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We attach a certain importance to your safety. Thus, we ask you to read all provided 
instructions and information in this booklet carefully and completely, before you start 

running the appliance. This will help you to know all functions and properties of your 
new appliance. We especially ask you to adhere strictly to the safety information 

mentioned in these instructions.
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VIGTIG BEMÆRK - LÆS VENLIGST HELE 
MANUALEN -   FØR DU BRUGER ENHEDEN!

GASTROBACK® Customer Service Hotline:

Phone:  +49 (0) 4165 – 22 25 0
Monday to friday (except on holidays) from 8am to 4pm

E-Mail:  info@gastroback.de
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KÆRE KUNDER!

Via Design Espresso Advanced Barista får du en masse friskbrygget kaffe 
drikke uden tidskrævende præparater: espresso,  sort, cappuccino eller 
latte. Kun 1 minut efter tænding er maskinen klar til brug. Via integreret 
kværn opnås den korrekte dosering af kaffepulver fsamt udnyttelse af hele 
bønner, der bevarer den fulde smag. Skummet mælk og varmt vand til 
forskellige kaffespecialiteter og andre varme drikke er tilgængelig, når du vil!

Instruktionerne i denne pjece informerer dig om maskinens funktioner hvilket 
gør det nemt at nyde din nye espressomaskine.

Vi ønsker dig en masse gode oplevelser og kaffe med din nye design 
espresso Avanceret barista.

Din Gastroback GmbH
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

      Læs omhyggeligt alle instruktioner givet i denne pjece, før 
åbning af dette apparat. Gem alle instruktioner for yderligere 
reference. Forsøg ikke at bruge eller behandle dette apparat på 
nogen anden måde eller til andet end den tilsigtede anvendelse, 
der er beskrevet i denne pjece. Enhver anvendelse til ethvert andet 
formål er forbudt af producenten. Utilsigtet brug og især misbrug 
kan forårsage alvorlige kvæstelser og skader på grund af elektrisk 
stød, højt tryk, brand og varme. Der kræves ingen garantikøb 
eller erstatningsansvar for producenten, hvis der er skader som er 
forårsaget af utilsigtet brug eller forkert behandling. Disse 
instruktioner er en væsentlig del af apparatet. Videregiv ikke dette 
apparatet uden denne pjece til tredjepart. Hvis der er usikkerheder 
eller yderligere information er påkrævet, er du velkommen til at 
kontakte et autoriseret servicecenter eller Gastroback Customer Care 
Center(Tlf:+49(0)4165/2225-0 eller e-mail: info@gastroback.de).

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Dette apparat er kun til husholdningsbrug og IKKE beregnet til
brug i bevægelige køretøjer. Brug ikke eller opbevar apparatet
fugtigt eller våde områder eller udendørs. Opbevar altid
apparatet, hvor det er tørt,frostfrit og rent, og hvor små børn og
dyr ikke kan nå det. Lad ikke apparatet eller nogen del af det
være uden opsyn,når det er inden for rækkevidde af små børn
eller dyr.

• Brug af tilbehør, tilbehør eller reservedele, der ikke anbefales
repareret af producenten eller beskadiget på nogen måde kan
resultere i personskader og / eller skade.

• Kontroller hele apparatet regelmæssigt for korrekt betjening
(f.eks. Kontroller til forvrængning, misfarvning, revner,
lækager). Brug ikke applikationen-når apparatet eller en del af
det sandsynligvis vil blive beskadiget, til undgå risiko for brand,
elektrisk stød eller andre personskader på personer og /eller
skader. Apparatet eller dets dele er sandsynligvis beskadiget,
hvis apparatet har været udsat for en afviselig belastning
(f.eks. frost, over
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opvarmning, mekanisk eller elektrisk stød), eller hvis der er nogen, der 
kan sesskader eller lækager, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt. 
Hviset af disse tilfælde opstår under drift, skal du straks tage stikket ud af 
stikketapparatet. Kom i kontakt med et autoriseret servicecenter til 
eksamination og / eller reparation.

• Brug apparatet på et godt tilgængeligt, stabilt, plant, tørt og
passende stort bord eller tæller, der er modstandsdygtig over
for varme og vand. Hold altid apparatet og bordet eller
tælleren ren og tør,og tør straks spildte væsker af. Placer ikke
apparatet på kanten af bordet eller tælleren.

• Anbring ikke apparatet eller nogen del af det på eller i
nærheden af varme overflader(f.eks. brænder, varmeovn eller
ovn). Brug ikke apparatet eller dele eller tilbehør til apparatet
med enhver anden enhed eller til noget andet formål end
beskrevet i denne pjece.

• Opbevar apparatet i en passende afstand på mindst 30 cm på
hver side til følsomme eller delikate genstande for at undgå-id-
skader på grund af varme og fugt. Sørg for fri adgang til
vandet tanken, betjeningselementerne på apparatet og til
stikkontakten brugt.

• Dette apparat kan bruges af personer med nedsat fysisk,
senso-ry eller mentale evner eller mangel på erfaring og
viden,ting børn fra 8 år, hvis de har fået tilsyn-sion eller
instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstå
og håndtere de involverede farer. Selv pleje og rengøring må
ikke udføres af børn uden tilsyn. Små børn skal altid
overvåges for at sikre, at de gør det ikke leg med apparatet
eller dele af apparatet eller emballage. Inden du bruger
apparatet, skal du altid sikre dig, at apparatet er monteres helt
og korrekt i henhold til instruktionerne i denne pjece. Brug ikke
vold for at undgå skader.

• Anbring ikke tøj eller væv eller lignende materialer på eller
underapparatet under drift for at undgå overophedning, brand
og elektrisk shock. Anbring ikke tunge og / eller skarpe kanter
med fremmedlegemer
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på eller i apparatet eller nogen af dets dele (f.eks. vandtank, 
opvarmningsplade eller kopbakke) for at undgå skader. Til drift skal du 
kun fylde koldt,klart ledningsvand eller mineralsk, ikke-kulsyreholdigt 
flaskevand i vandtank. Sørg altid for, at påfyldnings niveauet er mellem 
MIN og MAX påfyldningslinjer (mindst 250 ml, op til 2,5 liter). At undgå 
beskadigelse af pumpen. Brug ikke apparatet med vandet tank mangler 
eller ikke fyldes tilstrækkeligt

• Fyld ikke andre stoffer, men malet kaffe eller kaffepuder i filterkurve for
at undgå beskadigelse af apparatet. For at undgå beskadigelse til
kværnen: Fyld ikke det formalede kaffepulver i bønne tragt. Fyld kun
friske, tørre, hele kaffebønner i tragten. Lad ikke væsker komme ind i
bønne beholderen. Hold altid bønne tragt helt tørt.

• Sluk altid for apparatet via tænd / sluk-knappen (alle knapper er mørke),
tag derefter stikket ud og lad apparatet køle af før rengøring af
apparatet, eller når apparatet ikke er i brug. Desuden crosstøm altid
dryppe bakken og vandtanken, inden du flytter applikationen stemmelse.
Hold altid maskinen på begge sider i den øverste del af bageste stolpe
til flytning af apparatet. Hold ikke apparatet ruppehovedet, vandtank,
dryppebakke, dampstav, bønne beholder,eller strømkabel til flytning af
apparatet.

• Hold apparatet og dets dele og tilbehør rent. Rengør apparatet i henhold
til instruktionerne i kapitlet 'Pleje og rengøring'. Brug ikke slibemidler,
rengøringspuder (f.eks. Metal)skurepuder) eller ætsende
rengøringsmidler (f.eks. desinfektionsmidler, kemiske) blegemiddel,
uegnede afkalknings opløsninger) til rengøring. Sørg for at afkalke
apparatet i tide for at undgå skader på grund af overdreven opbygning
afkalk.

• Anbring ikke espressomaskinen i en automatisk opvaskemaskine.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL ELEKTRISKE 
APPARATER

Placer apparatet i nærheden af et passende stikkontakt for væggen til at 
tilslutteapparat direkte til en beskyttet strømforsyning med beskyttendeduktor 
(jord / jord) korrekt tilsluttet. Sørg for, at spændingen er klassificeret 
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af din netforsyning svarer til spændingskravene i apparatet (220 - 240 V, 50 - 
60 Hz, AC, nominelt i mindst 16 A). den stikkontakt stik skal installeres 
separat fra andet stikkontaktstikkontakter for at undgå interferens med andre 
apparater. Installation af en reststrøms drevet afbryder (rccd)med en 
maksimal nominel resterende driftsstrøm på 30 mA i suppliggende elektrisk 
kredsløb anbefales kraftigt. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din elektriker 
for yderligere information.

• I forskellige udenlandske lande er specifikationerne for strømforsyninges
underlagt uforenelige normer. Derfor er det muligt, at magti andre lande
opfylder ikke kravene til sikker drift-apparatet. Før apparatet betjenes i
udlandet,Sørg for, at sikker drift er mulig.

• Brug ikke multi-socket stikkontakt, ekstern switching device,eller
fjernbetjeningssystemer eller forlængerledning for at undgå risiko for
brand eller elektrisk stød. Sørg for, at stikkontakten altid bruges
tilgængelig for øjeblikkeligt at tage stikket ud af stikket i tilfælde af fejl-
funktion eller fare.

• Apparatet må ikke betjenes på metaloverflader (f.eks. Synke) til undgå
risiko for elektrisk stød. Rør ikke ved stikket eller applikationen-es med
våde hænder, når apparatet er tilsluttet strøm.

• Hæld IKKE væske på eller under applikationens hus-es eller
netledningen. Overfyld ikke vandbeholderen (maks. 2,5 liter,2500 ml;
MAX fyldelinie). Ellers kan vand løbe ud og koge-se farer på grund af
overophedning, brand og elektrisk stød. Hvis væsker løber eller spildes
på kabinettet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten. Nedsænk
ikke applikationen-es, netledning eller strømstik i vand eller andre
væsker. Gør det ikke Placer apparatet på våde overflader. Når der
spildes væsker på netledning eller betjeningselementer (konsol,
valgskive eller slibning)størrelse vælger) eller akkumuleres under
apparatet, skal du straks tage stikket ud af stikketapparatet. Tør derefter
apparatet, og lad det tørre naturligt i mindst 1 dag. Hvis du er i tvivl, skal
du tjekke apparatet om lækage
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• Frakobl altid netledningen helt inden brug. Netledninger må
aldrig knyttes, vrides, anspændes eller klemmes. Lad ikke
strømstik eller netledning hænger over kanten af bordet eller
tælleren. Netledningen berører muligvis ikke varme overflader
eller skarpe kanter. Sørg for at ingen vil trække i apparatet ved
netledningen. Pas på ikke at sammen filtrere ledningen. Tag
altid fat i stikket, når afbryd strømkablet.

HØJE TEMPERATURER - RISIKO FOR FORBRÆDNINGER

Dit nye Design Espresso Advanced Barista er designet til udvinding kaffe og 
producerer varmt vand og varm damp under højt tryk. DERFOR, nogle dele 
(f.eks. nedre del af gruppehovedet, portafilter, filterkurv,dampstav) bliver 
meget varmt under drift og varm damp og vandkan undslippe under drift og 
kort derefter. Overhold venligst følgende forholdsregler for at undgå 
personskader og skader

• Hold ikke hænder og arme eller delikate genstande under eller i
nærheden af portafilter, gruppehoved eller dampstav under drift
og mens apparatet stadig er varmt. Berør kun portafilteret og
damptræk ved de dedikerede håndtag. Sørg altid for, at
dampstaven peger på drypbakken eller i et egnet kar, når det
ikke er i brug. Brug kun varmebestandige kar med apparatet for
at undgå skader og alvorlige kvæstelser på grund af splinter og
varme væsker. For at strukturere mælk, brug ikke briller eller
plastikkar, fordi selv varmebestandigt glas eller plast kan revne
eller smelte på grund af ekstrem lokal opvarmning i løbet af
teksturering. Derfor kan splinter og kemikalier komme ind i dit
try-raser, forårsager alvorlige kvæstelser og påvirker dit
velbefindende.

• Før udtrækning skal du altid sikre dig, at portafilteren er
monteret ordentligt og korrekt ved gruppehovedet. Fjern ikke
portafilteret fra gruppehovedet under ekstraktion
(espressoknappen blinker) for at undgå alvorlig risiko for
forbrænding.

• Hvis der kommer vand ud ved kanten af portafilteren, skal du
straks stoppe udvindings cyklus (tryk på den blinkende knap)
og vent, indtil markørenaf trykmåleren er tilbage ved det
venstre stop (mindst 10 sekunder).Fjern derefter forsigtigt
portafilteret (se: 'Pleje og rengøring')
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• Vent altid, indtil apparatet er kølet af til stuetemperatur,før
rengøring eller flytning af apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: 42619 Design Espresso Advanced Barista

Power supply: 220 - 240 V AC, 50 -60 Hz

Power consumption: 1600 W 

Length of power cord: approx. 70 cm 

Weight: approx. 8.3 kg 

Dimensions: approx. 288 x 305 x 395 mm (B x T x H) 

Noise level: max. 86 dB

Capacity, water tank: 2.5 litres  

Capacity, bean hopper: max. 220 g

Pressure (Extraction): max. 15 bar 

Certification:

Disse specifikationer kan ændres uden varsel. 
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KEND DIN ESPRESSO MASKINE
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TILBEHØR
Professionel Espresso - Tamper, enkelt vægget filterindsats til 1 og 2 kopper, 
dobbelt vægget filterindsats til 1 og 2 kopper, filterindsats til ESE-puder, 
mælkeskumkande, måleske med tamper, rengøringsværktøj, vandfilter

1. LÅS LÅG: lukker bønne beholderen tæt.
2. BØNNE BEHOLDER: op til 220 g friske, hele kaffebønner.
3. OPVARMET VARMEPLADE til forvarmning og opbevaring af varme kopper og glas.
4. TAG OG HÅNDTAG VANDTANK: træk blot vandtankens låg op og brug det som et 

håndtag til let at trække vandtanken op. Fold den tilbage til fyldning af vandtanken.
5. 2,5 L UDTAGELIG VANDTANK: med påfyldnings linjer (MIN og MAX).
6. POWER KNAP: blinker under forvarmnings cyklussen.
7. 1 KOP KNAP: Tryk her for at udtrække 1 espresso.
8. 2 KOPPER KNAP: Tryk her for at udtrække den programmerede mængde til 2 

espressoer.
9. KVÆRNEKNAP: Starter kværnen til slibning af den forprogrammerede mængde.
10. TRYK VISER: viser trykket under ekstraktion.
11. AFKALKINGSINDIKATOR: Lyser, når afkalkning er påkrævet.
12. INDIKATOR FOR VARMTVAND / STEAM: Blinker, mens dampfunktionen er 

aktiveret; lyser kontinuerligt med varmt vands funktionen valgt.
13. GRUPPEHOVED: Installer portafilteret på gruppehovedet til udtræk af espresso.
14. KVÆRNUDGANG: Indsæt portafilteret her til formaling af kaffepulveret direkte i 

filterkurven.
15. RUSTFRI STÅL PORTAFILTER MED 2 UDGANGE: Fastgør den valgte filterkurv her.
16. MÆLKE STEAMER ARM MED TERMISKT ISOLERET HÅNDTAG: Til dampning af 

varmt vand og damp ved dampstavspidsen.
17. UDTAGELIG DRIPBAKKE MED METAL KOP BAKKE OG RØD 

FYLDNINGSINDIKATOR: Placer 1 kop under udvindingscyklussen eller 2 kopper her.
18. FINHED PÅ KVÆRN: Juster finheden af kværnen efter dine behov.
19. VALG AF FUNKTION TIL STEAMER: Varmt vand eller damp

Enkel vægget - 2 kopper Enkel vægget - 1 kop

Dobbelt vægget 
2 kopper

Dobbelt vægget
1 kop

ESE-Puder

Enkel vægget - 2 kopper Enkel vægget - 1 kop

Dobbelt vægget 
2 kopper

Dobbelt vægget
1 kop

ESE-Puder
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DELE AF DIN NYE ESPRESSOMASKINE 
Dette kapitel giver en oversigt over funktionerne og funktionerne i din 
nye Design Espresso Advanced Barrista

FUNKTIONER BRUGBART TIL

Aftagelig vandtank
Tag vandtanken ud til påfyldning og rengøring. Ventilen i bunden af 
vandtanken åbnes og lukkes automatisk. Således løber intet vand 
ud, når den fjernes og indsættes igen

15 Bar tryk pumpe Det krævede tryk til espressoekstraktionen og til skumning af mælk.

Portafilter med 2 løb

Da der er to åbninger i portafilteret kan 2 kopper fyldes samtidig. 

