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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας και για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας.
Μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας ζεστά ροφήματα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας με τη συσκευή
μας, επιλέγοντας μία από τις κάψουλες που η Blu Caffe σας προσφέρει. Για παράδειγμα: ένας εσπρέσο,
μια γεύση κακάο ρόφημα ή ένα τσάι θα είναι έτοιμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες (Σύμβολα)
Προσοχή!
Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας.
Χρησιμοποιείται για να επιστήσει την προσοχή σας σε πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.
Να συμμορφώνεστε με τα μηνύματα ασφάλειας που προβλέπονται προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή θάνατο.

Σημαντική Σημείωση.
Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να τονίσει ορισμένες ενέργειες που θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση της συσκευής.

Δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Συμβουλές καθαρισμού
   

Caffitaly για την Ελλάδα
www.blu-caffe.com
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες!
• Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού και βλάβης της συσκευής.
• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και για παρόμοιους σκοπούς, όπως για παράδειγμα:
κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, σε ξενοδοχεία, ξενώνες
και άλλα ιδρύματα.
• Χρησιμοποιείτε μόνο Caffitaly κάψουλες.
• Η χρήση της συσκευής με τρόπο διαφορετικό από ό, τι σύμφωνα με τις οδηγίες θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες σε πρόσωπα και να ακυρώσει την εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος
για τον τραυματισμό ή ζημιά που προκύπτει από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν διαπιστωθεί
ζημιά, ή κατά την πρώτη ένδειξη ενός ελαττώματος (ασυνήθιστους θορύβους ή οσμές), ή αν υπάρχει
πρόβλημα στο εσωτερικό της συσκευής, μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
• Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κλπ.) πρέπει να αφεθούν μακριά από τα παιδιά γιατί
αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτο. Αν το καλώδιο έχει υποστεί
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί: επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Θανατηφόρος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο και αποθηκεύστε τις σε κλειστούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά στοιχεία,
βύσμα και το καλώδιο είναι στεγνά. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Προστατέψτε τη συσκευή
από ψεκασμούς και σταγόνες. Νερό και ρεύμα μαζί αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί με την εκτίμηση που αναγράφεται στην
πινακίδα στοιχείων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
• Η επιφάνεια επί της οποίας η συσκευή είναι τοποθετημένη πρέπει να είναι επίπεδη, στερεή, σταθερή
και ανθεκτική στη θερμότητα. Η φέρουσα επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει μία γωνία 2°.
• Μην αφήνετε τη συσκευή να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με διαταραγμένη ψυχική, σωματική ή
ανεπαρκή εμπειρία / ικανότητες, εκτός αν είναι κάτω από την προσεκτική επίβλεψη και καθοδήγηση ενός
υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να τους αποτρέψει
από το να παίζουν με τη συσκευή.
• Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε θερμές επιφάνειες, αιχμηρές ακμές ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
• Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στη θήκη της κάψουλας. Κίνδυνος τραυματισμού.
• Κλείνετε πάντα το μοχλό. Μην ανοίγετε ποτέ το μοχλό, ενώ ένα ρόφημα ρέει.
• Μην αφαιρείτε τα μέρη της μηχανής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στις οδηγίες για την καθημερινή
συντήρηση.
• Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία! Κάθε λειτουργία που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης!
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε. Αφαιρέστε το βύσμα για να αποφύγετε την
πρόκληση βλάβης του.
• Αφαιρείτε τα άλατα της συσκευής τακτικά, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Αν δεν το κάνετε, η
συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Καθαρίστε τη συσκευή προσεκτικά και τακτικά. Εάν δεν καθαριστεί, η συσσώρευση που σχηματίζεται
μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε.
• Αν δεν αναμένεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (αφήνοντας για διακοπές, κλπ.), αποσυνδέστε την.
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Οδηγίες για τη χρήση και απόρριψη
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Απορρίπτετε τη συσκευή σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής
αποβλήτων.
Σημαντικές οδηγίες για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ και ιταλικού νομοθετικού διατάγματος όχι. 151 με ημερομηνία 25 Ιουλίου, 2005.
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα
οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την κατάλληλο επιλεκτικό κέντρο συλλογής αποβλήτων που δημιουργούνται από τις τοπικές αρχές ή να επιστραφεί στον λιανοπωλητή
ο οποίος παρέχει αυτή την υπηρεσία
Η χωριστή συλλογή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών αποφεύγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ανεξέλεγκτη απόρριψη και δίνει τη
δυνατότητα τα υλικά που είναι κατασκευασμένα από που πρέπει να ανακτηθούν, έτσι ώστε να
επιτευχθούν σημαντικά επίκλιση εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ο διαγραμμένος κάδος
απορριμμάτων wheelie που εφαρμόζεται στο προϊόν τονίζει την ανάγκη για τη διάθεση των
ηλεκτρικών συσκευών χωριστά. Ακατάλληλη απορριψη του προϊόντος από τον χρήστη υπόκειται
σε προδιαγραφές διοικητικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες
αρχές για πληροφορίες σχετικά με την τοπική νομοθεσία..

