KRUPS
KAVNI APARAT ESPRESSERIA EA815/16/17
Spoštovani kupec!

Čestitamo! Postali ste ponosni lastnik kavnega aparata Espresso Automatic različice EA815, ki vam omogoča popolnoma samodejno pripravo
raznovrstnih napitkov (espresso, kava, ristretto). Aparat vam omogoča tudi pripravo napitkov na osnovi mleka, kot je kapučino. Zasnovan je
tako, da lahko na svojem domu kadarkoli uživate v skodelici kave, katere kakovost je primerljiva s kakovostjo kave v restavraciji. Cenili boste
preprosto uporabo in kakovost pripravljene kave, saj aparat omogoča nastavitev količine, moči in temperature pripravljenega napitka.
Zahvaljujoč kompaktnemu sistemu Thermoblock z vgrajeno filtrirno komoro, črpalki z močjo 15 barov in dejstvu, da aparat uporablja kavna
zrna, ki so bila sveže zmleta tik pred pripravo kave, boste lahko vse od prve skodelice z našim kavnim aparatom pripravljali vroče ristrette,
espresse in kave z najmočnejšo aromo in zlatorjavo kremasto peno.
Za najmočnejši okus se espresso običajno postreže v majhnih in ekstravagantnih skodelicah. Za pripravo espressa z najprimernejšo
temperaturo in gosto kremasto peno vam priporočamo, da skodelice predhodno ogrejete.
Preden boste našli pravo, boste najverjetneje morali pokusiti več različnih vrst kave.
S preskušanjem različnih mešanic in/ali praženj kave boste sčasoma prišli do idealnih rezultatov.
Kave espresso imajo močnejšo aromo kot klasične filter kave. Kljub močnejšemu okusu, ki ga je mogoče na nebu ust čutiti dlje, vsebuje kava
espresso zaradi krajšega filtriranja manj kofeina kot filter kava (pribl. 60–80 mg v primerjavi z 80–100 mg na skodelico).
Na kakovost pripravljene kave vpliva tudi kakovost uporabljene vode.
V najboljšem primeru se pri pripravi uporablja hladna sveža voda iz pipe (brez mirovanja in stika z zrakom), ki nima vonja po kloru.
Zaradi ergonomičnega in kompaktnega zaslona LCD je uporaba aparata preprosta, saj lahko na zaslonu sledite posameznim korakom priprave
svojega napitka in zahtevam po servisiranju aparata.
Želimo vam veliko let užitkov s kavnim aparatom Krups!
Ekipa Krups

TABELA POMENOV TIPK IN GUMBOV
Tipke in vrtljivi gumbi

Navigacijska tipka (smerna tipka)

Tipka za “Vklop/izklop”

Tipka za izbiro priljubljene vrste kave oziroma
pritisnite gumb
Tipka za shranitev priljubljene vrste kave oziroma
pritisk in pridržanje tipke

Simboli

vPrilagoditev izbranih nastavitev

Tipka za pripravo napitkov s paro

Zagon/zaustavitev aparata

Tipka za vzdrževanje in nastavitve

Nastavitev grobosti mletja kavnih zrn

Stalna osvetlitev

Utripanje

Pomen
Manjkajoč oziroma nepravilno
nameščen zbiralnik kavne gošče
ali predal za kavo.
Izpraznite zbiralnik kavne gošče
+ očistite predal + izpraznite
lovilnik.

Ponovno napolnite posodo za
vodo.
Posoda za vodo ni pravilno
nameščena.
Pod šobe za paro in kavo
podstavite posodo (volumen
vsaj 0,6 l).
Poteka cikel vzdrževanja.
Napaka: Aparat za 10 sekund
odklopite z napajanja in ga nato
ponovno priklopite.
Vstavite vložek filtra.
Poteka cikel splakovanja.
Aparat očistite s čistilno tableto
podjetja KRUPS.
Cikel čiščenja je bil prekinjen.

Aparat očistite vodnega kamna
s pomočjo vrečke za
odstranjevanje vodnega kamna
podjetja KRUPS.
Cikel odstranjevanja vodnega
kamna je bil prekinjen.
Nastavite trdoto vode.
Omogočite samodejno
splakovanje kavnega kroga ob
zagonu aparata.
Nastavite čas, po katerem se
aparat samodejno izklopi
(stanje pripravljenosti).
Nastavite indikator temperature
kave / predogrevanja.
Priljubljen napitek A ali B – v
spomin je mogoče shraniti dva
napitka.
Registracija priljubljenega
napitka A ali B.
Indikator napredka priprave.
Indikator napredka priprave.
Pritisnite tipko START/STOP

Indikator moči kave.

