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ELECTRICAL REQUIREMENTS (UK ONLY)
Before using this appliance ensure that the voltage indicated on the product corresponds with the main voltage in your home, if you are in any doubt 
about your supply contact your local electricity company.
The flexible mains lead is supplied connected to a B.S. 1363 fused plug having a fuse of 13 amp capacity. 
Should this plug not fit the socket outlets in your home, it should be cut off and replaced with a suitable plug, following the procedure outlined 
below.
Note: Such a plug cannot be used for any other appliance and should therefore be properly disposed of and not left where children might find it and 
plug it into a supply socket - with the obvious consequent danger.
N.B. We recommend the use of good quality plugs and wall sockets that can be switched off when the machine is not in use.
IMPORTANT: the wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

 GREEN AND YELLOW    EARTH
 BLUE  NEUTRAL
 BROWN LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, 
proceed as follows:
- The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth 

symbol or coloured green or green and yellow.
- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
When wiring the plug, ensure that all strands of wire are securely retained in each terminal. Do not forget to tighten the mains lead clamp on the 
plug. If your electricity supply point has only two pin socket outlets, or if you are in doubt, consult a qualified electrician.
Should the mains lead ever require replacement, it is essential that this operation be carried out by a qualified electrician and should only be replaced 
with a flexible cord of the same size.
After replacement of a fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost, the plug must not be used until a replacement cover is 
obtained. The colour of the correct replacement fuse cover is that of the coloured insert in the base of the fuse recess or elsewhere on the plug. Always 
state this colour when ordering a replacement fuse cover.
Only  13amp replacement fuses which are asta approved to B.S. 1362 should be fitted.
This appliance conforms to the Norms EN 55014 regarding the suppression of radio interference.

Warning - this appliance must be earthed

Green and Yellow to Earth

13 amp 
Fuse

Brown to 
live

Cord Clamp
Blue to 
neutral

IT  EN   FR   DE  NL   ES  
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EEG-:ŠME:co>:woz-255m:RSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID
Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met ver-
minderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verant-
woordelijk persoon, of door deze ge'instrueerd worden inzake het veilig gebruik van
het apparaat.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het ap-
paraat spelen.
De reiniging en het onderhoud dienen door de gebruiker te worden gedaan; kinderen
zonder toezicht mogen dit niet doen.
Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen. ,
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om
gebruikt te worden in: ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel
van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en
andere verblijfstructuren, kamerverhuur.
In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze uitsluitend door
de Technische Dienst vervangen worden om elk risico te voorkomen.

:N VOOR DE EUROPESE MARKT:
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen meteen leeftijd vanaf 8jaar mits
onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van
het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De handelingen voor reiniging en
onderhoud door de gebruikerdienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze
ouder zijn dan 8jaar en onder toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer
buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8jaar.
Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits onder
toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het
apparaat en de betrokkengevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact indien het apparaat onbeheerd blijft en tij-
dens montage, demontage en schoonmaak van het apparaat. aDe oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool |s
alleen in bepaalde modellen aanwezig). `
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WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID
AGevaar! Veronachtzarning kan ofzal leiden tot letsel
Wegens elektrische schokken met gevaar voor het leven.
Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan
het niet uitgesloten worden dat het elektrische schokken
genereert. ,
Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
. Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.

Raak de stekker niet aan met natte handen.
Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is,
zodat de stekker zo nodig eruit getrokken kan worden.

- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan di-
rect de stekker vast. Trek nooit aan de kabel omdat deze
hierdoor beschadigd kan raken.
0m het apparaat volledig af te sluiten moet de stekker uit
het stopcontact getrokken worden.
Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren.
Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcon-
tact en neem contact op met de technische dienst.
Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de
stekker uit het stopcontact en laat de machine aflcoelen.

Opgepast: Verontachtzanring kan ofzal leiden totletselof
V beschadiging van het apparaat.

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim)
buiten het bereik van kinderen.

Gevaar voorbrandwonden! Verontnchrzaming kan of
zal leiden tot brandwonden.
Dit apparaat produceert wa rm water en wanneer hetIn werking
is kan er waterdamp ontstaan
Zorg ervoor dat u niet in contact komt met warme spetters of
damp.