• Fyld 2 kopper - sæt 1 kop under hver tud.

• Fyld 1 kop - sæt koppen centeret under.

Forskellige filterkurve

Apparatet leveres med forskellige filterkurve til forskellige 
applikationer.

- 1 kop filterkurv i ca. 30 ml espresso (enkelt) eller mild kaffe.

- 2 kopper filterkurv til 2 kopper eller en stærk kaffe.

- ESE-filterkurv til kaffepuder.

Automatisk 
forvarmning

Inden ekstraktionen påbegyndes, fugter gruppehovedet 
kaffepulveret under reduceret tryk. Dette forbereder 
kaffepulveret til at få den fulde smag under ekstraktion.

Automatisk 
ekstraktion via 

espresso knapper til 
1 kop eller 2 kopper. 

Så snart antal af 
kopper er givet starter 

det automatisk og 
stopper igen når den 

er færdig.

Du starter ekstraktionen via espresso knapperne til 1 kop eller 2 
kopper. Så snart den forprogrammerede mængde er givet, 
stopper driften automatisk. 

Programmerbar 
ekstraktion 
volumen

Du kan ændre de forprogrammerede mængder af enkelt eller 
dobbelt espresso og tilpasse indstillingerne efter din smag. 
Apparatet beholder dine nye indstillinger i hukommelsen - selv 
efter enhver afbrydelse af strømforsyningen. 

TIP: Med langstrakte ekstraktions tider, vil mængden af bitre toner 
øges i kaffen. Derfor er det bedre at vælge en ekstraktion tid, der 
vil føre til en ekstraktions tid under 40 sekunder. Brug om 
nødvendigt varmevands funktionen til at få den ønskede tid. (se: 
'Betjening / varmt vand').
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FUNKTIONER BRUGBART TIL

Dampfunktion

Via denne funktion kan damp og varmt vand afgives.

- Brug dampfunktionen til at skumme mælk (se:
'Betjening / Skumning af mælk').

Varmtvandsfunktionen kan bruges til fortynding af din espresso til 
sort (normal kaffe) til tilberedning af forskellige varme drikke (f.eks. 
Te, kakao, varmchokolade), og til forvarmning af dine kopper og 
portafilteret (se: 'Betjening/ Varmt vand ')

Justerbar og 
automatisk 

kontrolleret kværn

Til din perfekte espresso kan du frisk male kaffebønner lige før du 
laver en kop via den integrerede kværn. Slibestørrelsen kan 
tilpasses efter dine behov. Kan gøres ved at dreje kniven til 
malestørrelse til den ønskede position.

Den korrekte mængde måles via apparatet og overholdes ved hver 
slibning. Kaffepulveret fyldes direkte i filterkurven der stilles under.

Programmering 
af kværnens 

finhed

Du kan tilpasse den forprogrammerede mængde kaffepulver, 
der gives fra kværnen til 1 eller 2 espresso. Dine indstillinger 
opbevares i hukommelsen permanent, også når du afbryder 
strømforsyningen.

Automatisk slukning Slukker for maskinen automatisk, når maskinen er inaktiv 
i 30 minutter.

VALG AF FILTERKURV

Der findes filterkurve til 3 forskellige applikationer. Vælg den 
relevante filterkurv i henhold til brugen. Dette vil hjælpe med at få de 
optimale resultater. Dobbeltvægs filterkurvene er designet til at 
bremse vandstrømningshastigheden under brygning, hvorved du 
ekstraherer din espresso ved det rigtige tryk og fører til en rig, gylden 
cremet kop. Filterkurve er velegnet til nymalet kaffepulver såvel som 
til formalet vakuumpakket espresso kaffe pulver. Det bedste resultat 
opnåes dog ved at slibe hele kaffebønner direkte før ekstraktion via den 
integreret kværn. De almindelige filterkurve giver hele spektret af 
variationer, der passer til enhver combination af mængde, tryk og 
slibestørrelse. Brug denne type filterkurv, når du er erfaren. Denne type 
filterkurv er ikke velegnet til formalet kaffepulver.

• 1 kop filterkurv (dobbelt og enkel væg) : Fyld denne med 6-8 g kaffepulver 
og brug den til en enkelt espresso ekstraktion (optimalt ekstraktions 
volume: ca. 30 ml). Du skal bruge
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1 kop-knappen til skuddet, fordi den som standard er den korrekte 
udtrækning der allerede er forprogrammeret til denne knap

- 2 kopper filterkurv (dobbelt og enkel væg): Brug denne til at udtrække et dobbelt 
skud. Knappen 2 kopper leverer den korrekte ekstraktions volume (ca. 60 ml) som 
standard. Fyld ca 10-16 g kaffepulver i kurven for at opnå de optimale resultater.

ESE-filterkurv: Denne særlige filterkurv er designet til udvinding af 
kaffetrædepuder. Det specielle design af filternet sikrer, at vandet flyder jævnt. 
Anbring kun en enkelt kaffepude i ad gangen.

Den forprogrammerede ekstraktions volume kan ændres i henhold til dine smage, når 
fabriksindstillingerne ikke er tilstrækkelige (se: 'Ændring af standardindstillinger /Justering 
af udvindingsvolumen '). Hvis ikke det fører til det ønskede resultater, kan 
fabriksværdierne gendannes (se: 'Ændring af Standardindstillinger / genkaldelse af 
fabriksindstillingerne ')

JUSTERBAR AUTOMATISK KONTROLLERET KVÆRN
"Design Espresso Advanced Barista" er udstyret med en programstyret kværn. Det 
er bedst at bruge denne funktion til formaling af friske hele kaffebønner lige før man 
laver sin kaffe. Derudover erstatter kværnen brugen af en måleske ved automatisk 
at give den korrekte dosis. Håndteringen er så let som mulig: indsæt blot det 
forberedte og forvarmede portafilter i kværnen og start betjening via maleknappen. 
Kværnen indeholder følgende egenskaber:

Bønne beholderen kan indeholde ca. 220 g kaffebønner.
Slibestørrelsen kan justeres via skiveformatet.

Anbefalet kværn indstillinger og tampe tryk:

- Før første brug skal du justere slibeindstillingerne til slibestørrelse "Coarse" Level 11 
(drej slibeskiven til venstre)
- Juster efterfølgende slibestørrelsen trin for trin til den passer til dine ønsker.
- Du skal indstille kværnen imens den kører
- Kværn 3 portioner med den nye indstilling for at tilpasse den.
- Vigtigt du tamper med lavt tryk (maks. 5 kg) for at få en ide om hvilken betydningen 
tampning har for kaffen.

Som enhver Barista ved: Alle kan lide noget forskelligt. Eksperimenter med de 
forskellige indstillinger både slibe finhed, mængde og tampning for at finde din 
yndlingssmag

• Forprogrammeret mængde kaffepulver: Den afgivne mængde kontrolleres 
automatisk. Hver gang du starter kværnen, får du den rigtige mængde.

• Separat programbare indstillinger for 1 espresso og 2 espresso.
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TRYK VISER

Trykmåleren ved gruppehovedet angiver vandtrykket ved portafilteret under 
ekstraktion. Brug denne aflæsning til at se, om din espresso er trukket ud 
perfekt.

• Under brug: Måleren er placeret i den nederste hvide zone under 
ekstraktion. Espressoen ekstraheres med utilstrækkeligt tryk, når vandet 
flyder for hurtigt. Lavt tryk under ekstraktions resulterer i en 
underekstraheret espresso, der er vandet og mangler cremethed og 
smag. Under ekstraktion kan det forekomme, når slibestørrelsen er for 
grov og / eller utilstrækkelig mængde kaffepulver er i filterkurven og / eller 
det tryk, der anvendes ved tamping har været for lavt.

NOTE
Apparatet udfører en forvarmning, inden der påføres højt tryk. Dette er til 
fugtning af kaffepulveret først. Under forvarmningen, skal måleren 
forblive inden for den hvide nederste tredjedel af trykområdet.

- Optimal udtrækker zone: Med måleren placeret i den grå zone under 
ekstraktion, ekstraheres espresso ved det perfekte tryk.

- Overekstraheret zone: Med målemarkøren placeret i den røde øverste zone 
under ekstraktion ekstraheres espressoen med for meget pres. Dette sker når 
vandet flyder for langsomt. Resultatet er en overekstraheret espresso meget 
mørk og bitter med en ujævn cremet hed. Mulige årsager: slibestørrelsen er 
for fin og / eller der er for meget kaffepulver i filterkurven og / eller der presset 
for hårdt under tampning

DAMPSTAV TIL AT HENTE VARMT VAND OG DAMPE MED

Apparatet kan afgive varmt vand og damp via dampstaven

- Brug varmtvands funktionen til at fortynde espressoen og få anden speciel 
kaffedrikke, til fremstilling af andre varme drikke (f.eks. te, kakaodrink) og til 
forvarmning af dine kopper og portafilteret.

Via dampfunktionen skummer du mælk: Brug denne funktion specielt til 
fremstilling af latte, cappuccino eller lignende kaffedrikke.
Du styrer dampvands funktionerne via valgskiven på venstre side af 
maskinen. Varmtvands indikatoren under trykmåleren lyser, når dampstavs 
funktionen kører.
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VIGTIGT - Når apparatet tændes, skal valgskiven drejes til den 
lodrette, centrale standby position. Ellers kan vandsystemet ikke nå den 
korrekte temperatur til drift. I dette tilfælde blinker tænd / sluk-
knappen med en usædvanlig høj frekvens.

VIGTIGT - Apparatet er ikke egnet til at afgive store mængder varmt 
vand. Vandets temperatur vil falde markant.

FEJLMEDDELELSER
Apparatet udsender muligvis fejlmeddelelser under betjening. I dette tilfælde forskellige lyde og på 
konsollen kan knapperne blinke på en usædvanlig måde. Se tippene i kapitlet 'Løsning af 
problemer' for at finde ud af årsagen og hurtigt løse problemet

OVEROPVARMNINGS BESKYTTELSE
Apparatet er udstyret med termiske udkoblingsafbrydere, der overvåger pumpen, kværnen og 
termoblokken på gruppehovedet. Hvis dette overophednings beskyttelses systemer bliver 
udløst, slukker apparatet helt. Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle ned i cirka 
30-60 minutter. Derefter kan du bruge apparatet igen ganske almindeligt. Hvis ikke, kom i 
kontakt medet autoriseret servicecenter til undersøgelse og reparation.

AUTOMATISK SLUKNING
En automatisk slukning slukker maskinen helt efter ca. 30 minutter inaktivitet. Tryk blot på tænd / 
sluk-knappen for at tænde for maskinen igen.

VIGTIGT - Lad ikke apparatet være tændt uden brug. Hvis du ikke har brug for 
maskinen i nogen tid, sluk og tænd for stikket. Dette sparer energi og holder en 
lang levetid på varmeblokken
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KVÆRNEN

• Slibestørrelsen påvirker den hastighed, vandet strømmer gennem kaffe 
pulveret i filterkurven og derfor også smagen af espresso. Slibningen skal 
være fin, men ikke for fin. Hvis slibet er for fint (ligner pulveret og føles som 
mel, når det gnides mellem fingrene), vil vandet ikke strømme gennem 
kaffepulveret, selv når det er under pres. Den resulterende espresso vil være 
mørk i farve og bitter i smag. Hvis slibet er for groft, flyder vandet også hurtigt. 
Resultatet mangler farve og smag
(se også: 'Den optimale ekstration ').

• Når du køber allerede malet kaffe, skal du sikre dig, at kaffen er velegnet til 
espressomaskiner, som angivet på pakken.

• For at tilpasse slibestørrelsen til din yndlingssmag, skal du begynde med en 
mellem slibning størrelse, velegnet til espressomaskiner. Dette svarer til slibe 
størrelse indstilling 3 (maskinens standardværdi) for maskinens kværn. Skift 
indstillingerne i små trin for at nå det ønskede optimale. Det er normalt, at 
nogle få forsøg er nødvendige for at finde den rigtige slibestørrelse

• Forsøg at opnå en ekstraktionstid på ca. 20-40 sekunder.

• Med kværnen skal du indstille slibestørrelsen, mens kværnen kører (se:
'Ændring af standardindstillinger / Opsætning af kværn')
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VANDKVALITET
• De-mineraliseret eller stærkt filtreret vand samt mineralvand med høj 
mineralindhold eller kulsyreholdigt vand anbefales ikke til ekstraktion af 
espresso. Klart og koldt vand er det bedste at benytte. 

• Hvis vandhanevandet i dit boligområde har et meget højt kalk indhold
(ca. 350 mg / l og mere), anbefaler vi at bruge ikke-kulsyreholdigt flaskevand 
(bordvand). Dette vil hjælpe med at beskytte din maskine fra overdreven kalk 
og forbedre smagen på din kaffe.

• Til drift skal man kun fylde koldt, klart vand i maskinens vandtank.  (f.eks. er 
desinfektion af vandet påkrævet) Vandet må ikke opvarmes eller koges, inden 
vandbeholderen fyldes. Brug altid KOLDT vand i i alle tilfælde.

• Efterlad ikke vandet i vandtanken i en længere periode, fordi din kaffe kan få 
en ubehagelig, flad smag, når du bruger gammelt vand. Tøm vandtanken 
mindst hver dag, og fyld den igen, inden du starter den næste kaffe session. 
Lad noget vand løbe ud af hanen, før du fylder vandbeholderen.

• Tøm vandtanken og tør den tør indvendigt, hvis apparatet ikke bruges i  et 
par dage. Dette undgår overdreven kalk og opbygning af alger og bakterier.
Efter at have  maskinen ubrugt i mere end 1 uge, skyl vandsystemet, før 
der udføres en espresso.

• Under alle omstændigheder skal vandtanken regelmæssigt rengøres

FYLDNING AF FILTERKURVEN

- Forvarm kopperne og portafilteret (med filterkurv) inden hver ekstraktion til at 
opretholde den korrekte temperatur på din espresso. Til dette kan du bruge 
det dampstaven. Efter forvarmning skal du placere kopper og glas på 
varmepladen oven på maskinen for at holde dem varme.

- Portafilteret og filterkurven skal være helt tørre, inden du fylde dem. Ellers 
kan vandet strømme igennem ved udvindingen ved kanten af filterkurven
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• Ved brug af ESE-filterkurv: Brug altid kun en enkelt kaffepude. Tryk kanten 
af kaffepuden ned på sidevæggene i ESE-filterkurven. Til udtrækning af 2 
stærke espresso, er det bedst at udføre 2 skud den ene efter den anden.

• Ved brug af filterkurve til kaffepulver: Overfyld ikke filterkurven. 
Kaffepulveret skal have lidt fri plads til hævelse. Overfladen skal være mindst 
ca. 2mm under kanten af filterkurven. Brug de 2 kopper filterkurv til 
ekstraktion af en passende større mængde. Ved at bruge en spise ske eller et 
lignende værktøj, skrab eventuelt overskydende kaffepulver af.