Indikator količine ali časa.

Število skodelic (1 ali 2).

Indikator aktivne rabe.
Izbira vzdrževanja ali nastavitve.

OPIS NAPRAVE
A Pokrov posode za vodo
B Posoda za vodo
C Predal za kavo
D Zbiralnik kavne gošče
E Odvod kave in po višini nastavljiv ročaj
F Rešetka in odstranljivi lovilnik
G Pokrov posode za kavna zrna
1 Posoda za kavna zrna
H Nastavni gumb za grobost kavne gošče
I Kovinski mlinček
J Lijak za čistilne tablete
K Rešetka za skodelice
L Indikator ravni vode
2 Grafični zaslon
M Tipka za vklop/izklop
N Tipka za izbiro kave in priljubljenih napitkov
O Tipka za paro
P Tipka nastavitev
Q Navigacijska tipka
R Tipka + ali –
S Tipka start/stop
T Šoba za paro

VRSTE KAVE

RISTRETTO

ESPRESSO

KAVA

Mogoče nastavitve
količine (ml)

Mogoče nastavitve
moči

1

20–30 ml (korak: 10 ml)

1–3 zrna

2x 1

2x 20–30 ml (korak: 10 ml)
v dveh ciklih

Mogoče št.
pripravljenih
skodelic

1

30–70 ml (korak: 10 ml)

2x 1

2x 30–70 ml (korak: 10 ml)
v dveh ciklih

1

80–180 ml (korak: 10 ml)

2x 1

2x 80–180 ml (korak: 10 ml)
v dveh ciklih

PRIPRAVA
NAPITKA

1–3 zrna

1–3 zrna

PRIPRAVA NAPITKA
Priprava aparata
■ Da delovne površine ne bi umazali s polito uporabljeno vodo in da se ne bi opekli, ne pozabite namestiti lovilnika.
■ Posodo za vodo izpraznite in ponovno napolnite (1-2).
■ Ponovno napolnite posodo za kavna zrna (3).
Prva uporaba
■ Aparat aktivirate tako, da ga priklopite na napajanje in pritisnete gumb za vklop/izklop
■ Aktivira se predogrevanje aparata. Ko se cikel konča, pričneta utripati simbol

in tipka start

(4).
. .

Splakovanje krogov aparata
■ Pod šobe za kavo in paro podstavite posodo volumna 0,6 l.
■ Pritisnite tipko start/stop

(5). Aparat se aktivira in prične splakovati hidravlična kroga (kava in para), kar traja pribl. 2 minuti.

Ko se uvodni cikel konča, se prikaže meni vrst kave. (6)
■ Če aparata več dni niste uporabljali, vam priporočamo, da kroge splaknete (upoštevajte poglavje Vzdrževanje aparata).
Priprava mlinčka
Moč kave lahko prilagodite z nastavitvijo grobosti mlete kave.
Bolj drobno so zrna zmleta, močnejša in bolj kremasta bo kava, kar pa je odvisno tudi od vrste uporabljene kave.

Grobost mletja nastavite z obračanjem nastavnega gumba za grobost kavne gošče
, , , ki se nahaja v posodi za kavna zrna.
Priporočamo, da to storite med mletjem v korakih po eno zarezo.
Po treh mletjih boste opazili jasno razliko v okusu. Z obračanjem nastavnega gumba v levo bo kavna gošča drobnejša, z obračanjem v desno
pa bolj groba. (7)
Claris F 088 – vložek za filtriranje vode (ločena prodaja)
Za najboljši okus napitkov in čim daljšo življenjsko dobo aparata vam priporočamo, da v vašem aparatu uporabljate zgolj vložke za filtriranje
vode Claris (upoštevajte poglavje OSTALE FUNKCIJE – namestitev filtra). Ob vsaki namestitvi vložka za filtriranje vode Claris v aparat morate
pred uporabo aparata filter pripraviti z zagonom programa "Namestitev vložka za filtriranje".