Πρώτη χρήση ή μετά από μια μακρά περίοδο μη χρήσης
•
•
•
•
•
•

Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο, ακόμα νερό (εικ. 4).
Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την (εικ. 13).
Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι κλειστός (εικ. 3).
Τα πλήκτρα A-B-C αναβοσβήνουν με εναλλαγή ΚΟΚΚΙΝΟΥ της προειδοπιητικής λυχνίας D.
Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (τουλάχιστον 250 ml) υπό το στόμιο διανομής (Εικ. 9).
Πατήστε ένα από τα κουμπιά A-B-C. Περιμένετε για το μηχάνημα να ολοκληρώσει τον κύκλο πλήρωσης νερού. Προειδοποιητικό φως D θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν, στο τέλος του κύκλου πλήρωσης, τα πλήκτρα A-B-C και D συνεχίσουν να αναβοσβήνουν,
επαναλάβετε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο βήμα.
• Τα πλήκτρα A-B-C θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, η μηχανή προθερμαίνεται.
• Όταν τα πλήκτρα A-B-C παραμείνουν σταθερά αναμμένα, εκτελέστε ένα ξέβγαλμα πατώντας το κουμπί
• Πατήστε το κουμπί ξανά για να εκτελέσει ένα δεύτερο ξέβγαλμα. Περιμένετε για να ολοκληρώσει το
μηχάνημα το κύκλο ξεβγάλματος.
• Στο τέλος αυτής της λειτουργίας, άδειαστε το νερό από το συρτάρι χρησιμοποιείημενων καψουλών
(Εικ. 6).

Ενεργοποίηση της συσκευής
• Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό (Εικ. 4).
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη on / off διακόπτη (εικ. 14).
• Τα πλήκτρα A-B-C θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για να επισημάνουν ότι το μηχάνημα προθερμαίνεται.
Όταν τα πλήκτρα παραμένουν σταθερά αναμμένα και ηχούν 2 ήχοι, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
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Γενικές ενδείξεις λειτουργίας
ΜΉΝΥΜΑ ΑΦΑΛΆΤΩΣΗΣ:
• Όταν το προειδοποιητικό φως D αναβοσβήνει ΚΙΤΡΙΝΟ και εχουμε 3 ηχητικά σήματα, ένας κύκλος
αφαλάτωσης θα πρεπει να πραγματοποιείτε
ΘΕΡΜΑΝΣΗ:
• Τα πλήκτρα A-B-C αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
ΌΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΌ ΤΕΛΕΙΏΣΕΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ:
• Όταν το προειδοποιητικό φως D αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ και έχουμε 3 ηχητικά σήματα ακολουθούμενα
απο μια παύση, το δοχείο νερού είναι άδειο.
• Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό (εικ. 4).
• Πατήστε ένα από τα πλήκτρα A-B-C. Περιμένετε τη μηχανή να ολοκληρώσει τον κύκλο πλήρωσης
γεμίσματος νερού.
• Όταν τα πλήκτρα A-B-C ανάβουν και παραμένουν σταθερά αναμμένα, η συσκευή είναι έτοιμη για την
χρήση.
ΑΝ Ο ΜΟΧΛΌΣ ΑΝΥΨΩΘΕΙ, ΕΝΏ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΡΟΦΗΜΑ
• Ανύψωση του μοχλού, ενώ παράγετε ρόφημα (Σχ. 1), μπορεί να προκαλέσει πιτσιλίσματα ζεστού νερού.
Κίνδυνος εγκαύματος!
• Το προειδοποιητικό φως D αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ και ακολουθεί ηχητικό σήμα. Η συσκευή θα σταματήσει αμέσως τη διανομή.
• Κλείστε το μοχλό (Εικ. 3).
• Πατήστε ένα από τα πλήκτρα A-B-C για ακύρωση του συναγερμού.
• Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση και πάλι.