• Fyld kaffepulveret om nødvendigt i portioner i filterkurven for at undgå det 
løber over og for at få en jævn overflade.

• Fordel og stamp kaffepulveret jævnt. Det kan være nyttigt at banke forsigtigt 
på siden af portafilteret for at få en jævn fordeling inden tampning. En jævn 
overflade er afgørende for at få vandet til at strømme gennem den komplette 
fyldning under ekstraktions processen.

• Brug en kraft på 15-20 kg til tampning af kaffepulveret.

Sørg for, at randen på filterkurven og portafilteren er helt ren og tør, inden du 
installerer portafilteren på gruppehovedet. Ellers kan vandet muligvis 
strømme ud ved kanten af portafilteret. Tør overskydende kaffepulver af med 
en ren, tør klud eller køkkenhåndklæde

DEN OPTIMALE UDTRÆKNING
• Smag og konsistens på din espresso afhænger af typen, friskheden og slibnings 
størrelse, opbevaring af kaffepulveret, påfyldnings niveauet i filterkurven og 
vandkvalitet. Derudover vil det tryk, der anvendes til at klemme kaffepulveret have stor 
indflydelse på resultaternes smag og konsistens.

• Ekstraktionstiden er en vigtig parameter, der påvirker smagen og konsistensen af 
kaffen. Det er et resultat af mængden af kaffepulver, tampning og slib størrelse. 
Forsøg at få en samlet ekstraktions tid på 20-40 sekunder.

• Som guide begynder espressoen at strømme efter forvarmningen. Hvis espressoen 
begynder at strømme for tidligt, vil den anvendte mængde kaffepulver  ikke være 
tilstrækkelig, det kan være tampe trykket har været for lavt, og / eller slibningen er for 
grov. Dette er et under udtrukket skud. Hvis espresso begynder at strømme for sent, 
kan der være for meget kaffe pulver i filterkurven, for meget pres  og / eller slibning er 
for fin. Dette er et overekstraheret skud.

• Det er bedre at tilføje varmt vand efter ekstraktionen end at øge ekstraktionens tid
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• Hvis din espresso ikke opfylder dine krav, skal du kun skifte en af de væsentlige 
parametre nævnt ovenfor ud ad gangen. Kontroller derefter, om du kom tættere på din 
yndlingssmag. På denne måde lykkes du trin for trin.

• Brug kun helt varmebestandige kopper (f.eks. kopper, glas og krus). Sørg for, at dine 
kopper ikke smelter eller knækker. Plastbeholdere kan have indflydelse på smag af 
din espresso.
Long Black er næsten lig med "normal" kaffe og tilberedes ved at tilføje varmt vand 
(se: 'Betjening / varmt vand'). Juster smag og smag via mængder: kaffepulver / 
espresso og varmt vand

TIP TIL AT SKUMME MÆLK

• Når du skummer mælk (f.eks. til latte eller cappuccino), skal du undgå at 
bruge glas og plastik beholdere, fordi selv varmebestandigt glas og plastik kan 
revne eller smelte på grund af den ekstreme lokale opvarmning under 
skumningen.

• Porcelæn leder kun dårligt varme. Således kan mælken indeni have en 
signifikant højere temperatur end ydersiden af et porcelænskar.

• Brug en metalbeholder til skumdannelse (f.eks. den medfølgende) for en god 
temperatur regulerende mælkekande). I dette tilfælde opnås den optimale 
temperatur, når det udvendige af kanden bliver for varmt til at røre ved (ca. 60 °
C).

• Mens der genereres damp, falder vandsystemets temperatur gradvist. Derfor 
er temperaturen på dampen muligvis ikke tilstrækkelig til skummende 
mængder mælk. Den optimale mængde nås altid, når du bruger den 
medfølgende mælkekande på maskinen. Hvis der skal skummes mælk af flere 
omgange kan det være nødvendigt lige at slukke for dampstaven kort.

• For optimal ydelse af mælke skummeren er det vigtigt, at hullet i 
dampenstavspidsen er helt ublokeret. Selv når hullet delvist er blokeret, er 
evnen til at producerer det ønskede skummet mælk forringet.

• Hold altid dampstaven ren. Selv små rester af fedt og proteiner  på 
dampstaven kan forårsage en uaktuel smag af mælken og et dårligt resultat. 
Grundigt rengør dampstaven mindst hver dag.

Før mælken skummes, anbefaler vi at rense dampstaven lade den køre lidt 
vand ud i et par sekunder inden den anvendes til mælken. 
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• Start altid med kold, frisk mælk (4-7 ° C). Mælk med højt fedtindhold giver 
de bedste resultater (ca. 1,5% fedt).

• Forskellige mærker og typer mælk og mælkealternativer vil give forskellige 
resultater. Derudover vil friskheden af mælken have stor indflydelse. Du har 
muligvis brug for at justere proceduren i overensstemmelse hermed.

• Det er vigtigt at skummet mælk bruges og drikkes med det samme da 
effekten aftager hurtigt og derfor ikke kan stå.

• Når den ikke er i brug, kan dampstaven efterlades nedsænket i et fyldt højt 
beholder med klart vand for at reducere risikoen for blokeringer

FØR FØRSTE BRUG

ADVARSEL – Sørg altid for, at små børn ikke leger med apparatet 
eller en del af det eller andet emballagemateriale på apparatet! Lad IKKE 
små børn uden opsyn med apparatet, nogen del af det eller emballage 
inden for deres rækkevidde

ADVARSEL – Risiko for forbrænding! Under drift kan nogle dele af 
apparatet bliver meget varm. Apparatet er desuden designet til at afgive 
varmt vand og varm damp under højt tryk. Før betjening skal du altid sørge 
for at samle applikationen fuldstændigt og korrekt. Sørg altid for at slukke 
for apparatet viat ænd / sluk-knap (alle knapper bliver mørke). Tag derefter 
stikket ud og vent til apparatet er afkølet, før rengøringen af apparatet

Hold altid arbejdsområdet rent og tørt. Spild ikke væsker på eller under apparatet. 
Anbring ikke tøj eller lignende materialer på eller under applikationen under drift. Hvis 
der er spildt væske på apparatet eller løbet ind i fra huset, skal du straks tage stikket 
ud af apparatet, og rengør apparatet i overensstemmelse med det til instruktionerne i 
kapitel 'Pleje og rengøring'. Tøm altid drypbakken og vandtank, før du flytter apparatet 
(se: 'Betjening')

1. Træk apparatet ud af forsendelses boksen. Fjern og kasser alle etiketter, 
klistermærker og emballagemateriale, der er knyttet til din 
espressomaskinerne, men fjern ikke modeletiketten og serienummeret i 
bunden af apparatet. Sørg altid for, at små børn ikke leger med nogen 
dele eller tilbehør eller emballage

2.  Før emballagen kasseres, skal du sikre dig, at du har fundet alle dele og 
tilbehør. Se: 'Kend din nye espressomaskine'.
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FORSIGTIG – Glem ikke at fylde vandbeholderen, før du tænder for 
apparatet. Vandsystemets pumpe kan blive beskadiget, når den betjenes uden 
vand. For at fjerne vandbeholderen skal vandtanken trækkes lige opad. Forsøg ikke 
at vippe vandbeholderen eller flyt vandtanken sidelæns for at undgå skader. 
Brug ikke rengøringsmidler til kværnen, rengøringspuder eller ætsende 
rengøringsmidler (f.eks. desinfektionsmidler, kemisk blegemiddel). Brug ikke 
hårde eller skarpe kanter til rengøring af apparatet. Anbring ikke apparatet i 
en automatisk opvaskemaskine.

ISÆTNING AF VANDFILTER

Du skal betjene apparatet med vandfilteret korrekt samlet og placeret i 
vandtanken. Dette vil beskytte apparatets vandsystem mod f.eks. kalk eller 
overdreven kalkaflejring

NOTE
Ved normal brug varer filterpatronen cirka to måneder. Hvis kaffemaskinen 
er ubrugt med vandfilteret installeret, holder filterpatronen maks. 3 uger, 
fordi filtermaterialet bliver tørt og inaktivt

1. Fjern filterpatronen fra emballagen, og drej indikatorskiven til næste 2
måneder.

2. Aktivér filterpatronen ved at hælde vand fra hanen i hullet i filter patronen
indtil vand kommer ud af åbningen ved siden. På denne måde skylles
filterpatronen i mere end 1 minut.

3. Fjern vandbeholderen bag på maskinen. Træk om nødvendigt det brugte
vandfilter ud. Fyld vandtanken med en passende mængde vand, der vil være
tilstrækkelig til at nedsænke filterpatronen helt i vandet.

4. Sænk filterpatronen helt ned i vandtanken og i ca. 10 sekunder drej
filterpatronen i vandet i alle retninger, skrån den og tryk let på den for at give
luftboblerne mulighed for at slippe ud.

3. Rengør alle aftagelige dele (vandtank, portafilter, filterkurv, drypbakke,
bønnebeholder, låget) og tilbehøret i varmt vand. (se: Pleje og rengøring)

4. Efter rengøring skal du placere apparatet på et passende arbejdssted i
nærheden af egen stikkontakt (Se: Generelle sikkerhedsintruktioner)

5. Sørg for, at drypbakken er tom og installeret korrekt. Indsæt derefter
vandfilteret (Se: isætning af vandet/filtre)
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5. Anbring derefter filterpatronen i vandfilterhuset og uden vold, skub
vandfilteret så langt ned som muligt ned på ventilen i midten af vandtanken.
Fyld vandtanken til MAX påfyldningslinjen.

6. Indsæt vandtanken bag på maskinen. Filterpatronen er nu aktiv og
vandsystemet kan skylles (se: 'Skylning af vandsystemet')

SKYLDNING AF VANDSYSTEMET

NOTE
Når du låser portafilteren til gruppehovedet, kan der være en let modstand. Dette 
er normalt og intet behov for bekymring

VIGTIGT - Når der tændes for maskinen, omrøres pumpen højt og noget vand 
kommer ud af gruppehovedet. Der er ingen grund til bekymring, fordi dette er 
en normal aktivitet af maskinen til forberedelse af vandanlægget til drift. Derudover 
kan der ved første brug (rensning af vandsystemet) være let forbrændt 
lugt, forårsaget af drift af varmeelementerne for allerførste gang. Dette er heller 
ikke farligt. Duften forsvinder ved yderligere brug.

1.Tilslut apparatet til en stikkontakt i væggen (se: 'Vigtige sikkerhedsinstruktioner til elektriske
apparater '). Der lyder et signal. Sørg for, at valgknappen i venstre side af gruppehovedet skiftes
til den lodrette, centrale standby-stilling.

2.Tryk på tænd / sluk-knappen. Tænd / sluk-knappen blinker. Noget vand kommer ud af
gruppehovedet. Vent, indtil alle knapper lyser kontinuerligt.

3.Indsæt det tomme portafilter i gruppehovedet. Hold dette greb til 8kl. position, mens du løfter
det ind i gruppehovedet. Drej derefter håndtaget på portafilter til højre så vidt muligt uden vold.

4.Placer en tilstrækkelig stor og varmebestandig skål (porcelæn eller metal; kapacitet ved mindst
1 liter) under gruppehovedet. Tag fat i dampstaven ved håndtaget og peg dampstaven i skålen.

     ADVARSEL – Ved gruppehovedet og dampstaven, vil varmt vand og dampe

undslippe under pres. Hold ikke dine hænder eller arme under gruppehovedet eller i nærheden 
af dampstaven, mens apparatet er tændt og / eller stadig varmt. Desuden når der skylles på 
vandsystemet, kan skålen også blive varm. Hvis det er nødvendigt, beskyt dine hænder.



106

VIGTIGT -  Mens du udfører følgende procedure, skal du sikre dig, at udfyldnings niveauet i
vandtanken ikke falder under MIN påfyldningslinjen. Derudover sørg for at tømme skålen i tide og 
udskifte den under gruppehovedet og dampstaven.

5. Tryk på 2 kopper knappen for at pumpe varmt vand gennem gruppehovedet. Lad
maskinen kører, indtil varmtvands strømmen stopper automatisk.

6. Drej valgskiven mod uret til dampikonet til pumpning af damp gennem
dampvæggen. Efter ca. 10 sekunder, drej valgskiven tilbage til den lodrette standby
position for at stoppe dampstrømmen. Tøm om nødvendigt skålen og udskift den
under gruppehovedet og dampstaven

VIGTIGT - Når du trykker på en espresso knap umiddelbart efter produktion af 
damp, kan vandsystemet stadig være for varmt til at brygge espresso. I dette 
tilfælde blinker espresso knappen, uden at der kommer vand ud. Du skal vente 
nogle sekunder indtil vandet flyder. Forsinkelsen er påkrævet for afkøling af 
vandsystemet til det højre espressotemperatur

7. Overvågning af fyldningsniveauet i vandtanken, gentag de sidste 2 trin (3 og 4) 
mindst 10 gange. Fyld om nødvendigt vandtanken mellemlang med koldt vand igen.

8. Efter skylning af vandsystemet er apparatet klar til brug

DRIFT AF MASKINE

ADVARSEL – Efterlad ikke små børn uden opsyn, hvis espresso
maskinen er inden for deres rækkevidde. Tør altid spildt væske med det samme. 
Brug kun beholdere lavet af varmebestandige materialer (f.eks. porcelæn, metal) til 
drift! På grund af den ekstreme lokale opvarmning, når der skummes mælk, kan 
endda varmebestandigt stantglas revne, og plastik kunne smelte, hvilket resulterede 
i splinter, partikler og skadelige kemikalier, der kommer ind i dine drikkevarer. 
Derudover kunne varm væske flyde ud, forårsager kvæstelser og skader.
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VIGTIGT - Kontroller fyldningsniveauet af vandet før hver brug af maskinens tank. 
Vi anbefaler at skifte vand mindst hver dag. Kun til drift fyld klart vand fra hanen 
med lavt kalkindhold, ikke-kulsyreholdigt i vandtanken. Brug IKKE mineralsk 
vand eller destilleret eller stærkt filtreret vand, da dette vil påvirker smagen på 
din kaffe og din maskines funktion ugunstigt(se: 'Tips til de bedste resultater / 
vandkvaliteten')

VIGTIGT - Afkalk apparatet i tide for at undgå skader og høj energitab på grund af 
for store kalkaflejringer (se: 'Pleje og rengøring / afkalkning '). Vandets hårdhed 
og anvendelse er afgørende for hyppigheden af afkalkning. Som en 
tommelfingerregel skal afkalkning af vandsystemet efter 6-20 liter strømme 
igennem, eller senest, når afkalknings indikatoren lyser

VIGTIGT - Hvis apparatet ikke har været brugt i mere end en uge, 
anbefaler vi at skylle vandsystemet, før du bruger apparatet igen (se:'Før 
første brug / skylning af vandsystemet')

FYLDNING AF VANDTANKEN

FORSIGTIG - Vip ikke vandbeholderen eller forsøg at skubbe den til 
siden, når du fjerne eller installere vandtanken for at undgå beskadigelse 
af ventilerne i bunden på vandtanken eller ved apparatets vandindtag. 
Flyt altid vand tanken lodret til fjernelse eller installation af vandtanken

NOTE
Hvis det er svært at få vandtanken fri kan det hjælpe at bruge 2 hænder - placer en 
i hver sin side af vandtanken for ikke at fjerne den med vold. 

1. Tag fat i vandbeholderens låg bag på apparatet, og træk det opad. Du kan 
folde vandbeholderens låg tilbage til fyldning af vandbeholderen. Dog er det 
bedre at trække vandtanken ud fra bagsiden af maskinen. Sørg for at trække 
lodret opad.