PRIPRAVA ESPRESSA IN KAVE
Opomba:
Količina vode, potrebne za pripravo espressa, znaša 30–70 ml. Količina vode, potrebne za pripravo
kave, znaša 80–180 ml.
Začetek priprave (ena ali dve skodelici)
■ Pritisnite tipko za vklop/izklop in počakajte, da aparat konča ogrevanje.

■
■

Prikaže se meni vrst kave. Nad tipko vrst kave
se prikaže indikator delovanja
(6).
Pod šobe za kavo podstavite eno ali dve skodelici. Nivo šob za kavo lahko zvišate ali znižate glede na velikost skodelice (8). Izberite
moč kave (na zaslonu prikazana kavna zrna v oklepaju), pri čemer moč povečajte s tipko +, zmanjšate pa s tipko –. (9).

■

Za nastavitev količine pritisnite navigacijsko tipko: s pomočjo gumbov + in – izberite količino vode, ki je na zaslonu prikazana v
oklepajih (10).
■
Za nastavitev števila skodelic pritisnite navigacijski tipko: s pomočjo gumbov + in – izberite eno ali dve skodelici, ki sta na zaslonu
prikazani v oklepajih.
■ Pritisnite tipko START (11).
■ Količino vode lahko s pomočjo tipk + in – nastavite kadarkoli.
■ Za zaustavitev pretakanja v skodelico pritisnite tipko STOP.
■ Nastaviti je mogoče tudi temperaturo kave (upoštevajte poglavje DRUGE funkcije – Nastavitve).
Funkcija dveh skodelic
Aparat samodejno izvede dva polna cikla priprave kave.

PRIPRAVA NAPITKA S POMOČJO PARE

Para se uporablja za penjenje mleka pri pripravi kapučina ali kave z mlekom in za segrevanje tekočin. Ker se za pripravo pare zahteva višja
temperatura kot za pripravo espressa, aparat aktivira dodatno fazo predogrevanja.
Penjenje mleka

■

Za doseganje najboljših rezultatov vam priporočamo, da uporabljate zelo sveže in hladno pasterizirano mleko oziroma pred
kratkim odprto mleko UHT. Uporaba nepasteriziranega mleka ne privede do najboljših rezultatov.
■ Prepričajte se, da je šoba za paro pravilno postavljena.
■
Mleko natočite v vrč za mleko z ročajem oziroma v skodelico za kapučino. Vrč ali skodelico napolnite le do polovice.
■
Ko je na zaslonu prikazan meni izbire napitka, pritisnite tipko za paro (12). Nad tipko za paro se prikaže indikator delovanja.
■ Šobo za paro vstavite v mleko.
■
Na zaslonu se prikaže podatek, da se aparat ogreva. Po koncu ogrevanja aparata lahko pričnete s pripravo pare s pritiskom tipke
START in pozneje sledite naslednjim korakom (13):
Korak 1: Vrč za mleko postavite v ustrezen položaj in pribl. 2 cm v mleko vstavite šobo za paro ter počakajte na začetek penjenja.
Korak 2: Posodo z mlekom rahlo dvignite (za pribl. 1 cm). Kovinske cevke ne potopite v celoti.
Korak 3: Posodo postopoma spuščajte skladno s kopičenjem pene. (14)

■

Ko spenite dovolj mleka, pritisnite tipko STOP in cikel zaustavite. Pozor: Cikel se ne konča takoj.
■ Za odstranitev morebitnih ostankov mleka s šobe pod njo postavite posodo in ponovno aktivirajte funkcijo priprave pare (pribl. 10 s).
■
Šobo za paro je mogoče odstraniti in jo tako temeljitejše očistiti. S pomočjo krtačke jo očistite z vodo z dodanim kančkom
neabrazivnega čistila. Šobo splaknite in posušite (15-16). Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da odprtine za zrak niso zamašene z
ostanki mleka. Odprtine po potrebi odmašite z iglo, ki je bila priložena aparatu (17).
■ Za zaustavitev funkcije priprave pare pritisnite tipko STOP.
POZOR: CIKEL SE NE USTAVI TAKOJ.
Paro je mogoče v enem ciklu pripravljati največ dve minuti.
Komplet Auto-cappuccino XS 6000 (ločena prodaja)