Gebruik conform de bestemming
Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het ver-
warmen van dranken.
Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als
gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk ge-
bruik van het apparaat.

Gebruiksaanwijzing
Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te
gebruiken. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel

`
en schade aan het apparaat.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het
niet respecteren van deze gebruiksaa nwijzingen.

Let op: _
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Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt
overgedragen aan andere personen, ook deze gebruiksaanwij- -
zingen meegeven.

Het apparaat controleren
Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het ap-
paraat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het
apparaat niet als erzichtbare schadeis. Neem contact op met de
Technische Dienst De Longhi

BESCHRUVING
Beschrijving van het apparaat
(nasi-H)
A1. Spanningsindicator
A2. Stand stoom
A3. Stand “STAND BY"
A4. Stand afgifte koffie/heet water
A5. OK-indicator
A6. Stoomknop
A7. Waterreservoir
A8. Deksel waterreservoir
A9. Voedingskabel
A10. Koffiestamper
A11. ON/OFF schakelaar
A12. Kopjesblad
A13. Sproeier ketel
A14. Stoompijpje '
A15. Afgíftebuis stoom of heet water
A16. Seiectieknop `

Beschrijving van de accessoires
(pag- 3 - B )
B1. Doseerschepje koffie
B2. Filterhouder
B3. Filter crème 1 kopje met gemalen koffie of koffie-pads l* in

sommige modellen)
B4. Filter crème 2 kopjes met gemalen koffie

INSTALLATIE VAN HET APPARAATI
Âletop!

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende veilig-
heidswaarschuwingenIn acht genomen worden:

Water dat het apparaat eventueel binnendringt kan scha-
de berokkenen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of
wasbakken.
Indien het water in het apparaat bevriest kan dit schade
veroorzaken.
Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de tempe-
ratuur kan dalen tot onder het vriespunt.
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000000000000200000Its de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd
worden door scherpe randen of door contact met hete
erviakken (bijv. elektrische platen).
apparaat geeft warmte aan de omgeving af. Nadat
apparaat op het werkvlak geplaatst is, moet gecon-

eerd worden of een ruimte van circa 3 cm overblijft
sen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en
terwanden, en een ruimte van minstens

15
cm boven

koffiezetapparaat.

paraat aansluiten

evaar!
-er of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt
waarde die op het plaatje op de onderkant van het ap-
taat.
t apparaat alleen aan op een vakkundig geinstalleerd
tact met een minimale stroomsterkte van 10A en een
:e aardieiding. indien de stekker van het apparaat en
tact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door
ficeerd personeel vervangen met een geschikt type.

N VAN HET WATERRESERVOIR
en het deksel van het waterreservoir (fig. 1) en verwij—
r het reservoir door het omhoog te trekken (fig. 2).
| het reservoir met vers en schoon water, let op het op-
irift MAX niet te overschrijden. (fig. 3). Plaats het reser-
ir terug en druk het stevig aan om zo het op de bodem
n het reservoir gelegen ventiel te openen.
t reservoir kan ook eenvoudig, zonder het te verwijde-
r, vanuit een karaf met water gevuld worden.

etap!
araat nooit zonder reservoir of zonderwater in het reser-

verking stellen.

at op:
armaal dat er water in de ruimte onder het reservoir aan-

;; derhalve deze ruimte zo nu en dan met behulp van een
spons drogen.

'E .INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT
hakel het apparaat in door te drukken op de knop ON/
'-F (fig. 4): de spanningsindicatori gaat aan.
aats de gewenste filterhouder (voor 1 of 2 kopjes) (fig. 5).
e filterhouder in het apparaat aanbrengen zonder het
et gemalen koffie te vullen (fig. 6).
aats een 0.5 liter bakje onder de sproeier van de ketel en
n ander0.5 liter bakje onder het stoompijpje (fig. 7).
acht totdat de OK indicator (fig. 8) aan gaat, draai dan
imiddellijk de selectieknopIn de stand

1260
(fig. 9))en

laat ongeveer de helft van de inhoud van het reservoir uit
de sproeier van de ketel lopen.
Draai dan de stoomknop naar links (fig. 10) en laat het res-
terende water in het reservoir uit het stoompijpje lopen.
De stoomknop terugbrengen naar de stand - en de selec-
tieknop naar stand -W- (STAND-BY).
Leeg beide bakjes plaats ze opnieuw onder de sproeier van
de ketel en het stoompijpje en herhaal de stappen 567.