2. Fyld vandtanken op til MAX-påfyldningsniveauet med klart, koldt 
drikkevand. Brug ikke mineralvand, de-mineraliseret vand eller stærkt filtreret 
vand. Sørg for, at ydersiden af vandtank er helt tør.

3. Skub vandtanken lodret ned på bagsiden af apparatet. Luk vandtankens 
låg ved at skubbe det forsigtigt ned, når vandtanken er installeret korrekt er 
vandbeholderens låg i niveau op med toppen af apparatet. Hvis det er 
nødvendigt, tryk forsigtigt vandtanken ned.
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TØMNING AF DRYP BAKKEN

Tøm om nødvendigt drypbakken, inden du starter en 

udvindingscyklus
VIGTIGT - Når apparatet har været i drift lige før, kan vandet i drypbakken  
være varmt. Når den røde påfyldnings indikator kommer op skal bakken 
tømmes. Hvis ikke den tømmes løber det let over. 

1. Tag fat i drypbakken foran og træk den forsigtigt ud.

2. Fjern bægerbakken og den røde påfyldningsindikator, og tøm drypbakken. Skyld
den evt. under vandhanen men sørg for at tørre den af efterfølgende.

3. Udskift drypbakken, og sørg for, at drypbakken ikke stikker basen ud af apparatet.
Skub om nødvendigt let dryppebakken ind.

4. Sæt påfyldnings indikatoren på stolpen i venstre side af drypbakken.

5. Sæt kopbakken ud. De tre brede huller i skålbakken skal vende mod
venstrebagsiden af maskinen. Sørg for, at kopbakken ligger godt på drypbakken

FYLDNING AF BØNNEBEHOLDEREN

Hvis du ønsker at betjene kværnen, skal du sikre dig, at en tilstrækkelig 
mængde friske, hele kaffebønner er i beholderen. I alt kan 220 g kaffebønner 
være i beholderen. Fjern låget til beholderen for at fylde den. Overfyld dog 
ikke bønne beholderen. Det er vigtigt låget påføres korrekt på efterfølgende 
eller risikerer du at dine kaffebønner mister sin aroma. 

1. Sørg for, at vandtanken er fyldt med en tilstrækkelig mængde koldt vand
(250-2500 ml; påfyldningsniveau mellem MIN og MAX) på den indsatte
vandtank. Sørg for, at drypbakken er tom og korrekt på plads (se: 'Påfyldning
af Vandtank 'og' Tømme drypbakken ').

2. Hvis du ønsker at betjene kværnen, skal du sikre dig, at en tilstrækkelig
mængde friske, hele kaffebønner findes i bønne beholderen (se: 'Påfyldning af
bønnehopper').

3.Slut espressomaskinen til en stikkontakt (se: 'Vigtigt sikkert-afskærmninger
til elektriske apparater ').

4. Sørg for, at valgskiven på venstre side af gruppehovedet er i vertikal
standby position
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Tryk på tænd / sluk-knappen. Tænd / sluk-knappen blinker, og maskinen 
starter opvarmning. Vent, indtil alle knapper lyser. Den krævede temperatur 
for at udføre ekstraktioner nås inden for ca. 1 minut.

INDSÆTNING AF DEN NØDVENDIGE FILTERKURV
Espressomaskinen leveres med forskellige filterkurve (se: 'At kende dit nye 
Espressomaskine '). Det er vigtigt for at opnå de bedste resultater at vælge 
det passende filterkurv til den ønskede opgave (se: 'Egenskaber ved din nye 
espressomaskine') og 'Tip til de bedste resultater')

VIGTIGT - Filterkurven går i indgreb i portafilteret via en bule vedside væg. 
Der er 3 hak i kanten af portafilteret til fjernelse af filteretkurv fra portafilter. 
Indsæt om nødvendigt en medium skruetrækker eller håndtaget af en 
teskefuld i et hak til udlevering af filterkurven.

FORSIGTIG - Brug ikke vold. Når filterkurven er bøjet eller ødelagt på 
nogen anden måde, kan det ikke installeres på gruppehovedet uden det er 
utæt og skal udskiftes. Brug altid kun en filterkurv

5. Fjern om nødvendigt den installerede filterkurv fra portafilteret.

6. Skyl filterkurven, du fjernede, og portafilteret. Fjern rester af kaffepulver og
olier (se: 'Pleje og rengøring').

7. Vælg den ønskede filterkurv (se: 'Egenskaber for din nye Expresso-
maskine/ Valg af filterkurv '): - 1 kop filterkurv i ca. 30 ml espresso eller mild
kaffe (lang sort). - 2 kopper filterkurv i ca. 60 ml espresso eller stærk kaffe
(lang sort). - POD-filterkurv til kaffepuder.

8. Indsæt den valgte filterkurv i portafilteret, og tryk filterkurven ned ind i
portafilteret. Der er muligvis ikke nogen afstand mellem kanten af portafilteret
og filterkurven.

9. Forvarm dine kopper og portafilter og filterkurv ved hjælp af varmt vand
funktionen. Dette er også en god måde at skylle maskinens vandsystem på
før udsugning (se nedenfor: 'Forvarmning')
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FORVARMNING

ADVARSEL - Dampstaven bliver varm, når varmt vand eller damp 
laves. Selv efter drift kan noget varmt vand eller damp slippe ud. Rør kun 
på dampstaven ved dens håndtag. Hold ikke hænderne på eller under 
dampstaven, under drift og derefter. Brug kun varmebestandige kopper og 
krus, der vil ikke revne eller smelte

Når du forvarmer dine kopper og krus, vil den optimale temperatur på din kaffe 
holdes. Efter forvarmning kan dine kopper holdes varme på varmepladen på toppen 
af apparatet. Ekstraktions temperaturen falder markant, når ekstraktionen starter, 
mens portafilteret og filterkurven stadig er kold. Dette kan påvirke kvaliteten af din 
kaffe ugunstigt. Således bør du varme op portafilteret og filterkurv, inden du udfylder 
kaffepulver

Ved forvarmning skylles kopper og portafilter med varmt vand afgivet via det varme 
vandfunktion (se: 'Varmt vand'). Hold portafilteren over drypbakken til forvarmning.

1. Forbered apparatet og portafilteren til drift (se: 'Klargøring af applikatoren-ance til
betjening 'og' Indsættelse af den krævede filterkurv '). Sørg for, at vandtank fyldes
med en tilstrækkelig mængde vand (250-2500 ml; fyldningsniveau)mellem MIN og
MAX).

2. Ret dampvandringen ind i din kop eller filterkurven (i portafilteret). Drej med uret (til
vandikonet) til start af varmtvandsfunktionen.

3. Vent, indtil der er afgivet noget varmt vand. Drej derefter valgskiven tilbage til
standby tilstand til stop af varmtvands funktionen.

4. Gentag trin 2 og 3 med de andre dele (kopper eller portafilter), du ønsker at for-
varme.

5. Placer dine kopper på varmepladen oven på apparatet for at holde dem varme.

6. Aftør portafilteret og filterkurven tørt grundigt. Fyld derefter filterbasen-ket (se
nedenfor: 'Brug af kværnen' eller 'Udfyldning af kaffepulver manuelt').

VIGTIGT - Sørg for, at filterkurven og portafilteret er helt tørt, inden du 
udfylder kaffepulver. Med fugt i filterkurven kan det betyde vandet ikke får 
det fulde ud af kaffen. Når du bruger pre-malet kaffepulver, fyld 
kaffepulveret direkte i filterkurven. Fyld ikke pulveret i bønnebeholderen. 
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ANVENDELSE AF KAFFEKVÆRNEN 

Du kan kværne kaffepulveret direkte i filterkurven via den integrerede kværn. 
Ved hver start af slibeaktionen måles det korrekte ud til dosering for 1 kop 
eller 2 kopper.

NOTE
Hvis du ønsker at bruge det dobbelte rør, der er programmeret til 1 kop, 
kan du starte kværnen to gange. Alternativt kan du formale den dosis, der 
er programmeret separat til 2 kopper

VIGTIGT - Fyld ikke kaffepulver i POD-filterkurven, fordi denne filterkurv er 
kun til kaffepuder

Kværnen er deaktiveret under forvarmning af vandanlægget. Efter start af 
maskine, vent til alle knapper lyser kontinuerligt. Før du bruger kværnen, 
sørg for, at bønneholderen er fyldt med en passende mængde 
kaffebønner(Max. 220g)

NOTE
Ved sædvanlig drift stopper slibemaskinen efter levering af det forprogrammerede 
program. Du kan dog stoppe kværnen manuelt når som helst under betjening. Fin/
hårdheden kan justeres via slibestørrelsesskiven (se: 'Ændring af standard 
Indstillinger / Opsætning af grinder ')

7. Sørg for, at portafilteret og filterkurven er helt tørre.
8. Sørg for, at bønnebeholderen er fyldt med en tilstrækkelig mængde
kaffebønner. Hvis påkrævet, påfyld bønne beholderen.
9. Skub portafilteret i slibestativet under dens udløb.
10. Tryk kort på slibeknappen for at starte slibemaskinen. Kværnen afgiver
1portion kaffepulver, programmeret til 1 kop espresso

NOTE
Efter at have trykket på slibeknappen, starter den med en kort forsinkelse. 
Programmeret til 2 kopper aktiveres til espresso ved at trykke på slibe 
knappen to gange inden for denne forsinkelse

11. Hvis du ønsker at kværne en portion til en dobbelt, skal du trykke på kværn
knappen 2 gange i rækkefølge.
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12.  Wait until the grinder stops automatically or stop the grinder manually by pres-
sing the grinder button again. Then pull the portafilter out of the grinder cradle
and use the tamper for pressing the coffee powder into the filter basket (see:
‘Tamping the Coffee Powder’).

PÅFYLDNING AF KAFFEPULVER MANUELT

VIGTIGT - Brug kun kaffepulver, der er egnet til espressomaskiner med en 
tilstrækkelig fin konsistens. Hvis slibestørrelsen er for grov, vil din kaffe 
være svag og vandet. Overfyld ikke filterkurven. Efter tampning af 
overfladen af kaffepulveret skal der være 2-3 mm fri plads til kanten af 
filterbasen. Til udfyldning kan du bruge en måleske. Fyld ikke kaffepulver i 
POD-filterkurv. Denne filterkurv er kun beregnet til kaffepuder.

13. Sørg for, at filterkurven og portafilteren er helt tørre. Ellers kan vandet
gå glip af kaffepulveret og strømme ved filterkantens kurv.
14. Når du bruger filterkurven til 1 kop eller 2 kopper: Til dine første forsøg,
anbefaler vi for at udfylde 6-8 g kaffepulver til ekstraktion af 1 kop espresso.
15. Når du bruger POD-filterkurv: Placer kaffepuden i filterkurven og skub
kaffepuden mod bunden af filterkurven med fingrene. Sørg for, at
papirstrimlerne klæber fast på den indre overflade af filterkurven.
Kaffepuden skal være godt centreret inde i filterkurven og kaffepude må
ikke stikke udover kanten af filterkurven ud. Ellers løber vandet udunder
udsugning, og maskinen kan ikke anvende det krævede tryk

NOTE
Hvis kaffepuden er noget for stor til filterkurven, kan du folde i kanten af 
kaffepuden

VIGTIGT - Brug kun 1 kaffepude til hver kaffe. Træk om nødvendigt ud 2 
espresso ud efter hinanden.

STAMPNING AF KAFFE

16. Fordel kaffepulveret så jævnt som muligt. Bank forsigtigt på siderne af
portafilteret kan være nyttigt.
17. Stamp kaffepulveret via apparatets manipulation. Prøv at få en jævn
overflade, der efterlader mindst 2-3 mm fri plads til kanten af filterkurven
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NOTE
Stamp fast ned med en kraft på ca. 15-20 kg. Når du trykker for hårdt vil vandet 
flyder for langsomt, og espressoen bliver bitter og mørk. Hvis du trykker for blidt vil, 
vandet flyder for hurtigt, hvilket fører til en svag og vandig smag. Kraften til presning 
er ikke så afgørende som jævnheden på overfladen.

18. Hvis du har fyldt for meget kaffepulver i skal du finde noget at fjerne det
med. Tamp derefter det resterende kaffepulver igen for at få en glat overflade.

19. Fjern grundigt overskydende kaffepulver grundigt fra kanten af 
portafilteret.  Ellers kan der forekomme lækage mellem portafilter og
gruppehoved i løbet processen, og pumpen kan ikke anvende tilstrækkeligt
tryk.

MONTERING AF PORTAFILTRET

20. Før portafilteret sættes i gruppehovedet, skal der løbe vand gennem
gruppehovedet ved at trykke på 1 kop-knappen. Dette vil rense eventuelle
rester af jordkaffe fra gruppehovedet og stabiliserer temperaturen på
varmeblokken før ekstraktion. Du kan bruge denne vandstrøm til forvarmning
af koppen.

21. Når rensecyklussen er afsluttet, skal du holde portafilteret med håndtaget
i 8kl. position på gruppehovedet. Den rigtige position markeres via en åben
låseikon i gruppehovedet. Flyt portafilteret op for at indsætte det i
gruppenhoved.

22. Drej håndtaget på portafilteret til højre, indtil du føler modstanden
forårsaget ved tætningsringen ved gruppehovedet. Sørg for, at portafilteren er
låst fast på gruppehovedet.

START AF EKSTRAKTIONEN

ADVARSEL - Fjern ikke portafilteret under processen. Varmt vand og 
damp kan presses ud ved kanten af portafilteret. Før fjernelse af portafilteret 
ved afslutningen af processen, vent til systemet frigører trykket, vil du høre 
en susende støj. Derefter kan du fjerne porta-filter.

23.  Til påfyldning af 1 kop: Anbring koppen på drypbakken centreret under
portafilteren.
Når du fylder 2 kopper: placer to kopper lige ved siden af hinanden på
drypbakken. Sørg for at en tud af portafilteren er over hver kop
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NOTE
Mens maskinen udtrækker espresso, kan udsugnings processen annulleres 
når som helst du ønsker ved at trykke på den blinkende espresso-knap. 
Dette er knappen, der også trykkes på for at starte ekstraktionen

24. Sørg for, at vandtanken er fyldt med en tilstrækkelig mængde vand
(mindst over MIN påfyldnings linjen). Tryk på den ønskede espresso-knap: 1
kop knap eller 2 kopper knap. Den aktiverede knap blinker, og ekstraktionen
starter. Efter nogle sekunder drypper kaffen ud af portafiltrets tud. Apparatet
slutter udvindings processen automatisk, så snart den forprogrammerede
lydstyrke ventes i 10 sekunder, indtil apparatet frigiver pres ved
gruppehovedet.t

EFTER PROCESSEN

ADVARSEL - Metal dele af portafilteret og den nedre del af 
gruppehovedet kan være meget varmt under ekstraktionen og derefter. Rør 
kun på portafilter ved det sorte håndtag. Afkøl om nødvendigt portafilteret 
med koldt vand, før du rører portafilteret eller filterkurven med dine hænder.

VIGTIGT - Fjern altid kaffepulveret straks fra filterkurven efter ekstraktion. 
Ellers kan kaffepulveret tørre på overfladerne og tilstoppe den finmasket 
filterkurv.

ADVARSEL - Når ekstraktionen er afsluttet, kan der stadig være varmt 
vand i filterkurv. Spild ikke vandet for at undgå skoldning.

1. Efter ekstraktionen skal du først fjerne kopperne fra drypbakken og placere
kopperne på varmepladen.
2. Fjern portafilteret fra gruppehovedet. Hold dette portafilter ved håndtaget og
drej portafilteren til venstre for at låse den op. Tag derefter omhyggeligt
portafilteret ud af gruppehovedet. Hvis filteret er fyldt med vand, kasser
langsomt vandet i drypbakken.
3. Umiddelbart efter hver ekstraktion skal du rense gruppehovedet for rester af
kaffepulver fra bruseskærmen i gruppehovedet.
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tryk på 1 kop-knappen for at afgive varmt vand via gruppehovedet.