■

Pripomoček auto-cappuccino omogoča pripravo kapučina in kave z mlekom (18). Sestavite različne dele. Prepričajte se, da cev ni
preluknjana, in zadržite nastavni gumb v ustreznem položaju.
■
Po odstranitvi pokrova napolnite vrč z mlekom (19) in pod šobo auto-cappuccina podstavite skodelico ali kozarec (20). Izberite
možnost kapučino ali kava z mlekom (21).
■ Aktivirajte funkcijo priprave pare skladno s postopkom v poglavju Priprava napitkov s paro.
■ Ko mleko spenite, podstavite skodelico pod šobe za kavo in aktivirajte cikel priprave kave (22).
Za preprečevanje kopičenja ostankov mleka na pripomočku auto-cappuccino le-tega vedno temeljito očistite. Priporočamo vam, da
pripomoček takoj očistite z zagonom cikla priprave pare, pri čemer naj bo vrč pripomočka napolnjen z vodo, s katero boste očistili notranjost
šobe. V ta namen lahko uporabljate tekoče čistilno sredstvo podjetja KRUPS, ki ga je mogoče nabaviti ločeno.
■

VZDRŽEVANJE NAPRAVE
Praznjenje zbiralnika kavne gošče, predala za kavo in lovilnika

■

Kadar prične simbol

utripati, izpraznite in očistite lovilnik in zbiralnik kavne gošče. Enako storite s predalom za kavo (23-24-

25).

■

Lovilnik je opremljen s kazalnikom, ki kaže potrebo po praznjenju (26). Po odstranitvi zbiralnika kavne gošče le-tega popolnoma
izpraznite in se s tem izognite preplavljanju.
Opozorilo z aparata ne izgine, vse dokler zbiralnik kavne gošče ni pravilno vstavljen oziroma potisnjen v ustrezen položaj. Kadar je opozorilo
prikazano, priprava espressa ali kave ni mogoča.
Splakovanje krogov aparata
Pritisnite tipko za vzdrževanje in nastavitve (27). Nad tipko za vzdrževanje se prikaže indikator delovanja.
Po potrebi izberite simbol splakovanja s pomočjo navigacijske tipke.
S pritiskom tipke START aktivirate cikel splakovanj, ki se konča s prikazom menija kave.
Samodejno splakovanje krogov aparata ob zagonu

■

Aparat je opremljen z možnostjo izbire programa za samodejno splakovanje ob vsakokratnem vklopu aparata. Za izbiro tega
programa pritisnite tipko za vzdrževanje in nastavitve (27). S pomočjo navigacijske tipke izberite simbol programiranja samodejnega
splakovanja. S pritiskom tipke – izberite možnost ON, ki program potrdi. V primeru pritiska tipke + se samodejno splakovanje zaustavi.
■ V meni vrst kave se lahko vrnete s pritiskom tipke .
Pozor: Po koncu splakovanja pride do odvajanja vroče vode iz šobe za kavo. Prepričajte se, da je v času neuporabe aparata lovilnik nameščen
v njegov položaj. Cikel traja zgolj nekaj sekund in se zaustavi samodejno.
Program čiščenja – celotno trajanje: pribl. 13 min
Programa čiščenja vam ni treba aktivirati takoj, ko aparat to zahteva, temveč v razumnem času po pojavu opozorila. V primeru preložitve
čiščenja opozorilo z aparata ne izgine, vse dokler postopek čiščenja ni izveden.

