megtisztítást követően töltse fel a tartályt, és helyezze vissza az elemeket. A piktogram kialszik.
■ Nyomja meg a START
gombot a második szakasz elindításához (körülbelül 6 perc). A piktogram
egyenletes fénnyel világít. A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A piktogram villog.
■ Nyomja meg a START
gombot az utolsó szakasz elindításához (körülbelül 6 perc). A piktogram egyenletes
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fénnyel világít. A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A vízkőmentesítés befejeződött.
Megjegyzés : Ha készülékét a vízkőmentesítési program alatt kikapcsolja vagy áramtalanítja, illetve
áramkimaradás esetén, a vízkőmentesítési program az újbóli bekapcsolást követően a program elején újrakezdi
a vízkőmentesítést. Ezt a műveletet nem lehet elhalasztani. Elvégzése a vízkör öblítése miatt fontos. Alaposan
végezze el a vízkőmentesítési programot. A vízkőmentesítési ciklus nem folyamatos ciklus, a ciklus alatt ne
tegye a kezét a kávékiömlők alá.
Ha a vízkőmentesítés befejeződött, megjelenik a kávérecept menü.

EGYÉB FUNKCIÓK
■ A készülék egyéb funkcióit tartalmazó menü elérése a karbantartás és paraméterek beállítása gombbal történik
.
■ A beállítások elvégzéséhez használja a navigációs
gombot, az értékek beállításához pedig a + vagy a –
gombot.
■ A karbantartás és paraméterek beállítása menüből való kilépéshez nyomja meg a
gombot.
KARBANTARTÁS
Ezek az opciók a kiválasztott programok elindítását teszik lehetővé:

KARBANTARTÁS

Az öblítés elérését teszi lehetővé.

A tisztítás elérését teszi lehetővé.

A vízkőmentesítés elérését teszi lehetővé, amikor készüléke
kéri.

A szűrő betöltését teszi lehetővé (Claris patron).

Visszalép a kávérecept menüre.

ÁRAMTALANÍTÁS
Bármikor leállíthatja a készüléket. A leállítást dupla bip hang jelzi, és a képernyőn az OFF betűk jelennek meg.
A készülék figyelembe vette kérését, és hamarosan le fog állni.
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BEÁLLÍTÁSOK
Ezek az opciók a kiválasztott programok elindítását teszik lehetővé:

BEÁLLÍTÁSOK

A víz keménységét 0 és 4 között állíthatja be.
Lásd (lent) a „A víz keménységének mérése„ pontot a + vagy
a - gomb megnyomásával
Automatikus öblítés végzését kérheti a készülék minden
bekapcsolásakor a
gombok megnyomásával, majd az
ON kiválasztásával.
Kiválaszthatja azt az időt, amelyet követően készüléke
gombok
automatikusan leáll (15-120 perc között a
megnyomásával.
Kávéja hőmérsékletét három szinten állíthatja be. A
gombok megnyomásával .

Visszalép a kávérecept menüre.

A víz keménységének mérése
A készüléket a víz keménységétől függően kell beállítania. A víz keménységét a készülékhez mellékelt pálcával
határozhatja meg, vagy érdeklődjön a vízszolgáltatójánál.
Víz
keménysége

0. osztály
Nagyon lágy

1. osztály
Lágy

2. osztály
Közepesen
lágy

3. osztály
Kemény

4. osztály
Nagyon kemény

° dH

< 3°

> 4°

> 7°

> 14°

> 21°

°e

< 3,75°

> 5°

> 8,75°

> 17,5°

> 26,25°

°f

< 5,4°

> 7,2°

> 12,6°

> 25,2°

> 37,8°

A készülék
beállítása

0

1

2

3

4

A szűrő behelyezése (Claris - Aqua Filter system patron) (32)
Figyelem : A patron megfelelő feltöltése érdekében minden behelyezéskor kövesse a behelyezési eljárást.
Az üzembe helyezés hónapjának és a patroncsere memorizálását (legfeljebb 2 hónap elteltével) lehetővé tévő
szerkezet: a patron mutatójával állítsa be a dátumot. Helyezze be a patront a tartályba (34). A karbantartások és
paraméterek beállítása menüben
a
funkció mutatója a karbantartás gomb
fölött helyezkedik el. A
navigációs gombbal válassza ki a szűrőpatron behelyezése piktogramot
.A
piktogramok és a „press
start“ gomb
villog.
Helyezzen egy 0,6 l-es edényt a gőzfúvóka alá.
Nyomja meg a „start“ . gombot. Megkezdődik a feltöltési ciklus, amely a kávérecept menü megjelenésekor
fejeződik be.
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PROBLÉMÁK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS
Amennyiben a táblázatban szereplő valamelyik probléma tartós, hívja a KRUPS vevőszolgálatot.
ÜZEMZAVAR PROBLÉMA

A HIBA ELHÁRÍTÁSA

Készülékében üzemzavart tapasztal, és egy
piktogram jelenik meg.

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, vegye ki a szűrőpatront, várjon egy percet, és indítsa újra a gépet.

A gép a
gomb megnyomását követően
nem kapcsol be.

Ellenőrizze az elektromos berendezés biztosítékait és
hálózati csatlakozóját.
Ellenőrizze, hogy a vezeték 2 dugasza megfelelően csatlakozik a készülékhez és a hálózati aljzathoz.

A daráló rendellenes hangot ad ki.