Ρύθμιση ύψους για κούπα/εσπρέσο φλυτζάνι
• Το μηχάνημα μπορεί να ρυθμιστεί για χρήση μεγάλης κούπας ή φλιτζάνι εσπρέσο.
• Το μηχάνημα ρυθμίζεται αρχικά για τη χρήση μεγάλης κούπας (Εικ. 7).
• Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μεγάλη κούπα, ανασηκώστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το σχαράκι. (Σχ. 10).
• Ένα φλιτζάνι μπορεί τώρα να τοποθετηθεί κάτω από το σύστημα διανομής καφέ (Εικ. 8).

Σωστή χρήση των πλήκτρων.
Για την διανομή “Εσπρέσο” ή “Καφέ κρέμα”, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα πλήκτρα Α ή Β (1η και 2η
από την κορυφή αντίστοιχα, αναμμένο με ΛΕΥΚΌ χρώμα). Τα ίδια πλήκτρα, ανάλογα με την ποσότητα,
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διανομή των καψουλών τζίνσενγκ, κακάο ή γάλα.
Το πλήκτρο C (3ο από την κορυφή, ανάβει με ΜΠΛΕ χρώμα) πρέπει να χρησιμοποιητε αποκλειστικά και
μόνο για “Καφέ φίλτρου” ή “Αμερικάνικο”. Αυτό το ίδιο κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάψουλες
ττσάι, χαμομήλι τσάι ή τσάι από βότανα.
Μην χρησιμοποιείτε το πλήκρο C για εσπρέσο ή οποιοδήποτε άλλο καφέ με έντονη γεύση. Σε αυτή τη
λειτουργία η συσκευή είναι ρυθμισμένη για χαμηλή πίεση και αυτό μειώνει την “κρέμα” και το άρωμα
του καφέ, και θα μπορούσε να προκαλέσει μια διακοπή στη ροή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίχνη του προϊόντος μετά την παραγωγή μπορεί να παραμείνουν στο κύκλωμα της
μηχανής. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη γεύση στο ρόφημα πρέπει να κάνετε μια σύντομη
πλύση κατά την αλλαγή από το ένα προϊόν στο άλλο, γάλα, σοκολάτα ή στιγμιαία ροφήματα.
Ξέπλυμα πραγματοποιείται με παραγωγή ενός καφέ χωρίς εισαγωγή κάψουλας.
Καλό θα είναι να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά
την εβδομάδα.

8

Ελληνικά
Παραγωγή καφέ
•
•
•
•
•
•

Σηκώστε το μοχλό για να ανοίξετε τη θήκη της κάψουλας (Εικ. 1).
Τοποθετήστε την κάψουλα, πιέζοντας απαλά στη θέση της (Εικ. 2).
Κλείστε το μοχλό πλήρως (Εικ. 3).
Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κούπα εσπρέσο κάτω από το στόμιο εκροής (Εικ. 9).
Πατήστε το πλήκτρο Α ή Β, ανάλογα με το επιθυμητό καφέ.
Το πατημένο το κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η μηχανή θα σταματήσει τη διανομή στην επίτευξη
της προγραμματισμένης ποσότητας και θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.
• Σηκώστε το μοχλό για να εξάγετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μέσα στο συρτάρι (Εικ. 1).
• Κλείστε το μοχλό (Εικ. 3).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα του καφέ που παράγεται μπορεί να προγραμματιστεί σύμφωνα με το
προσωπικό γούστο και το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης κούπας ή το φλιτζάνι εσπρέσο.
Για να προγραμματίσετε τις ποσότητες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο τμήμα. «Προγραμματισμός
της ποσότητας καφέ σε ένα φλιτζάνι».

Προγραμματισμός ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι
•
•
•
•
•
•

Σηκώστε το μοχλό για να ανοίξετε το διαμέρισμα της κάψουλας (Εικ. 1).
Τοποθετήστε την κάψουλα, πιέζοντας απαλά στη θέση της (Εικ. 2).
Κλείστε το μοχλό πλήρως (Εικ. 3).
Τοποθετήστε μια κούπα ή ένα φλιτζάνι εσπρέσο κάτω από το στόμιο διανομής (Εικ. 9).
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο καφέ.
Στην επίτευξη της επιθυμητής ποσότητας καφέ, αφήστε το πλήκτρο. Τώρα το πλήκτρο έχει προγραμματιστεί. Η ποσότητα του καφέ που παράγετε μπορεί να προγραμματιστεί από μια ελάχιστη 20 ml έως
μέγιστη 250 ml.
• Σηκώστε το μοχλό για να εξάγετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μέσα στο συρτάρι (Εικ. 1).
• Κλείστε το μοχλό (Εικ. 3).