■

Ob aktivaciji simbola
lahko program samodejnega čiščenja zaženete s pritiskom tipke za vzdrževanje in nastavitve. Izbere
se simbol
. Nad tipko vzdrževanja se prikaže indikator delovanja.
■
Program samodejnega čiščenja je razdeljen na dve fazi: cikel čiščenja in cikel splakovanja. Aparat lahko kadarkoli očistite s
pritiskom tipke za vzdrževanje in nastavitve, nato z navigacijsko tipko izberete simbol za čiščenje.
■
Za zagon programa za čiščenje potrebujete posodo z volumnom vsaj 0,6 l, ki jo je mogoče podstaviti pod šobe za kavo in paro.
Utripati prične simbol .
■ Dvignite rešetko skodelic (28).
■ Vstavite tableto za čiščenje podjetja KRUPS (29).
■ Posodo za vodo napolnite do najvišjega nivoja 1,7 l (2).
■ Izpraznite zbiralnik kavne gošče in lovilnik ter očistite predal za kavo (23-24-25).
■ Pod šobe za kavo in paro podstavite posodo z volumnom 0,6 l (30).
■
Pritisnite tipko START. Simbol prične svetiti neprekinjeno. Prične se prva faza (pribl. 10 min.). Po koncu te faze izpraznite posodo
in lovilnik. Utripati prične simbol
. Vse dele ponovno namestite v ustrezne položaje.
■
Pritisnite tipko START. Simbol prične svetiti neprekinjeno, nato se prične zadnja faza (pribl. 3 min.). Po koncu te faze izpraznite
posodo in lovilnik. Ob koncu cikla se prikaže meni vrst kave.
Opomba: Če aparat med čiščenjem zaustavite, ali v primeru izpada napajanja, se prične po ponovni vzpostavitvi napajanja program čiščenja
izvajati od začetka. Tega postopka ni mogoče prestaviti. Postopek je obvezen za splakovanje vodnega kroga. V tem primeru se lahko pojavi
potreba po novi tableti za čiščenje. Izvajanje celotnega programa čiščenja je najboljša možnost, saj se je s tem mogoče izogniti nevarnostim
zastrupitve. Primer neobičajnega cikla čiščenja: med izvajanjem cikla ne postavljajte rok pod šobe za kavo.
Program odstranjevanja vodnega kamna – trajanje: pribl. 20 min
Programa odstranjevanja vodnega kamna vam ni treba zagnati takoj, ko aparat to zahteva, temveč v razumnem času po pojavu opozorila. V
primeru preložitve odstranjevanja vodnega kamna opozorilo z aparata ne izgine, vse dokler postopek odstranjevanja vodnega kamna ni
izveden.
Količina nakopičenega vodnega kamna je odvisna od trdote vode.

Pozor: Če je vaš aparat opremljen z našim vložkom za filtriranje vode Claris, je treba takšen vložek pred odstranjevanjem vodnega kamna
odstraniti.

■

Ob aktivaciji simbola
lahko program samodejnega odstranjevanja vodnega kamna aktivirate s pritiskom tipke za vzdrževanje
in nastavitve (27). Po potrebi izberite simbol s pomočjo navigacijske tipke. Simbol prične utripati, nad tipko za vzdrževanje pa se prikaže
indikator delovanja.
■ Za izvedbo programa odstranjevanja vodnega kamna potrebujete posodo z volumnom vsaj 0,6 l in vrečko za odstranjevanje vodnega kamna
podjetja KRUPS.
■ Posodo za vodo napolnite do oznake CALC in vanjo vsujte vsebino vrečke (31).
■ Pod šobe za kavo in paro podstavite posodo z volumnom 0,6 l.
■
Za zagon prve faze pritisnite tipko START (pribl. 8 min.). Simbol prične svetiti neprekinjeno. Po koncu te faze izpraznite posodo in
lovilnik. Utripati pričneta simbola
in
. Posodo za vodo odstranite in jo očistite z gobico.
■
Ko posodo očistite, jo ponovno napolnite z vodo in vse dele ponovno namestite. Simbol
preneha svetiti.
■
Za zagon druge faze pritisnite tipko START (pribl. 6 min.). Simbol prične svetiti neprekinjeno. Po koncu te faze izpraznite posodo
in lovilnik. Utripati prične simbol .

■

Za zagon zadnje faze pritisnite tipko START (pribl. 6 min.). Simbol
prične svetiti neprekinjeno. Po koncu te faze izpraznite
posodo in lovilnik. Odstranjevanje vodnega kamna je v tem trenutku končano.
Opomba: Če aparat med odstranjevanjem vodnega kamna zaustavite, odklopite z napajanja, ali v primeru izpada napajanja, se prične po
ponovni vzpostavitvi napajanja program odstranjevanja vodnega kamna izvajati od začetka. Tega postopka ni mogoče prestaviti. Postopek je
obvezen za splakovanje vodnega kroga. Izvajanje programa odstranjevanja vodnega kamna je zelo priporočljivo. Primer neobičajnega cikla
odstranjevanja vodnega kamna: Rok ne podstavljajte pod šobe za paro. Ob koncu cikla se prikaže meni vrst kave.

DRUGE FUNKCIJE
■ Do menija DRUGIH FUNKCIJ aparata lahko dostopate s pritiskom tipke za vzdrževanje in nastavitve.
■ Pri vseh nastavitvah uporabljajte navigacijsko tipko in pri nastavljanju vrednosti tipki + in –.
■ Za izhod iz menija za vzdrževanje in nastavitve pritisnite tipko
.