4. Tøm filterkurven ved at dreje portafilteret på hovedet og slå kaffepulveret ud.
5. Skyl filterkurven og portafilteren med varmt vand til fjernelse af rester af kaffe
pulver og kaffe olier. Varmt vand kan fås via varmtvandsfunktionen-apparatet
(se: 'varmt vand').
6. Hvis du ønsker at forberede en sort kaffe (normal kaffe), tilsæt varmt vand til
din espresso via dampstaven (se: 'varmt vand').
7. Hvis du ønsker at lave latte eller cappuccino, skal du skumme mælk via
dampfunktionen af apparatet (se: 'Skumning af mælk')
8. Tøm drypbakken, og udskift den (se: 'Tømme drypbakken').
9. Lad ikke apparatet være tændt og / eller tilsluttet strømforsyningen
formålsløst. Hvis du ikke ønsker at bruge apparatet igen, skal du trykke på
tænd / sluk-knappen for at slukke for apparatet. Tag derefter stikket ud

NOTE
Bortskaffes kaffepulveret i husholdningsaffald eller nedbrydeligt organisk affald. 
Bortskaf ikke kaffepulveret i vasken for at undgå tilstopning af udløbsrøret

NOTE
Hvis apparatet er inaktivt, lukkes det automatisk efter maks. 30 minutter 
(alle knapperne bliver mørke). Hvis du ønsker at tænde for apparatet igen, 
skal du blot trykke på tænd / sluk-knap. Lad dog ikke apparatet være uden 
opsyn, når det er tilsluttet strømforsyningen

VARMT VAND

Apparatet kan afgive varmt vand via dampstaven. Brug denne varmtvands 
funktion til forvarmning og skylning af kopper og portafilter eller til afgivelse af 
varmt vand til en kop kaffe (lang sort / normal kaffe), te eller andre varme 
drikke
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ADVARSEL - Risiko for forbrænding! Varmevands strålen afgives under 
trykog og den kan sprøjte. Selv efter drift kan varm damp og varmt vand 
flygte fra dampstaven og dampstaven vil være varm. Sørg for at berøre 
dampstaven kun ved det sorte håndtag. Når du vælger drejeknappen til 
varmevands funktionen, damp og varmt vand kommer ud af dampstaven. 
Sørg for at holde dine hænder og andet i passende afstand til dampstaven. 
Ret ikke dampstav mod personer eller sarte genstande. Selv når du bruger 
varmt vand skal du altid være opmærksom på, at varmt vand og damp kan 
undslippe gruppehovedet. Hvis du ønsker at tilføje varmt vand til en drink, 
nedsænk spidsen af dampstaven i din drink, før du starter varmevands 
funktionen. Sluk altid for varmevands funktionen, før du tager dit kar ud.

VIGTIGT - Apparatet er ikke beregnet til produktion af store mængder 
varmvand. Vandtemperaturen falder markant, når store mængder skal 
laves. God ide kan være at starte og stoppe den undervejs.

NOTE
Du kan ikke udtrække espresso, mens du bruger damperen. Vi anbefaler at holde 
en fugtig, ren klud ved hånden, når du bruger dampstaven.

1. Forbered apparatet til drift (se: 'Klargøring af apparatet til betjening '). Vent,
indtil alle knapper lyser kontinuerligt.
2. Sørg for, at påfyldnings niveauet i vandtanken er mellem MIN og MAX
påfyldningslinjer. Vær opmærksom på, at varmt vand eller damp kan dryppe
fra gruppens hoved og hold ikke dine hænder og arme under gruppehovedet,
når du drejer på dampstav ind i et passende kar.
3. Drej dampskiven med uret (til fronten) til varmtvands ikonet. Varmt vand
starter med at strømme fra dampstaven og indikatoren for varmt vand / damp
lyser kontinuerligt.
4. Vent indtil den ønskede mængde vand er afgivet. Drej derefter markerings
hjulet tilbage til den centrale standby tilstand for at stoppe vandstrømmen

    ADVARSEL                                Efter at have produceret varmt vand er dampstaven meget
varm og varmt vand og damp kunne komme fra dampstaven og gruppehovedet. Rør 
ikke dampstaven med dine hænder. Hold ikke dine hænder under gruppehovedet.
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5. Fjern beholderen fra dampvæggen.

6. I tilfældet af den benyttes til at fortynde en kaffe du allerede har lavet skal du
huske at, tørre dampstaven med en våd, ren klud eller køkkenhåndklæde, og
husk at dampstaven vil være meget varm, så du sikrer, at du ikke rører
dampstaven med din hud(se: 'Pleje og rengøring / rengøring af dampstaven').

7. Tag fat i dampstaven ved håndtaget, og drej dampstaven til drypbakken. Efter
fortynding af en kaffe skal du dreje valgskiven med uret i nogle sekunder og
tilbage for at producere en kort gang af varmt vand til skylning af dampstaven.

SKUMNING AF MÆLK

ADVARSEL - Risiko for forbrænding! Små børn skal altid overvåges, 
når espressomaskinen er inden for rækkevidde. Under drift og kort tid 
derefter vil dampstaven være meget varm og varm damp og varmt vand 
kan slippe ud fra dampstaven og gruppehovedet. Hold ikke dine hænder og 
arme i nærheden af dampspidsen eller under gruppehovedet. For at undgå 
sprøjtning af varm mælk før Fjern mælken, stop altid dampstrømmen ved 
at dreje valgskiven til central standby-position. Efter skumning vil 
dampstaven være meget varm. Rør kun ved dampstaven ved håndtaget for 
at undgå skoldning! Når du bruger briller eller plast krus, put IKKE 
dampstaven direkte mod sidevæggene på fordi selv varmebestandigt glas 
kunne revne, og plastik kunne smelte bpå grund af den ekstreme lokale 
opvarmning. 

NOTE
Du kan ikke bruge espresso funktionen og dampstaven på samme tid. 

NOTE
Når du bruger en metalbeholder til skumning (f.eks. Den medfølgende 
mælkekande), kan du føle temperaturen på mælken i bunden af karet. Med 
porcelænskar er det umuligt, fordi porcelæn er en dårlig varmeleder.

Forskellige nyttige tip til skumning af mælk findes i afsnittet 'Tips til de bedste 
resultater / tip til skumning af mælk

1. Forbered apparatet til drift (se: 'Klargøring af apparatet til proces '). Hold en
ren, fugtig klud ved hånden. Vent til apparatet når den korrekte temperatur og alle
knapper lyser. Sørg for, at vandtanken er fyldt med en tilstrækkelig mængde vand
(mellem MIN og MAX påfyldningslinjerne).
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2. Fyld ca. 100 ml frisk, kold mælk (tilstrækkelig til normal cappuccino) til
mælkekanden gerne af metal. Det bedste er mælkekanden der medfølger
produktet.

VIGTIGT - Under skumningen kan mælken nå op til tre gange dens 
volume, der forårsager overløb, når du bruger en for lille kande. Brug derfor 
den kande der følger med. 

ADVARSEL - Når dampfunktionen aktiveres , vil varmt vand og varm 
damp presses ud af dampstaven og dampstaven bliver meget varm

3. Drej markeringshjulet mod uret (til dampikonet) og lad apparatet arbejde, indtil
vandet skylles ud af dampstaven, og der kun gives damp Varmt vand /
dampindikatoren blinker. Drej valgskiven tilbage til central standbytilstand til stop af
dampstrømmen

NOTE
Det kan tage nogle sekunder før den får presset vandet ud.

4. Vent 2-3 sekunder. Tænd derefter dampfunktionen igen i nogle sekunder i
opvarmning af dampstaven op til damptemperatur. Sluk for dampfunktionen.

5. Drej dampstaven til en position ved håndtaget, hvor du kan holde mælke
beholder bekvemt under dampvæggen. Løft mælkebeholderen for at
nedsænke spidsen af dampstaven i en vinkel under overfladen af mælken.
Dampstaven skal være i nærheden af mælkebeholderens sidevæg
VIGTIGT - Stop om nødvendigt skumningen i tide for at undgå overløb. 
Mælken og mælkekande opvarmes via dampen. Vær forsigtig, mens du 
rører ved mælkekanden under skumningen

6. For at starte skumning skal du dreje markeringshjulet til dampikonet igen.
Med dampstaven i korrekt position, vil mælken generere en hvirvel.

7. Når du bruger en metalbeholder: hold din hånd i bunden af
mælkebeholderen for at føle temperaturen, som skal blive lunken. Når du
bruger et porcelænskar: lad dampfunktionen fungere i 5-10sekunder. Sænk
derefter beholderen forsigtigt for at bringe spidsen af dampstaven tæt på
overfladen af mælken. Damp og luft bygger op skummet. Sørg for at mælken
ikke løber over.
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ADVARSEL - Efter skumning vil dampstaven være meget varm. Varm 
damp og varmt vand kan komme ud, selv efter at dreje knappen er drejet til 
lodret stand-efter position. Håndter forsigtigt for at undgå skoldning! Berør 
kun dampstaven vedhåndtaget.

8. Når den ønskede temperatur og / eller konsistens er nået, FØR du fjerner
mælkebeholderen, drej valgskiven tilbage til den centrale standby-position til at
stoppe dampstrømmen. Placer derefter mælkebeholderen på opvarmninges
bakken.
9. Aftør straks derefter dampstaven og drej den tilbage med den våde klud,
sørg for ikke at røre metaldele af dampstaven med din hud. Drej med
håndtaget dampstaven henover drypbakken.
10. Drej gentagne gange knappen frem og tilbage for at frembringer nogle
korte dampblæsninger til rensning af dampstaven. Tør om nødvendigt
dampstaven igen.
11. Sørg for at bruge den skummet mælk øjeblikkeligt, da mælkeskum
kollapser efter kort tid.

12. Hvis du ikke ønsker at bruge apparatet igen, skal du slukke (tryk på tænd /
sluk-knappen)og tag stikket ud af stikkontakten)

ÆNDRING AF INDSTILLINGER

Du kan tilpasse din nye "Design Espresso Advanced Barista" til din smag 
ved indstilling af slibestørrelse og dosering af kværnen og 
ekstraktionsvolumen for din espresso.
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NOTE
Espressomaskinen leveres med nyttige fabriksindstillinger, der allerede er 
programmeret. til dine første forsøg, skal du bruge disse indstillinger. Tilpas 
indstillingerne, til dine individuelle smage. 

VIGTIGT - Ved programmering af nye indstillinger for grundbeløbet og /eller 
ekstraktionsvolumen overskrives andre indstillinger uden advarsel.Hvis det 
er nødvendigt, kan du dog gendanne fabriksindstillingerne (se: 'Genindstil 
Fac-tory Indstillinger ')

INSTILLING AF KVÆRN

Du kan vælge malestørrelse og mængden af afgivet kaffepulver til et enkelt 
skud eller et dobbelt skud kan programmeres separat.

VALG AF SLIPESTØRRELSE

Slibestørrelsen vil påvirke vandstrømningshastigheden gennem kaffen i 
filterkurven og smagen af espresso. Når du indstiller slibestørrelsen, skal det 
være fint, men ikke for fin eller pulveriseret (se: 'Tip til bedste resultater / 
Slibning'). Der er 11 mulige indstillinger på slibestørrelsesskiven på højre 
side af gruppehoved

NOTE
Jo mindre antal, jo finere er størrelsen på slibet. Jo større antal, jo større 
slibestørrelse. Vi anbefaler at starte med slibestørrelse 3 og justere indstilling efter 
behov efter kontrol af resultaterne. Kværnen skal køre under indstillingen

13. Skub portafilteret (inklusive den korrekte filterkurv) ind under møtrik
udløbet. Alternativt kan du placere en lille skål under slibeudgangen. Dette er
nyttigt til opsamling af det givne kaffepulver og til at tjekke resultatet.
14. Tryk på slibeknappen. Kværnen starter driften. Den tager bønnerne fra
beholderen og der vil komme kaffepulver ud.
15. Sådan justeres slibestørrelsen: med kværnen stadig i gang, skal du
dreje slibestørrelses skiven bag på maskinen for at få en finere malestørrelse.
Vender du mod fronten resulterer det i et grovere kaffepulver.
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JUSTERING AF MÆNGDEN

16.Første gang du bruger apparatet, anbefaler vi, at du bruger
fabriksindstillingerne (ca. 7 g for en enkelt espresso og ca. 14 g til et dobbelt).
Hvis du ikke er tilfredse med resultatet, kan du ændre mængden. Den enkelte
dosering kan tilpasses såvel som dobbelt dosering (ved at trykke på slibe
knappen to gange i træk; se nedenfor).

NOTE
Hvis du blot ønsker at få dobbelt dosering, er det programmeret til et enkelt 
skud, Du kan simpelthen starte kværnen to gange med en enkelt dosering.

17. Programmering af den enkelte dosering: Hold slipe knappen nede,
mens du holder den nede. Kværnen skal fungere. Slip slibeknappen, så
snart den ønskede mængde er nået. Når slipknappen slippes, gemmer
apparatet det givne off-mængde i hukommelsen

VIGTIGT - Når du har trykket på slibeknappen, starter kværnen med en kort 
forsinkelse. Hvis du ønsker at bruge dobbeltdosering, skal du trykke på slibe 
knappen to gange inden for denne korte forsinkelse. Til indstilling af dobbeltdosering 
anden gang skal du holde slibeknappen nede, indtil den ønskede mængde er afgivet

18. Programmering af dobbeltdosering: tryk kort på slibeknappen og hold derefter 
slibeknappen nede, indtil den ønskede mængde er nået. Når slipknappen slippes, 
gemmes den givne off-mængde i hukommelse

JUSTERING AF UDTRÆKNINGS VOLUMEN

Første gang du bruger apparatet, anbefaler vi at bruge fabriksindstillingen til 
ekstraktions volumen (espresso mængde; ca. 30 ml til et enkelt skud og 
ca.66 ml til en dobbelt shot). Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du 
ændre ekstraktions volumen

VIGTIGT - Du skal installere portafilteret og mindst en dobbeltvægsfilm-
kurv i gruppehovedet til programmering af den ønskede mængde espresso. 
Det er dog bedre at programmere ekstraktionsvolumen med den samme 
procedure hvis du foretrækker et sædvanligt skud

Til programmering af en espresso-knap (1 kop eller 2 kopper)

1. Installer portafilteret med filterkurven i gruppehovedet.
2. Hold espresso-knappen nede, indtil den ønskede mængde er nået.
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3. Så snart espresso knappen er frigivet, husker apparatet mængden, givet
op til dette punkt

FREMKALD FABRIKSINDSTILLINGERNE

Apparatet holder fabriksindstillingerne i hukommelsen, uanset om du har 
ændret forskellige individuelle forprogrammerede indstillinger. Dette kan 
være nyttigt, når din måde at få de optimale indstillinger gået glip af sin 
målsætning, og du ønsker at starte fra  begyndelsen

VIGTIGT - Når apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne, Alle 
programmerede indstillinger overskrives irreversibelt

VIGTIGT - Følgende nulstillingsprocedure påvirker ikke slibestørrelsen, 
som kan kun ændres via knivstørrelsen. Den anbefalede indstilling er 3

Hold tænd / sluk-knappen nede, indtil signalet lyder (ca. 4-5 sekunder). 
derefter bruger apparatet fabriksindstillingerne igen

LØSNING AF PROBLEMER
Hvis der opstår problemer under betjening, finder du løsningen i dette kapitel

Problem Mulig årsag Mulig løsning
Nødstop krævet Tag stikket ud af produktet

Efter start løber der 
vand ud ved 
gruppehovedet.