Het apparaatIS nu klaar voor gebruik.

Automatische uitschakeling
. Wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd (verschil-

lend afhankelijk van het model) niet gebruikt wordt, schakelt
het automatisch uit (de spanningsindicator gaat uit).

Tips voor een warmere koffie
Voor een espresso met de juiste temperatuur wordt aangeraden
het apparaat op de volgende wijze voor te verwarmen:
i.

4.

Schakel het apparaat in door te drukken op de knop ON/
OFF (fig. 4) (de spanningsindicator gaat aan) en plaats de
filterhouder in het apparaat zonder het met gemalen kof-
fie te vullen (fig. 5).

'

Plaats een kopje onder de filterhouder. Gebruik dit kopje
ook voor het zetten van de koffie zodat het reeds voorver-
warmdIS.
Wacht tot de OK indicator aan gaat (fig. 8) en draai danon-
middeliijk de selectieknop naar de stand %ofig 9) Laat
water afgeven totdat de OK indicator uit gaat en onder-
breek dan de afgifte door de selectieknop te draaien naar
stand -’W‘-.
Leeg het kopje, wacht tot de OK indicator weer aan gaat en
herhaal nogmaals dezelfde handeling.

(HetIS normaal dat er tijdens het verwijderen van de filterhou-
der een klein en onschuldig wolkje stoom ontsnapt)

HET BEREIDEN VAN EEN ESPRESSO MET GEMALEN
KOFFIE
i. Na het voorverwarmen van het apparaat zoals hierboven

beschreven, de filtervoor gemalen koffie in de filterhouder
plaatsen. Het kleinere filter gebruiken indien men 1 kopje
wenst te zetten of het grote filter voor 2 kopjes koffie.
indien men 1 enkel kopje koffie wenst te zetten, de filter
met 1 afgestreken doseerschepje gemalen koffie vullen,
ongeveer 7 gr., (fig. 10). indien men echterZ kopjes koffie
wenst te zetten, de filter met 2 krappe doseerschepjes ge-
malen koffie vullen (ongeveer 6+6 gr).\iul deI filter beetje
bij beetje om te vermijden dat de koffie buiten de filter
valt. -

LM'

.im

"-11%:—

*v

ALet op! voor een correcte werking moet men, voor de filter met de gemalen
koffie te vallen, controleren of er geen koffiepoeder is overgebleven van de vorige'
infusie.

3. De gemalen koffie gelijkmatig verdelen en enigszins met
de koffiestamper aandrukken (fig. 11). Het aandrukken
van de gemalen koffie is van groot belang om een goede
espresso te verkrijgen. indien men het te veel aandrukt
zal de koffie langzaam afgegeven worden en zal de crème
donker van kleur zijn. indien men echter te weinig aan-
drukt zal de koffie te snel afgegeven worden en zal men
weinig en te licht gekleurde crème verkrijgen.
Verwijder eventuele overtollige koffie van de rand van de
filterhouder en plaats deze in het apparaat: de handgreep
stevig naar rechts draaien (fig. 6) om het lekken van water
te voorkomen.
Plaats het/de kopjeis) onder de tuitjes van de filterhouder
(fig. 12). Het is raadzaam de kopjes voor te verwarmen,
alvorens de koffie te zetten, door ze met een beetje warm
water te spoelen.
Controleer of de OK indicator (fig. 8) aan is (zoniet, wach-
ten tot deze aan gaat) en draai de selectieknopIn de stand
%o (fig. 13). Onderbreek de afgifte, bij het verkrijgen van
de gewenste hoeveelheid koffie, door de selectieknop te
draaien naarstand 'WH
0m de filterhouder te verwijderen, moet de handgreep
van rechts naar links gedraaid worden.

è Gevaar voor brandwonden! 0m spatten te voorkomen, de filterhouder
nooit verwijderen wanneer het apparaatin Werking is.