VZDRŽEVANJE
Vse spodnje možnosti omogočajo zagon izbranih programov:
Dostop do splakovanja
VZDRŽEVANJE
Dostop do čiščenja

Dostop do odstranjevanja vodnega kamna, ko aparat to zahteva.

Priprava filtra (vložek Claris)

Vrnitev v meni vrst kave

IZKLOP APARATA:
Aparat lahko izklopite kadarkoli. Ob zaustavitvi se zasliši dvojni pisk, na zaslonu pa se izpiše OFF. Aparat je vašo zahtevo registriral in se bo
zaustavil takoj, ko bo to mogoče.
NASTAVITVE
Vse spodnje možnosti omogočajo zagon izbranih programov:

NASTAVITVE

Trdoto vode lahko nastavite na vrednosti od 0 do 4.
Upoštevajte poglavje “Meritev trdote vode” (spodaj) s
pritiskom tipke + ali –.
S pritiskom gumbov – in + ter izbiro možnosti ON lahko
programirate samodejno splakovanje ob vsakem zagonu
aparata.

Omogočena je izbira časa, po katerem se aparat samodejno
izklopi (med 15 in 120 min. s pritiskom tipk).

Omogočena je tudi nastavitev temperature kave na tri različne
nivoje s pritiskom tipk – in +.

Vrnitev v meni vrst kave

Meritev trdote vode
Priporočamo vam, da aparat prilagodite trdoti uporabljene vode. Za preverjanje trdote vode uporabite testni listič, ki je priložen aparatu,
oziroma se posvetujte z lokalnim organom za oskrbo z vodo.
Stopnja
trdote

Razred 0
Zelo mehka

Razred 1
Mehka

Razred 2
Povprečna trdota

Razred 3
Trda

Razred 4
Zelo trda

° dH

< 3°

> 4°

> 7°

> 14°

> 21°

°e

< 3,75°

> 5°

> 8,75°

> 17,5°

> 26,25°

°f

< 5,4°

> 7,2°

> 12,6°

> 25,2°

> 37,8°

Nastavitve
aparata

0

1

2

3

4

Namestitev filtra (vložek za filtriranje vode Claris) (32)
Opomba: Za pravilno namestitev vložka je treba ob vsakokratni menjavi upoštevati postopek za namestitev vložka.
(33) Mehanizem, ki registrira mesec menjave vložka filtra (po vsaj dveh mesecih): datum nastavite s pomočjo kurzorja vložka. Vložek vstavite
v posodo (34). V meniju za vzdrževanje in nastavitve se indikator delovanja nahaja nad tipko za vzdrževanje. S pomočjo navigacijske tipke
izberite simbol namestitve vložka filtra. Utripati prične simbol
in gumb START. Pod šobo za paro podstavite posodo z volumnom 0,6 l.
Pritisnite tipko START. Aktivira se zagonski cikel, ki se konča ob pojavu menija vrst kave.

ODPRAVLJANJE NAPAK
V primeru pojava katere izmed spodaj opisanih težav se posvetujte s službo za pomoč strankam podjetja KRUPS.
TEŽAVA/NAPAČNO DELOVANJE

ODPRAVA

Aparat zaznava napako: prikaže
se simbol
.

Aparat zaustavite in odklopite z napajanja, odstranite vložek filtra, počakajte kakšno
minuto in aparat ponovno zaženite.

Ob pritisku tipke
zažene.

Preverite varovalke in vtičnice.
Prepričajte se, da sta napajalna vtiča ustrezno vstavljena tako v aparat kot v vtičnico.

se aparat ne

Mlinček kave oddaja
nenavaden hrup.

V mlinčku je tujek. Preden pričnete raziskovati, je treba aparat odklopiti z napajanja.
Tujek poizkusite odstraniti s pomočjo sesalnika.

Šoba za paro oddaja nenavaden
hrup.

Prepričajte se, da je šoba za paro pravilno nastavljena na ustrezno mesto.

Šoba za paro aparata je
videti delno ali v celoti
zamašena.

Prepričajte se, da odprtine na koncu šobe ne ovirajo ostanki mleka ali vodni
kamen. Odprtine odmašite s pomočjo igle, ki je priložena aparatu.

Šoba za paro pripravlja majhno
količino pene oziroma pene ne
pripravlja.