Idegen test található a darálóban. Minden beavatkozás
előtt áramtalanítsa a gépet.
Ellenőrizze, hogy a porszívója segítségével el tudja-e
távolítani az idegen tárgyat.

A gőzfúvóka zajosan működik.

Ellenőrizze, hogy a gőzfúvóka megfelelően van-e rögzítve.

Úgy tűnik, hogy a gép
gőzölőfúvókája részlegesen vagy teljesen
eldugult.

Ellenőrizze, hogy a dugó lyukát nem tömítette-e el tej vagy
vízkő. Dugaszolja ki a lyukat a készülékhez mellékelt tűvel.

A gőzfúvóka nem vagy csak kevés tejhabot
készít.

Tejalapú készítmények esetén javasoljuk, hogy használjon
nem régen megnyitott, friss, pasztörizált vagy UHT tejet,
illetve hideg edényt.

A gőzfúvókából nem távozik gőz.

Ürítse ki a tartályt, és ideiglenesen vegye ki a szűrőpatront.
Töltse fel a tartályt kalciumban gazdag ásványvízzel (> 100
mg/l), és indítson két, egymást követő gőzciklust.

Az auto-cappuccino tartozék nem vagy csak
kevés habot készít.
Az auto-cappuccino tartozék nem szívja fel
a tejet.

Ellenőrizze, hogy a tartozék megfelelően van-e felszerelve
a készülékre, vegye le, majd helyezze vissza.
Ellenőrizze, hogy a hajlékony cső nem tömődött-e el, nem
csavarodott-e meg, és légmentesen csatlakozik a tartozékra. Öblítse ki és tisztítsa meg a tartozékot (lásd az „Auto-cappuccino tartozék” c. fejezet).

Víz került a készülék alá.

A tartály eltávolítását megelőzően, a kávé kifolyása után
várjon 15 másodpercet, hogy a gép ciklusa teljesen befejeződjön.
Ellenőrizze, hogy a cseppgyűjtő tálca jól helyezkedik el a
gépen. Mindig a helyén kell lennie, még akkor is, ha nem
használjuk a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a cseppgyűjtő tálca nem telt-e meg.
A cseppgyűjtő tálcát ciklus közben nem szabad kivenni.

A kávézaccgyűjtő kiürítése után a figyelmeztetés továbbra is látható a kijelzőn.

Megfelelő módon tegye a helyére a kávézaccgyűjtőt és
kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Várjon legalább 8 másodpercet, mielőtt kicseréli őket.
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ÜZEMZAVAR PROBLÉMA

A HIBA ELHÁRÍTÁSA

A kávé túl lassan folyik.

Fordítsa el jobbra az őrlési finomságot szabályozó gombot,
hogy szemcsésebb őrleményt kapjon (a használt kávé
minőségétől is függhet)
Végezzen egy vagy több öblítési ciklust.
Indítsa el a gép tisztítását (lásd a „Tisztítási program” c.
pontot).
Cserélje ki a Claris Aqua Filter System patront (lásd „A
szűrő behelyezése” c. pontot).

A gőzfúvókából rendellenesen víz vagy gőz
távozik.

A recept elején és végén néhány csepp távozhat a
gőzfúvókán keresztül.

Az őrlési finomságot szabályozó gomb nehezen fordul.

A daráló beállítását működés közben változtassa meg.

Az eszpresszó vagy a kávé nem elég forró.

Növelje a kávé hőmérsékletét a „Karbantartás és paraméterek beállítása» menüben .
Melegítse fel a csészét meleg vízzel a főzés megkezdése
előtt.

A kávé túl világos vagy nem elég erős.

Ne használjon olajos, karamellizált vagy ízesített kávét.
Ellenőrizze, hogy a szemeskávé-tartályban van-e kávé, és
az megfelelően ürül-e.
Csökkentse a kávé mennyiségét, növelje a kávé erősségét.
Fordítsa el balra az őrlési finomságot szabályozó gombot,
hogy finomabb őrleményt kapjon.
Két ciklusban végezze a főzést a 2 csésze funkció
kiválasztásával.

A készülék nem adott ki kávét.

Üzemzavar lépett fel kávéfőzés közben.
A készülék automatikusan ismét kiinduló helyzetbe állt, és
az új ciklusra készen áll.

Miért nem tudom elindítani a vízkőmentesítést / miért nem kér a készülék vízkőmentesítést?

A készülék csak bizonyos számú gőzzel végzett művelet
után kér vízkőmentesítést.

Ciklus közben áramkimaradás következett
be.

A készülék automatikusan kiinduló helyzetbe áll, miután
ismét feszültség alá helyezte.

A készülék működik, de nem
folyik belőle folyadék.

Ellenőrizze, hogy a víztartály a helyén van-e, és hogy a
vezeték nem akadt-e be a készüléktest és a víztartály
közé.

A cseppgyűjtő tálcában őrlemény található.

Ez abban az esetben fordulhat elő, ha őrlemény kerül a kávéfőző tartályába; ez tartja fenn a készülék tisztaságát.

 Veszély : Az elektromos vezetéken vagy az elektromos hálózaton kizárólag szakképzett technikus
végezhet javítást vagy beavatkozást. Az utasítás be nem tartása esetén áramütésből eredő életveszélynek
teszi ki magát. Soha ne használjon olyan készüléket, amelyen látható sérülések találhatóak!
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