Vandsystemet er 
overfyldt

Dette er normalt - ingen 
grund til bekymringer

Produktet når ikke 
den ønskede 
temperatur og 
knapperne blinker 
meget hurtigt. 

Valgskiven er sat på 
enten dampfunktion 
eller varmtvand 
funktion. 

Drej valgskiven til en standby position og 
vent derefter indtil alle knapper lyser. 

Der er et 
mellemrum ved 
portafilteret og 
filterkurven.

Der er en hindring 
i portafiltret.

Brug ikke vold! Fjern filterkurven og 
kontroller, om der er nogen hindring i 
portafilteret.Brug kun 1 af de medfølgende 
filterkurve

Filterkurven er ikke 
indsat korrekt. 

Tryk forsigtigt filterkurven ned i portafilteren 
til at få det til at indgribe i portafilteren med et 
klik
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

Filterkurven er 
beskadiget

Udskift filterkurven. Brug ikke vold, når 
den fjernes ! Kom i kontakt med din 
leverandør til udskiftning

Du kan ikke 
installere 
portafiltret i dit 
gruppehoved

Portafiltret er ikke i 
den korrekte 
position under 
gruppehovedet.

Portafilterets håndtag skal vende mod kl. 8 
position (apparatets forreste side), når du 
bevæger digportafilteren op i gruppe 
hovedet. Drej om nødvendigt portafilteret 
frem og tilbage lidt, mens du holder det på 
plads i gruppen.

For meget 
kaffepulver i 
filterkurven

Efterlad 2-3 mm frit rum mellem overfladen 
afpresset kaffepulver og kanten af 
filterkurven.Skrab noget kaffepulver af.

Filterkurven er ikke 
indsat korrekt i 
portafilteret

Der er muligvis ingen mellemrum 
mellem portafilter og filterkurv. Skub 
forsigtigt filterkurven ind i portafilteren 
indtil det går i håndgreb
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

Produktet virker 
ikke

og/eller

ingen damp, 
varmt vand eller 
kaffe kommer 
ud.

Produktet er ikke 
tændt

Tænd for apparatet ved at trykke på tænd / 
sluk-knappen. Kontroller, om nogen knapper 
blinker eller lyser. 

Den automatiske 
sluk er blevet 
aktiveret 

Efter maks. 30 minutter efter at være inaktiv, 
skifter apparatet til slukkes automatisk. Tryk på 
afbryderknappen for at tænde for apparatet

Overophedning af 
pumpen, kværnen. 
Den termiske 
udskæringer blevet 
udløst

Tag stikket ud og lad apparatet køle ned i 
30-60minutter. Derefter kan du bruge
apparatet igen. Hvis ikke, kom i kontakt med
et autoriseret servicecenter for undersøgelse
og reparation

Pumpen fungerer 
med en usædvanlig 
lyd: Ikke nok vand i 
vandtanken eller 
vandtank er ikke 
installeret korrek

Sluk straks for den aktiverede funktion! Fyld 
vandtanken tilstrækkelig med vand inden drift 
(påfyldnings niveau mellem MIN og MAX). 
Sørg for, at vandtanken er installeret korrekt  
på apparatet. Uden vold skub vand tank ned 
(se: 'Betjening / påfyldning af vandtanken'

Funkion espresso: 
Valgskiven er ikke i 
lodret standby 
stilling

For at udvinde espresso skal valgskiven 
drejestil standby-stilling. Ellers kan apparatet 
ikke opbygge et tilstrækkeligt pres ved 
gruppehovedet

Filterkurven eller 
tud i portafilteret er 
tilstoppede

Rengør filterkurven og portafilteret grundigt 
(se:'Pleje og rengøring').Når problemet 
fortsætter, skal du kontakte din leverandør til 
udskiftning

Dampstaven er 
tilstoppet

Rengør dampstaven (se: 'Pleje og 
rengøring / rengøring af dampstaven')

Et alvorligt 
problem er sket

Sluk straks for apparatet og tag stikket ud af 
stikkontakten. Kom i kontakt med et 
autoriseret servicecenter for undersøgelse og 
reparation
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

Vand eller damp 
undslipper fra 
gruppehovedet 
eller dampstav 
uden nogen 
funktion aktiveret

Apparatet 
varmer op 
vandanlægget.

Under opvarmning kan vand og damp slippe 
ud. Især når du vælger dampfunktionen ved 
at trykke på dampknappen umiddelbart efter 
fremstillingen af en espresso, kan 
resterende vand i gruppehovedet dryppe. 
Dette er normalt.

Du bruger en ikke-
egnettype vand

Brug kun frisk vand eller ikke-kulsyreholdigt lavt-
mineral bordvand (se: 'Tips til de bedste 
resultater / vandkvaliteten')

Dampfunktionen er 
blevet aktiveret for 
nylig. Vand systemet 
er stadig på 
damptemperatur.

Vent indtil temperaturen i vandsystemet 
falder til ekstraktionstemperatur

Valgskiven er ikke 
lukket helt.

Drej markeringshjulet til det centrale, 
lodrette standbystilling

Overdreven 
aflejringer af kalk i 
vandsystemet

Afkalk apparatet i tide for at undgå skader 
(se:'Pleje og rengøring / afkalkning af 
apparatet').Måske er du nødt til at forkorte 
intervallerne for afkalkning på grund af høj 
vandhårdhed i dit område.

Vand akkumuleres 
under eller under 
apparatet

Vandtanken er 
overfyldt.

Overfyld ikke vandbeholderen. Overhold 
MAX-fil-langline (2500 ml; se: 'Betjening / 
påfyldning af vandtank ')

Spildt vand imens 
vandtanken bliver 
fyldt. 

Sørg for, at det ydre af vandtanken er tørt før 
placering af vandtanken igen. Du skal undgå 
at fylde vandtanken, når den er stille 
monteret, fordi vandet kan spildes ganske let. 
Træk vandtanken ud for påfyldning (se: 
'Betjening / påsætning af vandtanken')

Overløb af 
drypbakken

Under drift skal du undgå at fylde 
drypbakken. Tømme drypbakken i tide. 
Fjern drypbakken forsigtigt, og undgå at 
vippe drypbakken, når du trækker den ud af 
apparatet. Sørg for, at den røde påfyldnings 
indikator på drypbakken kan let bevæge sig 
op og ned
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

Vand eller damp 
løber ud af staven 
når den slukkes. 

Selv når valgskiven er i det centrale stativ 
ved position (slukket) kan vand og damp 
komme ud. DERFOR,drej altid dampstaven 
til drypbakken, når dampstaven ikke er i 
brug. Tør spildtvand straks

Vandtanken er 
utæt

Sluk straks for stikket og tag stikket ud af 
apparatet. Kontakt din leverandør for 
undersøgelse og reparation

Dryppebakken er 
overfyldt,men 
påfyldnings 
indikatoren kommer 
ikke op

Påfyldnings indika- 
toren er ikke indsat 
korrekt eller mangler

Put the red float of the filling indicator onto the post 
within the drip tray. Ensure that it can move freely up 
and down.

Kopbakken er forkert 
indsat. 
Fyldningsindikatoren
kator er blokeret

Drej kopbakken 180 °. De store åbninger skal 
ligge bagpå venstre side af apparatet. 
Kopbakken skal ligger stabilt. Drej om 
nødvendigt påfyldningen indikator 90 °

Kopbakken vugger 
på drypbakken 
eller er skrå

Kopbakken er 
forkert indsat

Drej kopbakken 180 °. De store åbninger 
skal ligge bagpå venstre side af apparatet

Påfyldnings indika -
toren er ikke indsat 
korrekt

Drej påfyldnings indikatoren 90 °, og prøv igen

Filterkurven kan ikke 
fjernes fra portafilter.

Til drift filteretkurven 
er indkoblet inden 
iportafilteren via en 
buleved 
sidevæggen

Hvis du finder det vanskeligt at få filterkurven 
ud, skal du bruge en medium skruetrækker 
eller håndtaget på en teske til forsigtigt at 
løsne filterkurven (se: 'Betjening /Indsættelse 
af den krævede filterkurv ').

Alle knapper lyser 
men ekstraktions 
funktionen fungerer 
ikke eller fungerer 
ikke korrekt

Valgskiven er ikke 
på standby.

Drej valgskiven på venstre side af 
gruppehovedet til lodret standby-position. 
Prøv derefter igen

Vandsystemet er 
over-opvarmet.

Direkte efter brug af dampfunktionen, 
vandanlægget er stadig på damptemperatur. 
Bare vent til vandetsystemet når ekstraktions 
temperaturen igen. Extractionen starter 
automatisk

Du bruger en ikke-
egnet type vand.

Brug kun klart, koldt ledningsvand eller lavt 
mineralindhold, ikke-kulhydrat-pareret 
bordvand. Fjern og tøm vandtanken.Påfyld 
derefter vandtanken og skyl vandsystemet').
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

Ikke nok vand i 
vandtank eller 
vandtanken er ikke 
installeret korekt

Fyld vandtanken mindst op på MIN 
påfyldningslinjen og sørg for at installere 
vandtanken korrekt bagpå apparatet. Når det 
lukkes korrekt, skal låg på vandtanken ikke 
stikke op på toppen af apparatet

Portafilteren løsner 
gruppehovedet 
under en ekstraktion

Portafilteret er  
ikke indsat korrekt 
på gruppehovedet

Sørg for, at portafilteren drejes til stop, og at 
den er sikkert låst på plads

Der er kaffepulver på 
kanten af filterkurven 
eller på 
tætningsringen af 
gruppehovedet

OG / ELLER

fugt på kanten af 
filterkurv.

Rens og tør kanten af filterkurven efter 
udfyldnings kaffepulver for at sikre en korrekt 
forsegling i gruppehovedet. Kontroller 
gruppehovedet for rester af kaffepulver 
(se:'Pleje og rengøring / rengøring af 
gruppehovedet')

Vand eller espresso 
utæt ved kanten af 
portafilter

Filterkurven og / eller 
portafilter er ikke 
indsat korrekt i 
gruppehoved

Sørg for, at portafilteren drejes til højre indtil 
muligt. Sørg for, at portafilteret er plant og 
sikkert låst på plads.

Der er kaffepulver 
ved filterkurven eller 
kaffepulver klæber 
til tætningsringen af 
gruppehoved.

Tør overskydende kaffepulver fra kanten af 
filterkurven for at sikre en korrekt tætning i 
gruppehovedet

Rengør bruseskærmen og tætningsringen 
inden i gruppehoved

Filterkurven er
tilstoppet

Afbryd straks udsugnings cyklussen (tryk på 
kolber-hang knappen) og vent ca. 10 
sekunder. Der efter, fjern forsigtigt 
portafilteret fra gruppehovedet. Rengør 
filterkurven. Brug om nødvendigt 
rengøringsværktøjet til åbning af porer i 
filternet (se: 'Pleje og Rengøring '). Udskift 
filterkurven, når problemet fortsætter
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

For meget 
kaffepulver i 
filterkurven

Sørg for at efterlade tilstrækkelig plads mellem 
den indspændte kaffepulver og kanten af 
filterkurven (2-3 mm).Skrab af overskydende 
kaffepulver (se: 'Betjening / Tamping 
kaffepulveret '), og tamp derefter kaffepulveret 
og tør kanten af portafilteret og filterkurven.

Kaffepulveret er 
blevet tampet med 
meget pres

Brug ikke for meget pres, når du tapper kaffe 
pulver i filterkurven (se: 'Tips til de bedste 
resultater')

Tætningsringen i 
gruppehoved er slidt 
eller beskadiget

Kom i kontakt med et autoriseret 
servicecenter til eksamination og reparation. 
Stik ikke i gruppe hovedet med hårde eller 
skarpe kanter. Brug kun en blød klud eller til  
rengøring gruppehovedet SOFT nylonbørste

Dampvæggen er 
utæt og dampen er 
meget våd. 

Du bruger en ikke-
egnet type vand.

Skyl vandsystemet med koldt vand eller 
lavtmineralvand, ikke-kulsyreholdigt 
flaskevand 

Kaffen flyder ikke 
fra gruppens leder 
ELLER

kaffen begynder at 
dryppe for sent 
(efter 12sekunder) 
eller for langsomt,

ELLER

kaffen er meget 
bitter og mørkt.

Vandtanken er tom 
eller ikke indsat 
korrekt

Fyld en tilstrækkelig mængde vand i 
vandtanken(mellem MIN og MAX 
påfyldningslinie). Lad ikke maskine pumpe 
vandtanken helt tom.

Skub vandtanken ned bag på apparatet 
indtil vandbeholderens låg glider op med 
toppen af apparatet (se: 'Betjening / 
påfyldning af vandtanken')

Dampfunktionen eller 
varmt vand funktion 
er aktivreret.

Drej valgskiven til lodret standby-position

Vandsystemet er 
over opvarmet

Til produktion af damp opvarmer apparatet 
vandsystemet temperatur til den markant 
højere damptemperatur. Vent indtil 
ekstraktionstemperaturen nås igen. 
Ekstraktionen starter automatisk

Kaffepulveret er 
også fint

Brug kun kaffepulver, der er velegnet til 
espressomaskiner
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Problem Mulig årsag Mulig løsning

For meget 
kaffepulver i 
filterkurven

Efterlad mindst 2-3 mm fri plads mellem det 
stampet kaffe og kanten af filterkurven 

Kaffepulveret er 
stampet for hårdt.

Reducer det anvendte tryk, når du presser 
kaffenpulver

Luft i vandsystemet Skyld vandsystemet igennem

Overdreven med 
kalk i vandsystemet

Reducer intervallerne for afkalkning af 
espressomaskinen(se: 'Pleje og rengøring / 
afkalkning af apparatet').Hvis vandets 
hårdhed i dit område er ekstremt høj, er 
detkan være bedre at bruge lavmalt, ikke-
kulsyreholdigt bordvand (se: 'Tips til de 
bedste resultater / vandkvaliteten').

Filterkurven er 
tilstoppet

Rengør filterkurven Fjern altid brugt 
kaffepulver straks fra filterkurv. Skyl derefter 
filterkurven med varmt vand (se: 'Betjening / 
efter udvindingen').Hvis problemet vedvarer 
efter rengøring, skal du udskifte filter kurv. 
Kontakt din leverandør

Kaffen kører 
igennem for hurtigt

OG/ELLER

Kaffen er svag 
eller vandet

Kaffepulveret er for 
groft

Brug friske kaffebønner og kaffepulver med en 
maling størrelse egnet til espressomaskiner. 
Juster slibestørrelsen på kværnen noget finere 

For lidt kaffepulver i 
filterkurven

Brug mindst 1 måleske kaffepulver. Juster 
om nødvendigt finheden fra 
espressomaskinen i overensstemmelse 
hermed (se: 'Skiftstandardindstillingerne / 
Opsætning af kværnen ')

Du anvendte for lidt 
tryk-når du tamper 
kaffepulver i 

Brug et tilstrækkeligt tryk via den 
medfølgende sabotage (se:'Betjening / 
stempling af kaffepulveret'

Du startede 
udvindingen via den 
forkerte espresso 
knap

Efter fyldning af 1 kop filterkurv med det 
relevante til 1 kop, skal du starte udvindingen 
via 1 kop knap (se: 'Betjening / start af 
udvindingen')
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Ekstraktions volumen 
programmeret til den 
brugte espresso knap 
er  indstillet for høj

Tilpas udvindings volumen i 
overensstemmelse hermed (se: 'Ændring 
standardindstillingerne / justering af 
udvindings volumen ')

For meget / for 
lidt espresso 
gives af

Slibestørrelsen 
kræver justering

Tilpas slibestørrelse i overensstemmelse 
hermed. Hvis der er for lidt espresso justeret 
slibestørrelsen noget grovere. Andet-klogt, 
indstil slibestørrelsen finere (se: 'Ændring af 
standard)Indstillinger / Opsætning af grinder ')

Mængden af 
kaffepulver kræver 
justering

Juster kaffedoseringen: brug mere (for meget 
espresso) eller mindre (for lidt espresso) 
kaffepulver. Indstil om nødvendigt tilsvarende 
(se: 'Ændring af standard)Indstillinger / 
Opsætning af grinder ').