8. Voor het verwijderen van de gebruikte koffie, de filter ge-
blokkeerd houden door middel van het in de handgreep
geintegreerde hendeltje en vervolgens de filterhouder
ondersteboven legen (fig. 14).
Druk op de ON/OFF knop om het apparaat uit te
schakelen.

HET BEREIDEN VAN EEN ESPRESSO MET KOFFIE-
PADS
l. Het apparaat voorverwarmen zoals beschreven onder "Tips

voor een warmere koffie"; let op dat de filterhouder aan
het apparaat bevestigd is. Op deze manier verkrijgt men
een warmere koffie.

m.Let op: Gebruik pads die voldoen aan de ESE standaard: dit wordt op de
verpakkingen aangegeven met de voigende markering.
De ESE standaard is een systeem dat wordt toegepast door de
belangrijkste fabrikanten van pads. De pads maken u het mogelijk om
op een eenvoudige en schone wijze een espresso te zetten.

2. Het kleine filter in de filterhouder plaatsen.

De pad zo centraal mogelijk op de filter plaatsen (fig. 15).
Volg altijd de instructies op de verpakking van de pads om
deze op correcte wijze op de filter te plaatsen.

`

De filterhouder in het apparaat plaatsen; draai deze altijd
tot het uiterste naar rechts (fig. 6).
Ga verder zoals'aangegeven onder de stappen 5, 6 en 7 van
de vorige paragraaf.

HET BEREIDEN VAN EEN (APPUCCINO
i. Een kopje espresso zetten zoals beschreven in de vooraf-

gaande paragraaf; gebruik een voldoende groot kopje.
Draai de selectieknop in de stand {'5 (fig 16.) en wacht tot
de DK indicatoraan gaat.
Vul ondertussen een melkkannetje metongeveer 100 gram
melk voor iedere te bereiden cappuccino. De melk moet op
koelkasttemperatuur zijn (niet heeti). Hou bij het kiezen
van de afmeting van het melkkannetje rekening met het
feit dat de melk 2 tot 3 keer in volume zal vergroten (fig.
17)

m Let op: wg' raden aan halfvolle melk op koelkasttemperatuur te gebruiken.
4.
5.

m Let op:

Plaats het kannetje met de melk onder het stoompijpje.
Wacht tot de OK indicator aan gaat. Het aangaan van dit _
lampje betekent dat de ketel de ideale temperatuur voor
de afgifte van stoom heeft bereikt.
Open de stoomafgifte door de stoomknop gedurende
enkele seconden naar + te draaien om het eventueel
in het circuit aanwezige water te verwijderen. Sluit de
stoomafgifte.
Dompel het stoompijpje ongeveerS mm onder'In de melk
(fig. 18) en draai de stoomknop naar links. (door de knop
meer of minder naar links te draaien kan de stoomafgifte
in hoeveelheid gevarieerd worden). De melk zal nu in vo-
lume toenemen en romig worden.
Wanneer het volume van de melk verdubbeld is, het
stoompijpje verder in de melk onderdompelen en door-
gaan met het verwarmen van de melk. Na het bereiken van
de gewenste temperatuur (de ideale waarde is 60°C), de
stoomafgifte onderbreken door de stoomknop naar rechts
te draaien en de selectieknop naar de stand -W- (fig. 19).
Giet de opgeschuimde melk in de kopjes met de eerder
voorbereide espresso. De cappuccino is klaar: voeg suiker
naar smaak toe en bestrooi, indien gewenst, het schuim
met een beetje cacaopoeder.

ln geval men meer dan een cappuccino wenst te bereiden moet men eerst alle
espresso's zetten en pas daarna de opgeschuimde melk voor de cappuccino
maken.
indien men volgend op het opschuimen van melk weer een kopje koffie wenst _
te zetten moet de ketel eerst afkoeien omdat anders de koffie verbrand zal

. worden afgegeven. Zet, om de ketel te laten afkoelen, een bakje onder de
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wt:0:5.505:sproeier van de ketel, draai de selectieknoprn de stand “åšóo en loot wani

afgeven tot de OK indicator uitgaat Zet de selectieknopIn de stand 'W' rn
ga dan verder met het bereiden van de koffie.

