A gép részei
A- Hőmérsékletjelző világítás
(jelzi a gép állapotát)
B- Fő ki/be kapcsoló gomb
C- Kávéfőző gomb
(elindítja és megállítja a kávé kifolyását)
D- Kávéfőző fej
E- Csepptálca ’szintjelző’
F- Csészetartó rács
G- Gőzölőgomb
H- Csepptálca (rács alatt)
I- Kapszulatartó
L- Csészetartó
M- belső hangjelzés jelzi, hogy a gép működik vagy, ha nem megfelelő a
működés
N- Kábel
O- Gőzkar
P- Víztartály
Q- gyári szám és egyéb adatot tartalmazó tábla
R- Hangjelző:.

Hasznos tudnivalók
Amikor elektromos eszközt használ mindig kövesse a biztonsági előírásokat,
ezzel csökkentve a tűz, áramütés és egyéb személyi sérülés veszélyét.
1. Olvassa el az előírásokat
2. Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra fejlesztették ki, más
jellegű használata nem megengedett és veszélyes
3. Húzza ki a konnektort a falból ha a gépet nem használja
4. Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a karokat és gombokat.
5. A gépet eszpresszó kávé főzésére és italok melegítésére fejlesztették
ki. Fokozottan ügyeljen, hogy elkerülje a forrázást a kifolyó forró víz,
gőz és a gép nem előírt használata miatt.
6. A gépet gyermeknek tilos használnia.
7. Fontos a szülői felügyelet ha közelben gyermek van
8. A gépet csak felelősségteljes felnőtt használhatja
9. A gép csak beltéri használatra alkalmas
10. Áramütés elkerülése érdekében ne helyezze a kábelt,gépet vagy dugót
vízbe vagy egyéb folyadékba.
11. A gépet csak rendeltetésszerűen szabad használni
12. Ne helyezze a gépet elektromos-vagy gáztűzhelyre esetleg forró
kemencébe
13. A gépet csak akkor kapcsolja be, ha használja. Használat után
kapcsolja ki, nyomja meg az ON/OFF gombot és húzza ki a kábelt a
konnektorból
14. Mielőtt kihúzza akábelt a konnektorból ellenőrizze, hogy a ki/be
kapcsoló ki van kapcsolva.
15. Nem javasolt helyettesítő alkatrészek használata mivel ezek tüzet,
áramütést vagy egyéb személyi sérülést okozhatnak
16. Húzza ki a kábelt a konnektorból ha nem használja vagy tisztítja a
gépet.
17. Ne használja a gépet ha a kábel vagy a dugó sérült, vagy a gép
meghibásodott. Vigye vissza a gépet oda ahol vette, vagy vigye
szakszervízbe.
18. A gép zsinórja ne lógjon asztalon vagy pulton
19. A készüléket kérjük vízszintes felületre állítsa
20. A gépet csak oda állítsa, ahol felelősségteljes
ember látja
21. Ne lógjon a kábel szabadon és ne éríntse a
forró felületeket.

A gép beüzemelése
l
l

Figyelmesen olvassa el az utasításokat.
Csak olyan helyen állítsa üzembe a készüléket ahol a hőmérséklet 0
és 40 C fok között van.

l

l
l
l
l

Ellenőrizze, hogy a elektromos áram megfelel-e a gép által előírtnak,
vagyis a gépet csak olyan konnektorba szabad csatlakoztatni melynek
a minimum teljesítménye 6A ha a feszültség 230V és 12A ha a
feszültség 110V
Ha a konnektor és a dugó nem kompatibilis a dugót szakemberrel ki
kell cseréltetni
A gépet sima felületre kell helyezni, mosogatótól és csaptól távol
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg, hogy a gép
sérülésmentes
Gyermek ne játsszon a csomagolóanyaggal.

A gép tisztítása
l
l
l
l
l

Áramtalanítsa a gépet
Áramtalanítás előtt győződjön meg, hogy a főkapcsoló ON/OFF ki van
kapcsolva.
Várja meg míg kihűl a gép
A gépet és a hozzávalókat először nedves majd száraz ronggyal törölje
át. Ne használjon maró hatású szereket.
Vigyázzon, hogy a gép ne ázzon be ill. ne merítse teljesen vagy
részlegesen vízbe.

Meghibásodás
l

l

Ne használja a gépet ha a kábel vagy dugó sérült, ha a gép hibát jelez
vagy a gép valamilyen formában sérült. Vigye be a legközelebbi
szervizbe. Ha a kábel sérült, ki kell cserélni.
Meghibásodás esetén kapcsolja ki a gépet és ne kísérletezzen a
javítással. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel és kérje
eredeti alkatrészek használatát. Ellenkező esetben a gép nem
biztonságos és elveszik a garancia

A gép nem megfelelő használata
l
l

A gép háztartási használatra van kifejlesztve.
A gyártó nem felelős a nem előírt használatból adódó balesetekért

Beüzemelés és beindítás
Használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót!
Ellenőrizze, hogy a kávégép ki van húzva a konnektorból.