Ekstraktions volumen 
programmeret til det 
brugte espresso-knap 
kræver justering

Tilpas udvindings volumen i 
overensstemmelse hermed (se: 'Ændring 
standardværdierne / Justering af udvindings 
volumen ').

Ved placering af 
to kopper under 
tudene fra 
portafilter, 
kopperne er ikke 
fyldt jævn

Kopperne er ikke 
placeret korrekt

Sørg for, at hver kop er placeret korrekt under 
en af tudene. Ellers kan espressoen løbe ned 
ved ydersiden af kopperne

Filterkurven har 
været våd, inden du 
fylder kaffepulver i.

Tør altid filterkurven grundigt, inden den 
fyldes. Ellers kan vandet løbe igennem ved 
kanten af filterkurv

Apparatet er skævt Sikrer at bordpladen ikke er skæv

En tud af porta 
filterne er tilstoppet Rengør filtret

Apparatet er 
pulserende, 
fløjtende og 
pumpestøj 
underoperation.

Dette kan være 
normalt og ingen 
grund til bekymring

Ingen ting skal gøres.

Maskinen laver en 
usædvanligt høj 
pumpning støj 

og / eller

pumpen kører for 
længe

Ikke nok vand i 
tanken

Annuller straks den brugte funktion. Fyld 
vandtank. Påfyldningsniveauet skal være 
mellem MINog MAX påfyldningslinjer 

Under drift skal du altid sikre dig, at pumpen 
ikke vil  tømme vandtanken helt for at undgå 
skader på pumpen
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Vandtanken er 
ikke indsat 
korrekt

Skub vandtanken ned bag på apparatet indtil 
låg på vandtanken er i niveau med toppen 
af produktet 

Kaffen er for kold. Du forvarmede ikke 
kopperne

Skyl dine kopper og krus via varmt vands 
funktionen, og anbring dem på varmepladen, 
inden du starter (se: 'Betjening / forvarmning').

Du forvarmede ikke 
portafiltret.

Forvarm portafilteret og filterkurven via det 
varme vandfunktion 

Mælken er ikke varm 
nok.

Brug en metal mælkekande til skumning af 
mælk. Under skumning hold din hånd på 
mælkekanden for at føle temperaturen

Efter ekstraktion er 
der stadig vand i 
filterkurven

Dette er muligvis 
normalt

Ingen grund til bekymringer

Brug af kværnen
Produktet er tændt 
men kværnen vil 
ikke virke

Produktet 
forvarmer stadig.

Vent, indtil alle knapper lyser kontinuerligt. 
Prøv så igen

Kværnen er 
blokeret er noget.

Sluk straks kværnen (tryk på kværn knap)

Følg instruktionerne beskrevet i 'Pleje og 
rengøring /Tømning og rengøring af kværn

For meget / for lidt 
kaffepulver afgives

og / eller

Kværnen stopper 
uventet

og / eller

den sædvanlige 
dosis er ikke givet af.

Kværn størrelsen 
af blevet ændret Når du ændrer slibestørrelse, kan det være 

nødvendigt at ændre mængdeindstillingen. 
Juster den korrekte indstilling.

Indstillingen af 
slibemængde er 
forkert Indstil kværnen
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Problem Possible Reasons The Easy Solution
Urenheder slås 
sammen med 
kaffebønner og 
blokerer grinder 
(f.eks stykker af 
stilke).

Tryk på slibeknappen for at slukke kværnen. 
Følg instruktionerne beskrevet i 'Pleje og 
rengøring /Tømning og rengøring af bønne 
kværn '.Drej om muligt drejeknappen til 
slibestørrelse til det højeste nummer (11). 
Brug dog ikke vold! Tryk slibeknappen igen for 
at verificere, om slibemaskinen. Hvis kværnen 
stadig ikke fungerer og / eller slibestørrelse nu  
er blokeret, prøv at stoppe og starte grinder 
flere gange. Hvis problemet fortsætter, skal du 
returnere apparatet til et servicecenter til 
undersøgelse og reparation.

Ikke nok eller for 
meget kaffepulver

Kværnen skal 
tilpasses

Juster mængden af kaffepulver, der er 
afgivet for valgt dosering (se: 'Ændring af 
standardindstillinger /Opsætning af grinder ')

Du har indtillet den 
forkerte mængde

Kværnen husker doseringerne til 1 espresso 
og 2 espresso hver for sig. Sørg for at vælge 
den korrekte indstilling.

BRUG AF DAMPSTAVEN

Ingen skum eller kun 
lidt skummet mælk.

Dampstaven er ikke 
blevet skyllet før 
skumning

Lad dampfunktionen fungere, indtil vandet 
skylles ud af dampstaven og der produceres 
damp.

Vandtanken er tom 
eller ikke sat i 
korrekt.

Fyld en tilstrækkelig mængde frisk vand i 
vand tanken. Sørg for at installere 
vandtanken korrek.

Under skumning 
faldt temperaturen i 
vandsystemet for 
meget 

Maskinen er ikke egnet til skumning af store 
mængder. Under drift temperaturen på 
vandanlægget dråber på grund af koldt vand, 
der strømmer igennem. Drej knappen tilbage 
til den lodrette standby-position og vent nogle 
sekunder. Fortsæt om nødvendigt med 
skumning. Brug leverede mælkekande og 
skum større mængder mælk i portioner på 
100-150 ml
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Dampstaven er 
tilstoppet

Selv en hindring, der kun indsnævrer 
dampens strømning i dampstaven har stor 
indflydelse på resultater. Lad dampstaven 
køle af og rengør dampstang spids (se: 'Pleje 
og rengøring / rengøring af Dampvæg '

Fedt indholdet i 
mælken er for høj

Prøv fedtfattig mælk med ca. 1,5% fedt

Mælken er ikke frisk 
nok eller/og kold nok.

Kølet og rigtig frisk mælk til skumning 

For meget mælk Vandsystemets kapacitet er egnet til skumning 
100-150 ml mælk (til 1-2 cappuccino).

Forskellige 
mærker og typer 
mælk har 
forskellige 
strukturer

Det kan være nødvendigt at tilpasse 
skumnings processen. Giv det et forsøg

Du stoppede med at 
skumme for tideligt

Skumnings processen har brug for nogen tid. 
Stop skumning når den ønskede mængde 
skum er klar. Vent om nødvendigt, indtil 
vandsystemet når den krævede temperatur 
igen og fortsæt med skumning derefter.

The milk jug overflows 
with large bubbles that 
collapse almost immedi-
ately.

Du skal forbedre 
dine 
skumningsevner

Fortsæt i henhold til instruktionerne i 
afsnittene. Forsøg at få små bobler. Prøv lidt 
variationer af proceduren

Mælkens fedt indhold 
er for højt

Måske brugte du sødmælk. Prøv mælk 
med ca.1,5% fedt (f.eks. Fedtfattig mælk)
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Mælken har en 
underlig smag

Mælken er hverken 
frisk eller kold nok Brug køleskab og frisk mælk

Dampstaven er 
ikke ren Rengør staven 

Vandet i 
vandtanken er 
gammelt

Tøm og rengør vandbeholderen, og fyld 
vandtanken med koldt frisk vand mindst hver 
dag (se: 'Pleje ogRengøring / rengøring af 
vandtanken '). Brug kun frisk vand. Lad lidt 
vand løbe ud, inden du fylder vandtanken

Intet varmt vand 
eller vandet 
drypper kun lidt ud.

Dampstaven er 
blokeret

Lad dampstaven køle af og rense den grundigt 

Vandtanken er tom 
eller ikke sat i 
korrekt.

Sørg for, at vandtanken er fyldt tilstrækkeligt, 
før den starter (mellem MIN og MAX 
påfyldningslinje). Sørg for, at vandtanken er 
installeret korrekt (se: 'Betjening /Påfyldning af 
vandtanken ').

FEJL MEDDELELSER PÅ APPARATET
Alle knapper blinker Vandtanken er tom 

eller ikke installeret 
korrekt

Fyld en tilstrækkelig mængde klart vand i 
vandtanken (mellem MIN og MAX påfyldnings 
linie). Sørg for, at vandtank er installeret 
korrekt (se: 'Betjening / påfyldningvandtanken 
'). Før drift skal du altid sikre dig, at 
vandtanken er fyldt med en tilstrækkelig 
mængde vand (mellem MIN og MAX 
påfyldningslinie). 

Tænd / sluk-
knappen blinker 
med usædvanligt 
høj frekvens.

Under forvarmning 
valgskiven drejes til 
varmtvands 
funktionen eller 
dampfunktion.

Drej valgskiven på venstre side af 
gruppehovedet til den centrale standby-
position

Afkalknings 
indikatoren lyser

Afkalkning påkrævet Perform a descaling cycle (see: ‘Care and Cleaning / 
Descaling the Appliance’).
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PLEJE OG RENGØRING

ADVARSEL - Sørg altid for, at apparatet og alle dets dele og tilbehør er 
uden for rækkevidde af små børn. Den nederste del af gruppehoved, såvel 
som portafilter, filterkurv og dampstav bliver meget varmt under drift og kort 
derefter derefter og damp og varmt vand kan komme ud. Håndter forsigtigt 
for at undgå skoldning. Sluk altid for apparatet (tryk på tænd / sluk-
knappen), tag derefter stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle 
affør rengøring af apparatet. Tøm desuden drypbakken og vandet før du 
flytter apparatet. Overhold følgende rengørings instruktioner og afkalkning 
af apparatet og overhold alle givne sikkerhedstips. Forsøg ikke at flytte 
apparatet under drift. Adskill ikke dele, mens en funktion kører. Rengør ikke 
apparatet i en automatisk opvaskemaskine! Nedsænk ej huset, strømstikket 
eller netledningen i væsker for at undgå farer på grund af elektrisk stød og 
skader. Spild eller dryp ikke væsker på husetog netledning for at undgå 
risiko for overophedning, brand og elektrisk stød.

Brug ikke vold. Brug ikke slibemidler eller rengøringspuder (f.eks. Metal) 
skurepuder) til rengøring af apparatet eller dele af det, for at undgå 
beskadigelse af apparatets overflader. Brug ikke fremmedlegemer med hårde 
eller skarpe kanter til rengøring til rengøringsværktøjet, som kun kan bruges 
til åbning af hullet i damp stav og porerne i filterkurve. Hygienisk rengøring 
udføres i henhold til følgende instruktioner

VIGTIGT - hvis vandets hårdhed i det vand, der bruges til maskinen, er høj 
(abonnementve 350 mg / l, skal du afkalke apparatet i kortere intervaller (se: 'afkalk 
apparatet '). Du kan få oplysninger om vandets hårdhed via din lokalevandværker 
eller aftapnings anlægget (når du bruger bordvand)

TØMNING OG RENGØRING AF KVÆRN
Du skal tømme og rense bønne beholderen regelmæssigt for at undgå uaktuelle rester 
af kaffebønner akkumuleres inden i bønne tragt og grinder. Dette er afgørende, hvis du 
ønsker at forberede apparatet i flere dage uden brug (f.eks. i helligdage).

VIGTIGT - Når du tømmer bønne beholderen, kan der komme lidt vand ud 
af vandindtagets åbning bag på maskinen og / eller fra gruppehovedet. 
Hvis det er nødvendigt, skal du placere en klud under maskinen.
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1. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten. Lad apparatet
køle helt ned.
2. Fjern vandbeholderen og drypbakken. Fjern låget til bønneholder.
3. Tag fat i apparatet på begge sider i bagerste stolpe, og vip apparatet
tilside af bønne beholderen med en tilstrækkelig stor skål under bønne
beholderen. Lad kaffebønner falde ned i skålen

NOTE
Det betyder ikke noget hvis der bliver nogen kaffebønner i kværnen

4. Sørg for, at der er en tilstrækkelig mængde vand i vandtanken. Udskift derefter
vandtank og drypbakken. Luk bønne-beholderen med bønne-beholderens låg.
5. Tilslut apparatet til strømforsyningen, og tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde
for apparatet. Vent indtil apparatet er klar til brug (alle knapper lyser kontinuerligt).
6. Anbring en tilstrækkelig stor skål under slibekontakten. Tryk på slibeknappen
gentagne gange, indtil der ikke gives mere kaffepulver.

 FORSIGTIG - Hold ikke dine hænder eller andet i bønnen
kværnen, mens kværnen fungerer! Støv ikke inden i kværnen. Gør det ikke. 
Brug eventuelle rengøringsmidler til rengøring af bønne beholderen. Heller 
ikke eller dryp væsker ind i bønne beholderen eller kværnen. Fugt ikke 
engang indersiden af væggenebønne hopper. Dette kan beskadige 
kværnen

7. Brug en blød, ren og helt tør madbørste til børstning af alle rester af
kaffebønner fra det indre af bønne beholderen.
8. Tryk om nødvendigt på slibeknappen igen for at fjerne rester fra det indre
af kværnen. Sluk derefter for stikket og tag stikket ud af stikkontakten.
9. Du kan rengøre låget til bønnebeholderen via varmt opvaskevand. Skyl
derefter og tør grundigt. Lad lokket til bønnefragt tørre naturligt i ca. 1 time.
10. Sørg for, at låget til bønneholderen er helt tørt, inden du lukker
bønnebeholderen igen med bønne tragtlåget. Især den indvendige side af
bønnehoppen-per låg skal være helt tørt.
11. Fjern fødevarebørsten med rester af kaffepulver fra slibekontakten og
grinder.



137

FJERNELSE AF BLOKERING FRA KVÆRNEN
Sjældent kan fremmedlegemer, der er fusioneret med kaffebønnerne, blokere 
kværnen. Prøv følgende procedure for at få kværnen til at fungere igen

FORSIGTIG – Stik ikke noget i åbningen på kværnen (indtag eller 
udløb).Du kan ikke fjerne blokeringen på denne måde! Lad ikke maleren 
være tændt,hvis kværnen er blokeret! Sluk altid straks slibemaskinen (tryk 
på slibeknappen igen), når kværnen ikke fungerer

1. Prøv at dreje urskiven for slibestørrelse til det højeste nummer (11). Brug
dog ikke vold! Tryk på slibeknappen for at kontrollere, om kværnen fungerer
igen. Sluk straks maleren, hvis der ikke er nogen reaktion.

2. Når slibemaskinen ikke fungerer, og / eller du ikke kan dreje
slibestørrelsesskiven,gentagne gange slå slibet til og fra i rækkefølge, men
forlad ikke slibemaskinen tændt.