Vij raden aan 'de stoomafgifte niet langer
an 60 seconden te laten duren en om niet
neer dan 3 keer achter elkaar melk op te
chuimen.
A let op! het is om hygiënische redenen raadzaam om het
:oompijpje na elk gebruik te reinigen.
a als volgt te werk: _

Draai de stoomknop en laat gedurende enkele seconden
een beetje stoom afgeven ((stappen 2, 5 en 6 vande vorige
paragraaf). Door middel van deze handeling zal eventueel
in het stoompijpje achtergebleven melk afgevoerd wor-
den. Schakel het apparaat uit door op de ON/OFF knop te
drukken.
Wacht een paar minuten op het afkoelen van het stoom-
pijpje. Draai het stoompijpje los door het naar rechts te
draaien (fig. 20) en was het grondig af met warm Water.
Controleer dat de drie in fig. 21 afgebeelde gaten van het
stoompijpje niet verstopt zijn. Reinig ze indien nodig met
een speld.
Reinig de afgiftebuis stoom en kijk uit dat u zich niet
brandt.
Het stoompijpje weer vast draaien.

lll/\RM WATER AFGlFTE
Schakel het apparaat in door op de 0N/0FF knop te
drukken __(fig. 4). Wacht totdat de OK indicator aan gaat.
Plaats een bakje onder het stoompijpje.
Draai, wanneer de OK indicator aan is, de selectieknop
naar de stand rlßßôo en tegelijkertijd de stoomknop naar
links; er komt warm water uit het stoompijpje.
0m de stroom warm water te onderbreken, de stoomknop

naar rechts draaien en de selectieknop in de stand -W-
plaatsen.

Nij raden aan de afgifte niet langer dan 60
;econden te laten duren.

REINIGING
Łfievaar! Alvorens de buitenzijde van het apparaat schoon
e maken, moet het apparaat uitgeschakeld worden en de
ltekker uit het stopcontact genomen worden. Laat vervolgens
le machine aflcoelen.

ieiniging en onderhoud van de filters
ielkens, na .het zetten van ongeveer 200 kopjes koffie, moeten
ie filters op de volgende wijze gereinigd worden:

De dop van de filter naar links losdraaien (fig. 22).
De opschuim-unit uit de filterhouder verwijderen door het
naar de dop te duwen.
Verwijder de pakking.
Alle onderdelen afspoelen en de metalen filter met behulp
van een borsteltje onder warm water grondig reinigen (fig.
23). Controleer of de gaatjes van de metalen filter verstopt
zijn en maak ze indien nodig met behulp van een speld
schoon (fig. 23).

- De filter terugplaatsen en de pakking weer op de plastic
schijf monteren zoals aangegeven in fig. 24. Let op de pin
van de plastic schijf correct in de uitsparing van de pakking
te plaatsen, zoals met de pijl in fig. 24 aangegeven.
Vervolgens het geheel in de stalen filterhouderterugplaat-
sen (fig. 25); let op dat de uitstekende pin in de uitsparing

V V

van de houder gaat (zie de pijl in fig. 25).
- _ Tenslotte de dop naar rechts dicht draaien (fig. 26).

Reiniging van de sproeier van de ketel.
Telkens, na het zetten van ongeveer 300 kopjes koffie, moet de
sproeier van de espressoketel op de volgende Wijze gereinigd
worden:

'

Controleer dat het apparaat niet warm is en dat de stekker
uit het stopcontact genomen is;
Met behulp van een schroevendraaier de bevestigings-
schroef van de sproeier van de espessoketel losdraaien (fig.
27);
De sproeier verwijderen;

. De ketel met een vochtige doek schoonmaken (fig 28);
- De sproeier met behulp van warm water en een borsteltje

grondig reinigen. Controleer of de gaatjes verstopt zijn en
maak ze indien nodig met behulp van een speld schoon
(fig. 29).
Spoel de sproeier al borstelend onder stromend water af.

. De sproeier weer monteren; zorg ervoor deze correct op de
pakking te plaatsen.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging
niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Andere reinigingen
1. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmid-

delen of schurende reinigingsmiddelen. Het is voldoende
een vochtige en zachte doek te gebruiken.