Za pripravo napitkov na osnovi mleka uporabljate zelo sveže in hladno pasterizirano
oziroma pred kratkim odprto mleko UHT. Prav tako vam priporočamo, da uporabljate
hladno posodo. Če se rezultati ne izboljšajo, poizkusite z drugo znamko mleka.

Iz šobe para ne izhaja.

Posodo izpraznite in začasno odstranite vložek filtra. Posodo za vodo napolnite z
mineralno vodo z visoko vsebnostjo kalcija (> 100 mg/l) in izvedite nekaj zaporednih
ciklov priprave pare.

Komplet auto-cappuccino
pripravlja majhno količino pene
oziroma pene ne pripravlja.
Komplet auto-cappuccino ne
prevzema mleka.

Prepričajte se, da je pripomoček pravilno nameščen na aparat. Odstranite ga in nato
ponovno namestite. Prepričajte se, da upogljiva cevka ni ovirana oziroma preluknjana
in da je na pripomoček nameščena pravilno in nepredušno. Pripomoček splaknite in
očistite (upoštevajte poglavje “Pripomoček Auto-cappuccino”).

Pod aparatom se nabira voda.

Pred odstranitvijo posode za vodo počakajte še 15 sekund po koncu iztekanja kave in s
tem dovolite pravilno dokončanje cikla.
Prepričajte se, da je lovilnik na aparat nameščen pravilno; lovilnik mora biti na
ustreznem mestu tudi, kadar aparat ni v uporabi.
Prepričajte se, da lovilnik ni poln.
Odstranjevanje lovilnika med potekom cikla ni dovoljeno.

Po odstranitvi zbiralnika kavne
gošče in čiščenju predala za kavo
opozorilo ne izgine.

Poskrbite za pravilno zamenjavo predala za kavo in zbiralnika kavne gošče ter
upoštevajte navodila na zaslonu.
Pred ponovno namestitvijo počakajte vsaj 8 sekund.

TEŽAVA/NAPAČNO
DELOVANJE

ODPRAVA

Iztekanje kave je prepočasno.

Obrnite nastavni gumb za grobost kave v desno in poskrbite za bolj grobo kavno goščo
(to je lahko odvisno tudi od vrste uporabljene kave).
Izvedite en ali več ciklov splakovanja.
Izvedite program čiščenja aparata (upoštevajte poglavje “Program čiščenja”).
Zamenjajte vložek za filtriranje vode Claris (upoštevajte poglavje “Namestitev filtra”).

Voda/para iz šobe za paro ne izhaja Ob začetku ali koncu priprave napitka lahko iz šobe nekoliko curlja.
na običajen način.
Obračanje nastavnega gumba za
grobost kave je oteženo.

Nastavitve mlinčka opravljajte zgolj med njegovim delovanjem.

Pripravljeni espresso oziroma kava
ni dovolj topla.

V meniju za vzdrževanje in nastavitve povečajte temperaturo kave. Pred pripravo
napitka ogrejte skodelico s splakovanjem pod toplo vodo.

Kava je presvetla oziroma prešibka. Izogibajte se uporabi oljne kave, karamelizirane kave in kave z okusi. Prepričajte se, da je
kava v posodi za kavna zrna in da je njeno doziranje pravilno. Zmanjšajte količino napitka
in povečajte njegovo moč. Nastavni gumb za grobost kave obrnite v levo in poskrbite za
drobnejšo kavno goščo. Napitek pripravite v dveh ciklih s pomočjo funkcije dveh
skodelic.
Aparat kave ne pripravlja.

Med pripravo kave je bila zaznana težava.
Aparat se je samodejno ponovno zagnal in je pripravljen na nov cikel.

Zakaj zagon odstranjevanja
vodnega kamna ni mogoč/zakaj
aparat ne zahteva izvedbe
odstranjevanja vodnega kamna?

Aparat zahteva izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna, ko je bila s pomočjo pare
pripravljena določena količina napitkov.

Med izvajanjem cikla pride do
izpada napajanja.

Po ponovni vzpostavitvi napajanja se aparat samodejno ponovno zažene.

Nevarnost: Za popravila električne napeljave in dela na električnem omrežju je pooblaščen zgolj usposobljen tehnik. V primeru
neupoštevanja teh navodil tvegate smrt zaradi električnega udara! Ne uporabljajte aparata, ki je vidno poškodovan!