3. Hvis der stadig ikke er noget svar, skal du kontakte din leverandør til
undersøgelse og reparation

RENGØRING AF VANDTANKEN
Vi anbefaler at rengøre vandtanken regelmæssigt for at opretholde den gode per-
apparatets udførelse. Derudover vil dette undgå overskydende kalkaflejringer i 
EUvandanlæg og opbygning af alger og bakterier i vandtanken

VIGTIGT - Når du tager vandtanken ud af maskinen, skal du ikke vippe 
vandtanken, og prøv ikke at flytte den sidelæns. Flyt kun vandbeholderen 
lodret

1. Sørg for, at maskinen ikke er tilsluttet.
2. Fjern vandbeholderen bag på maskinen. Til dette ved hjælp af håndtaget
på bagud, træk låget på vandtanken opad. Træk derefter vandet ved låg i
vandtanken lodret opad og ud
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3. Tøm vandtanken. Træk vandfilteret ud.
4. Vask vandtanken med varmt opvask og en blød nylonbørste.
5. Efter rengøring skylles vandtanken grundigt med klart vand fra vandhanen.
Tør det ydre af vandtanken

6. Udskift vandfilteret, hvis du vil bruge apparatet kort efter rengøring. Fyld
derefter vandtanken op til MAX-påfyldningsniveauet.
7. Hvis apparatet ikke skal bruges i lang tid, skal du tørre selv indretningen
foran vandtanken, og med låg åbent, lad vandtanken tørre naturligtigt mindst
1 time. Dette forhindrer en uaktuel smag af vandet, når maskinen bruges
igen.
8. Hold vandtanken ved vandtankens låg, og lad vandtanken glide ned ad
den bageste del af maskinen (se: 'Betjening / påfyldning af vandtanken'). Luk
vandbeholderens låg og skub forsigtigt vandtanken ned. Ventilen i bunden af
vandtanken åbnes automatisk

RENGØRING AF DAMPSTAVEN

Umiddelbart efter skumning af mælk, tørres rester af mælk fra dampstaven 
(se nedenfor: 'Umiddelbart efter brug'). Derudover for at sikre langvarig høj 
holdbarhed af dampstaven og undgå en uaktuel lugt og smag af den 
skummet mælk, følg regelmæssigt instruktionerne om grundig rengøring af 
dampstaven (se: 'rengøring af dampstav grundigt')
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DIREKTE EFTER BRUG

VIGTIGT - Tør altid straks rester af mælk af, når du har skummet mælk fra 
dampvæggen. Ellers kan skumningen blive påvirket på grund af rester af 
fedt og proteiner på dampstaven og / eller blokering af dampendyse (lille 
åbning) inde i dampstavsspidsen. Tørret mælkerester kan forårsage en 
gammel smag af mælken.

NOTE
Du reducerer risikoen for, at rester af mælk tørrer på overfladerne og 
blokerer for damp dyse, når du indsætter dampstaven i et højt kar fyldt med 
klart vand,mens dampstaven ikke er i brug

1. Tør forsigtigt dampstangs spidsen af med en blød fugtig klud. Sørg for ikke
at røre vedmetaldele af dampstaven med din hud.
2. Drej dampstaven til drypbakken ved håndtaget.
3. Drej gentagne gange valgskiven mod uret og tilbage for at rensedampstav
via nogle korte damp blæsninger. Drej derefter valgskiven tilbage tilcentral
standby-position.

NOTE
Når skumning af mælk blokeres, selv med dysen kun delvist muligheden 
for dampstav til tilfredsstillende skummet mælk kan blive påvirket. Hvis 
vandet kun drypper fra dampstaven kan dysen i dampstavs spidsen være 
tilstoppet. Fortsæt i henhold til følgende instruktioner for at fjerne 
forhindringen. Dog i enhver tilfælde, skal du udføre grundig rengøring 
regelmæssigt (se: 'Rengøring af dampenVæg grundigt ').

GRUNDIG RENGØRING AF DAMPVÆGGEN

NOTE
For at opretholde en god ydelse og undgå en uaktuel smag af mælken, 
vianbefaler at udføre følgende metode mindst i slutningen af dagen

1. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten. Lad dampstaven køle
ned.
2. Sluk for dampstavs spidsen.
3. Fyld noget varmt opvaskemiddel i et kar, og sæt dampstaven i det. Lad
dampstaven ligge i blød i 10-20 minutter



140

4. Tør damprøret af rustfrit stål ved hjælp af en fugtet ren klud med varmt
opvask. Tør derefter af med rent vand.
5. Hold spidsen af dampstaven op til lyset for at sikre, at dysen er fri fra
mælkerester. Indsæt om nødvendigt den grove nåle på rengørings værktøj i
dysen til fjernelse af eventuelle forhindringer.
6. Skyl vandspidsspidsen grundigt med rent vand, og tør dampen af væggen.
Skru spidsen på det rustfrie stålrør på dampstaven (kun hånd-stram)

7. Drej dampstaven til dryppe bakken eller i et egnet kar fyldt med et klart
vandhaner vand, mens dampstaven ikke er i brug.

SKYLDNING AF PORTAFILTER OG FILTERKURVEN

NOTE
Du kan rengøre filterkurve i en automatisk opvaskemaskine. Vi rådgiver dog 
imod at gøre dette! Portafilteret må IKKE rengøres i en automatisk opvask-
vaskemaskine

Via varmt vand skal du skylle filterkurven og portafilteret umiddelbart efter 
hver brug. Ellers kan rester af kaffepulver og olier tilstoppe masken eller den 
lille filterkurvs udløbshul
Grundig rengøring af filterkurve skal udføres regelmæssigt (hver 
2-3måneder; se nedenfor

1. Tøm filterkurven helt efter ekstraktionen. Skyl filterkurven under rindende
vand fra vandhanen, fjern resterne af kaffepulver grundigt.

2. Lås portafilteret med filterkurv, men uden kaffepulver i gruppenhoved.

3. Tryk på knappen 2 kopper, og lad apparatet fungere.

       ADVARSEL – Portafilteret og filterkurven er varm, efter drift og 
varmt vand kan være tilbage i filterkurven.

4. Når udvindings cyklussen er afsluttet, skal du fjerne forsigtigt
portafilteren og hælde fjerne eventuelle rester af vand, der kan være tilbage
i filterkurven. Tør derefter for at undgå aflejringer af kalk i filternettet.
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GOD RENGØRING AF PORTAFILTER OG FILTERKURV

Vi anbefaler at udføre grundig rengøring af filterkurve regelmæssigt (hver 2-3 
måneder) ved hjælp af en rengøringstablet. Det er vigtigt at bruge originale 
rengøringstabletter til at undgå skader. Kontakt din leverandør

VIGTIGT - Vi er ikke ansvarlige, når uegnet rengøringsmidler anvendes til 
rensning. 

FORSIGTIG - Til brug er filterkurven indkoblet i portafilteret via en 
udbuelse ved sidevæggen af filterkurven. Brug ikke vold! Ved kanten af 
portafilteret, der er 3 hak. Indsæt om nødvendigt en medium skruetrækker 
eller håndtaget af en teskefuld ind i et hak og løft forsigtigt filterkurven ud. 
Undgå bøjning eller vridning af kanten af filterkurven.

ADVARSEL - Efter rengøringer portafilter og filterkurve meget varmt og 
varmt vand kan være tilbage i filterkurven. Afkøle metal dele via noget koldt 
vand, inden du rører metaldelene med dine hænder.

1. Monter filterkurven i portafilteret, og anbring en rengørings-tablet i filterets 
kurv (uden kaffepulver). Fastgør derefter portafilteret til gruppehovedet.

2. Tryk på knappen 2 kopper for at starte en udvindingscyklus. Vent derefter 
mindst 15 minutter.

3. Tryk gentagne gange på knappen 2 kopper for yderligere 5 
udsugningscyklusser med en pause på 1 minut mellem 
udsugningscyklusserne.

4. Fjern portafilteren fra gruppehovedet, og hæld det resterende varme vand 
ud. Afkøl portafilteren med koldt vand.

5. Fjern filterkurven fra portafilteren. Om nødvendigt kan du indsætte et 
medium skruetrækker eller håndtaget på en teske i et hak ved kanten af 
portafilteret til at løsne filterkurven op og ud af portafilteren.

6. Hvis nogle porer i filtermasket er tilstoppet i filterkurven, kan du bruge 
rengøringsværktøjets fine nål til åbning af porerne.

7. Skyl filterkurven og portafilteren grundigt under rindende vand fra 
vandhanen. Derefter tørring for at undgå aflejringer af kalk på delene.

8. Rengør bruseskærmen og tætningsringen i bunden af gruppehovedet. 
Dette fjerner rester af rengøringstablet fra gruppehovedet 
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RENGØRING AF GRUPPEHOVED

NOTE
Gruppehovedets tætningsring ligger rundt om stænkskærmen i bunden af 
gruppehovedet. Med rester af kaffepulver, der klæber til tætningsringen, portafilter 
kan ikke installeres lækage frit ved gruppehovedet, og det varme vand løber ud ved 
kanten af portafilteret. Til kontrol af stænkskærmen og tætningsringen, anbefaler vi 
at lægge et lille spejl under gruppehovedet.

Efter hver kaffesession anbefaler vi at køre vand gennem gruppenhovedet 
via ekstraktions funktionen, men uden noget kaffepulver, for at skylle det 
meste af udresterende kaffepartikler og olier. Når maskinen er klar til drift, 
tryk bare på knappen 2 kopper og lad maskinen køre. Vi anbefaler 
regelmæssig, grundig rengøring af bruseskærmen (hver måned) til fjernelse 
af rester af kaffepulver og olier. 

FORSIGTIG - Brug ikke hårde eller skarpe kanter eller rengørings udstyr  
til rengøring af bruseskærmen og tætningsringen inden i gruppehovedet for 
at undgå skade. Når tætningsringen er beskadiget, er forbindelsen mellem 
filterkurv og gruppehoved ødelagt og det vil lække. Brug ikke 
rengøringsmidler. Brug kun klart vand

1. Sluk (alle knapper bliver mørke), tag stikket ud og lad maskinen køle af.

2. Aftør stænk skærmen og tætningsringen på gruppehovedet med en blød 
klud, fugtet med klart vand. Stoffet forbliver rent, når alle rester fjernes.

RENGØRING AF DRIPBAKKEN

Dryppebakken skal fjernes senest, når påfyldnings indikatoren kommer op. 
Tøm og rengør drypbakken dagligt, når apparatet er slukket
VIGTIGT - Vandet i drypbakken kan være varmt. Håndter forsigtigt. Omhyggeligt 
træk drypbakken ud for at undgå spild af vand på bunden af apparatet. Dette holder 
især, når drypbakken er fyldt op. Brug ikke slibemiddel til 
rengøringrengøringsmidler, puder eller klude, der kan ridse overfladerne.

1. Hold drypbakken jævn, træk forsigtigt drypbakken ud af bunden af 
applikationen-stemmelse. Fjern bægerbakken og den røde  påfyldnings 
indikatoren.

2. Tøm drypbakken i vasken. Bortskaf rester af kaffepulver i husholdningen.
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3. Vask drypbakken og kopbakken i varmt opvaskemiddel ved hjælp af en 
blød klud. Tør efter.

4. Sæt fyldindikatorens flyder på stolpen i drypbakken.
VIGTIGT - Sørg for at indsætte kopbakken i korrekt retning. Drej de brede 
huller til venstre bagside af drypbakken. Ellers bliver påfyldnings 
indikatoren blokeret. Hvis kopbakken ikke ligger stabilt, skal du dreje 
svømmeren 90 ° for at få den til at glidened. Prøv derefter igen

5. Sæt kopbakken ud. For at sikre, at fyldeindikatoren fungerer korrekt, skal du 
kontrollere om påfyldnings indikatoren kan bevæge sig frit op og ned uden at stikke 
under bægerbakken. Drej om nødvendigt koppe bakken i overensstemmelse 
hermed.
6. Placer drypbakken igen ved at skubbe drypbakken forsigtigt ned i apparatets 
bund.
RENGØRING AF HUSET OG VARMEPLADEN

VIGTIGT - Brug ikke skurende rengøringsmidler, puder eller hårde klude, 
der kunne ridse overfladerne

Apparatets yderside, netledningen og opvarmningsbakken kan rengøres via 
en blød, fugtig klud. Polér med en blød, tør klud.

AFKALKNING AF APPARATET

For at sikre optimal ydelse og for beskyttelse mod beskadigelse af apparatet 
skal afkalkes regelmæssigt (hver 2-6 uge). Den krævede afkalknings 
frekvens afhænger af vandets hårdhed i det anvendte vand og hyppigheden 
af brug af maskinen. Oplysninger om vandets hårdhed kan gives af dit lokale 
vandværker eller aftapnings anlægget. Følg de instruktioner, der er beskrevet 
i dette afsnit

FORSIGTIG - Brug kun Gastroback Descaler for at undgå skader på din 
sundhed og / eller skade på maskinen på grund af skadelige kemikalier. Der er 
ingen erstatningskrav for skader forårsaget af for store kalkaflejringer inde i 
maskinen eller ved brug af uegnede afkalkningsløsninger

ADVARSEL - Under afkalknings processen kan varmt vand dryppe fra 
gruppehoved og dampstav. Efter afkalkning skal du altid tømme og skylle 
dryppebakken (se: 'Rengøring af drypbakken'). Sørg altid for god ventilation under 
afkalkning. 
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VIGTIGT - Du kan ikke afslutte afkalknings programmet for tidligt. Programmet 
kører, indtil den komplette cyklus er færdig, og apparatet slukkes automatisk. Du 
har brug for et stort kar (til mindst 2,5 liter), der er monteret undergruppehoved. 
Afkalkningscyklussen kræver op til 45 minutter

1. Sluk for apparatet via tænd / sluk-knappen og tag stikket ud. Rengør 
derefter produktet (se ovenfor).

2. Forbered ca. 2500 ml afkalknings opløsning i henhold til instruktionerne på 
pakken
VIGTIGT - Det er vigtigt at fylde vandtanken med den rigtige mængde kalk 
opløsning. inkl vand. Ellers kan det skade pumperne. 

3. Træk vandtanken op og ud af apparatet, og tøm vandtanken. Fjern vandfilteret, og 
anbring vandfilteret i en skål med et klart vandhane vand.

4. Skyl vandbeholderen med klart vand fra vandhanen. Fyld derefter afkalknings 
opløsningen ind i vandtanken. Tør det udvendige af vandtanken, og installer 
vandtanken igen bag på apparatet (se: 'Betjening / påfyldning af vandtanken').

5. Sørg for, at drypbakken er tom og indsat korrekt. Placer en varmebestandig 
beholder med tilstrækkelig størrelse (mindst 2500 ml) under gruppehovedet og diriger 
dampstav ind i karet.

6. Sæt stikket i stikket. For at starte afkalknings programmet, tryk på 1 kop og 2 
kopper-knap og tænd / sluk-knap samtidigt i ca. 3 sekunder. Afkalknings opløsningen 
kommer ud fra dampstaven og gruppehovedet. Begge espresso knapper blinker

NOTE

Afkalknings programmet fjerner kalk fra vandanlægget ved automatisk at udføre en 
række skylninger og pauser, indtil vandtanken næsten er tom. Efter 
afkalkningsprocessen bliver espresso knapperne mørke, men afkalknings 
indikatoren blinker. Fjern vandbeholderen. Tøm vandtanken helt og skyl grundigt 
med klart vand fra hanen. Fyld derefter vandtanken igen med klart vand. Sørg for, 
at ydersiden af vandtanken er tør, og udskift den vandtank bagpå apparatet.

7. Fjern og tøm beholderen, der holder kalkopløsningen. Udskift derefter 
den under gruppehovedet. Put dampstaven direkte ned i karret.

8. Hold strømknappen nede og begge espressoknapper (1 kopknap og 2 
kopper)
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knap) trykkes igen i 3 sekunder. Afkalknings programmet skyller vand 
systemet automatisk ved at udføre serien med skylninger og pauser. 
Vent indtil apparatet slukker automatisk.

9. Skyl og påfyld igen vandbeholderen med klart vand

VIGTIGT - Når afkalknings indikatoren forbliver blinkende skal afkalknings 
programmet køres igen. 

10. Skyl vandsystemet fri for alt kalk opløsningen.

11. Indsæt vandfilteret (se: 'Før første brug / isætning af vandfilteret'). der-
efter kan du bruge apparatet igen helt som normalt
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