Εξοικονόμηση ενέργειας
Το μηχάνημα θα μειώσει αυτόματα την κατανάλωση μετά από 1 ώρα αδράνειας. Τα πλήκτρα
A-B-C θα αναβοσβήνουν αργά και διαδοχικά. Για να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή να ανεβάστε το μοχλό. Η συσκευή θα αρχίσει το
ζέσταμα.
Όταν α πλήκτρα A-B-C ανάβουν και παραμένουν σταθερά αναμμένα, η συσκευή είναι έτοιμη
για την χρήση.

Καθημερινή συντήρηση
•
•
•
•

Βγάλτε το δοχείο περισυλλογής και το συρτάρι χρησιμοποιημένων καψουλών (Εικ. 6).
Σηκώστε το συρτάρι χρησιμοποιημένων καψουλών (Εικ. 11), αδειάστε το και ξεπλύνετε το.
Αφαιρέστε το σχαράκι (Εικ. 12). Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής και ξεπλύνετε το.
Αφαιρέστε το δοχείο νερού (Εικ. 5). Αδειάστε και ξεπλύνετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίχνη του προϊόντος μετά την παραγωγή μπορεί να παραμείνουν στο κύκλωμα της μηχανής. Για
να διατηρήσετε τη μέγιστη γεύση στο ρόφημα πρέπει να κάνετε μια σύντομη πλύση κατά την αλλαγή από το
ένα προϊόν στο άλλο, γάλα, σοκολάτα ή στιγμιαία ροφήματα.
Ξέπλυμα πραγματοποιείται με παραγωγή ενός καφέ χωρίς εισαγωγή κάψουλας.
Καλό θα είναι να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και ουδέτερο
απορρυπαντικό για τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε
πίεση νερού για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Τα πλαστικά μέρη της μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής νερού,
δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
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Ελληνικά
Αφαλλάτωση
Μήνυμα αφαίρεση αλάτων: όταν το φως προειδοποίησης D αναβοσβήνει με ΚΊΤΡΙΝΟ χρώμα και ηχούν
3 προειδοποιητικοί τόνοι, ένας κύκλος αφαλάτωσης θα πρέπει να διεξαχθεί, όπως φαίνεται παρακάτω.
Η συσκευή διαθέτει ένα προηγμένο πρόγραμμα που παρακολουθεί πόσο νερό χρησιμοποιείται
για τη διανομή ροφήματων. Αυτή η μέτρηση παρέχει στο χρήστη με ενδείξεις ως προς το πότε
η συσκευή χρειάζεται να αφαλατωθεί.
Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε το Caffitaly σύστημα αφαλάτωσης (αφαλλατικό), καθως είναι δοκιμασμένο και πληρεί όλους κανονισμούς ασφαλείας για τις συσκευές μας. Το μέσο αφαλάτωσης πρέπει
να απορρίπτετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και / ή με τους ισχύοντες κανονισμούς που
ισχύουν στη χώρα όπου η συσκευή χρησιμοποιείται.