2. Reinig regelmatig de filterhouder, de filters het Iekbakje
en het waterreservoir.
0m het Iekbakje te legen moet eerst het kopjesrooster ver-
wijderd worden; het water verwijderen en het bakje met
een doek reinigen; vervolgens het lekbakje terug plaatsen.
Reinig het waterreservoir met behulp van een zachte fles-
senborstel om de bodem beter te bereiken.

Âüevaar! Bij het reinigen nooit het apparaat in water on-
rlerdompelen: het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKING
Het is raadzaam om elke 200 gezette koffies het apparaat te
ontkalken. Wij raden aan de in de handel beschikbare DeLonghi
ontkalker te gebruiken.
Volg de volgende procedure:
1. Vul het waterreservoir met de ontkalkingsoplossing die

verkregen werd door de ontkalker met water te verdunnen
volgens de op de verpakking weergegeven aanduidingen.

2. Druk op de ON/OFF knop.
3. Zorg ervoor dat de filterhouder niet aanwezig is en zet een

bak onder het stoompijpje.
'

4. Wacht totdat de OK indicator aan aat.
5. Zet de selectieknop in de stand o o en Iaat circa 1/4 van '

de oplossing in de bak stromen: af en toe de stoomknop
openen om stoom af te geven. De afgifte dan onderbreken
door de selectieknop naar de stand -W- te draaien en laat
de oplossing gedurende ongeveerS minuten inwerken.

6. Herhaal stap 5 nog drie keer, totdat het reservoir leeg is.
7. 0m de resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen

moet het reservoir goed afgespeeld worden en vervolgens
met vers water (zonder ontkalker) gevuld worden. _

8. Zet de selectieknop in de stand oo en Iaat het water
stromen totdat het reservoir leeg is.

9. Herhaal de stappen 7 en 8.

TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning: 220-240V"50/60Hz
Stroomverbruik: ‘ 1100W
Afmetingen BxHx'D: 195x285x240 (330) mm
Druk: 15 bar
Capaciteit waterreservoir: 1 L
Lengte elektrische kabel: 1,2 m
Gewicht: 3,8 kg

C eHet apparaat voldoet aan de volgende EG--richtlijnenz
Richtlijn laagspanning 2006/95/EG en latere wijzigingen,
Richtlijn EMC 2004/ 1 08/EG en latere wijzigingen;
Europese richtlijn Stand-by 1275/2008 en latere
wijzigingen;
De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking`
te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voor-
schriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

VUILVERWERKING

Ê

Op grond van de Europese richtlijn 2002/96/EG mag
het apparaat niet samen met huishoudelijk afval
weggegooid worden maar moet naar een officieel
centrum voor gescheiden vuilinzameling gebracht

worden.

~ lNDlEN ER IETS NIET WERKT...

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
Geen espresso afgifte Geen water in het reservoir Vul het waterreservoir

verstopt
De gaatjes van de filterhouder zijn Maak de gaatjes van de filterhouder-tuitjes

_ schoon
De sproeier van de ketel is verstopt De schoonmaakprocedure uitvoeren zoals beschre-

ven in de paragraaf "Reiniging"

Kalk in het hydraulisch circuit Het apparaat ontkalken zoals beschreven in de pa-
ragraaf "Ontkalking"

De espressodruppelt over de
rand van delfilterhouder i.p.v. is vuil

De filterhouder is niet goed geplaatst of De filterhouder op correcte wijze plaatsen en ste-
vig vastdraaien

door de koffie-uitloop gaatjes
te Supelen- meer elastisch of is vuil

De pakking van de espressoketel is niet Laat de pakking van de espressoketel door een ser-
vice center vervangen

verstopt
De gaatjes van de filterhouder zijn Maak de gaatjes van de filterhouder-tuitjes

schoon

33
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::8::_88:88:aDe espresso is koud Ile UK lirrllrnlnr loam]! niet up het nm

lilt'lll ll'il el up lll* .llrjllliE Limp lrrrlllr*
wordt gedrukt

De voorver'warnrlrrq l'. niet uitgevoerd

De kopjes werden niet voorverwarrnrl

Kalk in het hydraulisch circuit

De pomp is te luidruchtig Het waterreservoir is leeg

Het reservoir is niet goed geplaatst en het
ventiel op de bodem is niet open

War In" tot de OK indicator aan gaat.