Helyezze fel a kapszulatartót a helyére.

Vegye ki a víztartályt, töltse fel friss
csapvízzel a maximumig.

Figyelem: A víztartályt mindig friss, még iható hőmérsékletű vízzel töltse fel.
Forró víz vagy más folyadék károsíthatja a víztartályt. Ne használja a gépet
víz nélkül.
Helyezze vissza a víztartályt Győzödjön meg róla,
hogy a víztartály a helyén van!
Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz. A gép
bekapcsolásáról a következő fejezet tájékoztat.

Figyelem: Érdemes megtartani az eredeti
csomagolást (legalább a garancia idejére), hogy
meghibásodás esetén ebben lehessen a gépet a
szervízbe szállítani!
Figyelem: A gép működése közben a főzőfej D,
gőzkar O vagy a kapszulatartó fémrészének
megérintése égést okazhat

A gép ki/be kapcsolása
A gép bekapcsoláse előtt ellenőrizze a vízszintet a víztartályban. Ha
szükséges, töltse fel a tartályt vízzel az előző fejezetben leírtak szerint.
Ürítse és törölje ki a csepptálcát minden alkalommal, mikor feltölti a
víztartályt.
A gép bekapcsolásához tartsa nyomva a főkapcsoló
gombot, amíg a lámpája ki nem gyullad.

A körben a rajzok fokozatosan gyulladnak ki, jelezve,
hogy a kazán hogyan melegszik.
Néhány perc múlva, mikor a gép eléri az üzemi hőfokot, a kávéfőzési ikon
felgyullad és egy rövid sipoló hangot ad a készülék.
Ha a háromszög ikon felgyullad és a gép szaggatott sípoló
hangot ad, nézze a meg a ’problémák/megoldások fejezetet.
Figyelem: a gép első használata előtt, illetve ha régóta nem
volt használva a gép javasoljuk, hogy kapszula nélkül mossa
át a fejet forró vízzel párszor.

A gép kikapcsolásához tartsa nyomva a főkapcsoló
gombot amíg az ikon lámpája ki nem alszik. Nem
javasolt a gépet kihúzni az áramforrásból amíg a gép be
van kapcsolva.

Stand-by
A gépben van egy automatika beépítve, mely óvja a környezetet és csökkenti
az áramfogyasztást, mikor a gép nincs használatban.
Ha a gép nincs használatban, 30 perc múlva
automatikusan kikapcsol.
5 perccel az automatikus kikapcsolás előtt a főkapcsoló
elkezd villogni. Ha azt szeretné, hogy a gép ne
kapcsoljon ki, nyomja meg a gombot.

Kávékészítés
Az X7.1-es kávégépet úgy tervezték, hogy csak „Metodo Iperespresso”
kapszulával működik.

Kávékészítéshez kövesse a következő lépéseket:
-

Fordítsa a kapszulatartót balra és vegye le a
főzőfejről
Helyezze be a kapszulát, ahogy a rajz is
mutatja

Figyelem: a kapszula könnyen belecsúszik a karba. Ha nem így van, vegye ki
a kapszulát és újra helyezze be.
Figyelem: a kávé csak néhány másodperc után kezd el kifolyni, miután Ön
megnyomta a gombot.
-

helyezze vissza a kapszulatartó kart a
főzőfejre, fordítsa el a kart jobbra amíg be
nem kattan.
Ellenőrizze, hogy a csésze ikon világít
Nyomja meg és engedje el a csészeikont. A
gép lefőzi a programozott hosszúságú
kávét. Ha előbb szeretné a kifolyást
leállítani, nyomja meg mégegyszer a csészeikont.

Figyelem: a kapszulák 1 adag kávét tartalmaznak, nem lehet 2x
felhasználni. A nagyobb biztonság érdekében a gép 1 perc után
mindenképpen leáll. Kérjük ne felejtse el a cseppfogó tálcát
rendszeresen tisztítani.

Kávémennyiség beállítása
Az X7.1 kávégéppel Ön állíthatja be a kívánt kávé hosszúságát:
automatikusan vagy manuálisan.
Automata mode: A kívánt hosszúság beállítása érdekében a következő
lépéseket kell követni
-

helyezzen be egy kapszulát a tartóba és
helyezze fel a kapszulatartót
helyezzen egy csészét a kar alá
nyomja meg a kávés csésze ikont és tartsa
nyomva míg a kávé eléri a kívánt hosszt.
Engedje el a gombot. A gép be lett
programozva.

Manuális mode: A kívánt hosszúság beállítása érdekében a következő
lépéseket kell követni
-

helyezzen be egy kapszulát a tartóba és helyezze fel a kapszulatartót
helyezzen egy csészét a kar alá

-

nyomja meg a kávés csésze ikont és tartsa nyomva míg a gép
automatikusan befejezi a főzést. Engedje el a gombot. Ezzel a
programozás törölve lett.