ΔΙΑΒΆΣΤΕ προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στη συσκευασία της αφαλάτωσης. Αποφύγετε
την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και της μηχανής επιφάνειες.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης, και να μην ανασηκώστε το
μοχλό. Ένα άτομο πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Μην χρησιμοποιείτε ξύδι: θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή σας!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σβήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη on / off (εικ. 14).
Αδειάστε και ξεπλύνετε το συρτάρι χρησιμοποιημένης κάψουλας και το δίσκο αποστράγγισης (Εικ. 6).
Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο νερού (Εικ. 5).
Ανακατέψτε το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού του Caffitaly System αφαλάτωσης με περίπου 750 cc. του
νερού (συνολικά 1 λίτρο) και ρίχτε το μέσα στο δοχείο.
Τοποθετήστε ένα δοχείο (τουλάχιστον 1 λίτρο) υπό την στόμιο διανομής και του ζεστό νερόυ σωλήνα διανομής (Εικ. 19).
Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός χαμηλώνει (Εικ. 3), και ότι δεν υπάρχει κάψουλα μέσα στη θήκη της κάψουλας.
Αφαιρέστε το δοχείο αποστράγγισης (Εικ. 15).
Τοποθετήστε ένα δοχείο (περίπου 500 ml) κάτω απο τη παροχή παραγωγής (Εικ. 16).
Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα πλήκτρα Α και Β και ταυτόχρονα εκκινήστε την συσκευή απο το διακόπτη
on / off .
Το πλήκτρο Β θα ανάψει, ενώ το προειδοποιητικό φως D θα αναβοσβήνει ΚΊΤΡΙΝΟ και ΚΌΚΚΙΝΟ εναλλάξ.
Πατήστε το πλήκτρο Β για να ξεκινήσει το κύκλο αφαλάτωσης.
Το μηχάνημα διανέμει το διάλυμα αφαλάτωσης σε (5 δόσεις με μια παύση 4 λεπτά ανάμεσα σε κάθε ένα,
συνολικής διάρκειας περίπου 25 λεπτών). Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, κανένα απο τα πλήκτρα
δεν πρέπει να πατηθεί, το προειδοποιητικό φως D θα αναβοσβήνει ΚΊΤΡΙΝΟ και ΚΌΚΚΙΝΟ εναλλάξ.
Συστήνουμε το άδειασμα του συρταριού κάψουλας μετά το κάθε κύκλο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε
υπερχείλιση.
Όταν το πρώτο βήμα έχει τελειώσει, το πλήκτρο B ανάβει και εκπέμπει έναν ήχο. Το δοχείο νερού είναι
άδειο.
Προσεκτικά ξεπλύνετε το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο νερό (εικ. 4).
Αδειάστε και ξεπλύνετε το συρτάρι χρησιμοποιημενων κάψουλων, τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και
επανατοποθετήστε τα (Εικ. 16).
Πατήστε το πλήκτρο B για να ξεκινήσει το ξέβγαλμα.
Ξεπλύνετε το με νερό (περίπου 500 ml), θα πρέπει να τρέξει μέσω της μηχανής. Κατά τη διάρκεια αυτού
του σταδίου, προειδοποιητικό φως D αναβοσβήνει εναλλάξ ΚΙΤΡΙΝΟ και ΚΟΚΚΙΝΟ.
Όταν το ξέβγαλμα έχει ολοκληρωθεί, εκπέμπει έναν ήχο και τα πλήκτρα A-B-C αναβοσβήνουν ταυτόχρονα,
η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση προθέρμανσης.
Όταν τα πλήκτρα παραμένουν αναμμένα και ηχούν 2 ήχοι, η συσκευή είναι έτοιμη για την χρήση
Προσεκτικά άδειαστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού και επαναγεμίστε το με φρέσκο νερό (εικ. 4).
Αδειάστε και ξεπλύνετε το συρτάρι κάψουλας και το δίσκο αποστράγγισης και επαναποθετήστε τα (Εικ. 6).
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Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Δεν εξέρχεται καφές. To προειδοποιητικό Το δοχείο νερού είναι άδειο.
φως D αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ.

ΛΥΣΗ
Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό.
Πατήστε ένα κουμπί για να ξαναγεμίσει το
κύκλωμα. Όταν τα κουμπιά παραμένουν σταθερά αναμμένα, η συσκευή είναι έτοιμη για
την χρήση.

- Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.

-Κρύα φλυτζάνια / κύπελλα εσπρέσο.
- Συσσώρευση αλλατων στην συσκευή.

- Προθερμάνετε το κύπελλο.
- Αφαιρείτε τα άλατα.

Ο μοχλός δεν μπορεί να κατεβει.

- το συρτάρι κάψουλας είναι γεματο.
- Αδειάστε το συρτάρι κάψουλας.
- Καψουλα εχει κολλήσει μέσα στο μηχάνημα - Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα.

Προειδοποιητικό φως D ανάβει σταθερά Προβλήματα Θέρμανσης.
ΚΌΚΚΙΝΟ

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, ενεργοποιήστε
το ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε
τεχνική υποστήριξη.

Κατά την εκκίνηση παραγωγής καφέ, η μηχα- Εσφαλμένος προγραμματισμός ποσότητας.
νή φαίνεται να λειτουργεί αλλά στη συνέχεια
σταματάει χωρίς να παράγει καφέ, ή παράγει
μόνο ένα μικρό ποσό.

Επαναπρογραμματίστε την ποσότητα που
συνδέεται με αυτό το κουμπί.
Δείτε στο «Προγραμματισμός ποσότητας καφέ
στο φλιτζάνι».

Καφές διανέμεται πολύ αργά, και είναι κακής Το πλήκτρο C χρησιμοποιήθηκε με κάψουλα Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Α ή Β.
ποιότητας.
εσπρέσο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στη βάση
της συσκευής
Μέγιστο 15 bar

Τα υλικά και αντικείμενα
που έρχονται σε επαφή με
τρόφιμα συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 1935/2004.

< 70 dB A
4 kg
1,2 lit
θερμοκρασία δωματίου: 10°C - 40°C
170 mm              260 mm                 350 mm
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