lie voorverwarming uitvoeren zoals beschreven in
rlr1 paragraaf "Tips voor een warmere koffie"

ll" kopje'. met warm water voorverwarmen

|l apparaat ontkalken zoals beschreven in de pa-
|ar|raal "Unlkalkirrq"

llel waterreservoir vullen

Het reservoir enigszins aandrukken zodat het ven-
tiel op de bodem open gaat

Er zijn luchtbellen in de aansluiting van
het reservoir

Volg de in de paragraaf "Warm water afgifte" be-
schreven instructies tot het afgeven van water

De crème van de koffie is don-
ker (de koffre loopt langzaam
uit de tuitjes)

De gemalen koffie werd te veel
aangedrukt

De koffie minder aandrukken

Te grote hoeveelheid gemalen koffie Verminderde hoeveelheid gemalen koffie

De sproeier van de espressoketel is
verstopt

De schoon maakprocedure uitvoeren zoals beschre-
ven in de paragraaf "Reiniging"

De filter is verstopt De schoonmaakprocedure uitvoeren zoals beschre-
ven in de paragraaf "Reiniging"

De koffie is te fijn gemalen of vochtig Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoma-
chines en let op dat het niet vochtig is

'

De gemalen koffie is niet van de geschikte
kwaliteit

Wijzig de kwaliteit van de gemalen koffie

De koffie heeft een zure smaak Na het ontkalken is het apparaat niet vol-
doende gespoeld

Spoel na het ontkalken het apparaat zoals aange-
geven in paragraaf “Ontkalking”

Bij het bereiden van de cap-
puccino wordt de melk niet
opgeschuimd

De melk is niet koud genoeg Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur

Het stoompijpje is vuil De gaatjes van het stoompijpje grondig reinigen

Kalk in het hydraulisch circuit Het apparaat ontkalken zoals beschreven in de pa-
ragraaf "Ontkalking" '

Het apparaat gaat uit ' De automatische uitschakeling heeft
ingegrepen

Druk op de ON/OFF knop om het apparaat opnieuw
in te 'schakelen

Het apparaat gaat enkele se-
conden na inschakeling uit

De selectieknop is niet in de stand -W-
(standby)

' Draai de selectieknop in de stand -W- (standby)
en druk dan op de ON/OFF knop.
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ADVERTENCIAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD
El aparato no puede ser usadoI por personas (incluido los niños) con reducidas capa-
cidades fisicas, sensoriales o mentales o carentes de experiencia y de conocimiento,
siempre y cuando estén bajo vigilancia o hayan recibido instrucciones relativas al uso
seguro del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben estar vigilados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento que debe ser efectuado por el usuario no debe ser
realizado por niños que no estén bajo vigilancia.
No sumerja nunca la máquina en el agua durante la limpieza.
Este aparato está destinadoexclusivamente al uso doméstico. No esta' previsto el uso
en: ambientes destinados a cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otras zonas
de trabajo, agroturismos, hoteles, moteles y otras estructuras hosteleras, alquiler de
habnadones
En caso de que-la clavijao el cable de alimentación sufran algún daño solo podrán ser
sustituidos por el servicio de asistencia técnica a fin de prevenir cualquier riesgo.

SOLO PARA LOS MERCADOS EUROPEOS:
Este aparato puede ser utilizado por nifios de edad superior a 8años si estánlbajo
vigilancia o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y han com—
prendido los peligros que este conlleva. Las operaciones de limpieza y mantenimiento .
por parte del usuario no deben ser realizadas por nifios salvo cuando son mayores de
8 años y operen bajo vigilancia. Mantenga el aparato y su cable de alimentación lejos
del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o con falta de experiencia y de conocimiento si están vigiladas o si
han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y han comprendido los
peligros que este conlleva.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Desconecte siempre el aparato de la alimentación si queda sin vigilancia y antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Las superficies que llevan este simbolo se calientan durante el uso (el símbolo solo
está presente en algunos modelos).
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