Figyelem: Az automata mode-ban is lehetséges kávét főzni a manuális
folyamatot követve:
-

nyomja meg a gombot 3 másodpercig
nyomja meg a gombot mégegyszer, hogy megálljon a gép
ezzel nem fogja a kávémennyiséget változtatni, ami előzöleg
programozva lett

Figyelem: Ha a gép maualis mode-ban főz, a főzés megkezdése után ismét
meg kell nyomni a gombot, ha elértük a kívánt kávé mennyiséget.

Cappuccino készítés
A kávégép rendelkezik egy gőzölő karral, mely 1 vagy 2 cappucinohoz
elegendő tej gőzöléséhez alkalmas. A tej gőzöléséhez/habosításához a
következő lépéseket kövesse:
Nyomja meg a gőzölő gombot, gőzőlő jel felvillan a
kijelző közepén mely mutatja, hogy a gép melegszik a
gőzöléshez.

Ha a gőzölő gomb kigyullad a gép elérte a gőzöléshez
szükséges hőmérsékletét és ezt egy sípoló hanggal jelzi.

Helyezzen egy üres gőzölő edényt a gőzölőkar alá és nyomja
meg a gőzölő gombot, hogy kiengedje a felesleges vizet. Ha
már csak gőz jön a karból, nyomja meg a gőzgombot.
Figyelem: Míg a gép gőzöl a gőzgomb villog.
A friss hűtőből kivett tejet öntse bele a tejgőzölő edénybe (lehetőség szerint
fém edénybe).
Figyelem: optimális eredmény eléréséhez, öntsön 75 ml hűtő hideg tejet a
tejgőzölő edénybe és tartsa a gőzkart max. 25 másodpercre a tejbe.

Merítse a gőzkart teljesen a tejbe. Nyomja meg a gőzölő
gombot és várja meg míg a tej habosodik. Ha elérte a
kívánt eredményt nyomja meg ismét a gőzgombot.

Minden használat után alaposan le kell tisztítani a gőzölő kart és el kell
távolítani a tejmaradványt:
Nyomja meg a gőzölőgombot pár másodpercig.
Nyomja meg mégegyszer a gőzgombot majd hagyja lehűlni.
Távolítsa el a külső részt Z és mossa meg folyó víz alatt.
Törölje le a belső részt X nedves ruhával

Figyelem: A gőzölőkar 2 része mosogatógépben is mosható. Ebben az
esetben távolítsa el a belső részt is a gőzkarról. Elmosás után helyezze
vissza az X részt, majd a Z-t
Figyelem:
- a gőzzel vagy gőzkarral történő közvetlen érintkezés égést
okozhat
- ha nem gőzölünk már, a gép 5 perc után automatikusan visszaáll
a kávéfőzés funkcióra, 1 perccel korábban elkezd villogni a
gőzölőgomb. Ha tovább akar gőzölni, nyomja meg a gombot.
- Míg a gép a gőzöléshez melegszik és ameddig gőzmód-ban van, a
kazánban fűtő ciklusok folynak és a kapszulatartóból gőz távozhat
így tartsa távol az ujját a főzőegységtől.
Forró víz készítése
A kávégép gőzölő karja víz melegítésére is alkalmas.
Ellenőrízze, hogy a kávé ikon világít. Kövesse a következő lépéseket:

Távolítsa el a gőzölő karról a tejmaradékot.

Helyezzen egy fémedényt a gőzkar alá.

Nyomja meg a gőzgombot legalább 3 másodpercig. A gép forró
vizet ad , a gőzgomb gyorsan villog.
Nyomja meg a gőzgombot mégegyszer ha elérte a kívánt
vízmennyiséget.

Kávé készítése gőzölés után
Nagyon fontos tudni, hogy nem lehet rögtön gőzölés után kávét főzni, mivel a
kazánban lévő víz túl forró és tönkreteheti a kávé aromáját.
Ebből az okból kifolyólag a kávéfőzőgomb inaktív addig, míg a kazánban lévő
víz túl meleg.

Ahhoz, hogy újra kávét tudjunk főzni, nyomja meg a
kávéfőzőgombot és várjon míg a kávé gomb kigyullad. Amíg a
kávégép lehül (kb. 10 perc) a hőmérsékletkijelzőn a csésze ikon
villog.

Ha gyorsabban szeretne gőzölés után kávét főzni (kb. 1 perc) kövesse a
következő lépéseket:

Helyezzen egy edényt a gőzölőkar alá.

Tartsa nyomva a gőzölőgombot kb. 3 másodpercig.
A beprogramozott mennyiségű forróvíz kifolyik. A kifolyás
automatikusan leáll.

Vízkőtelenítés
A vízkőképződés a géphasználat természetes velejárója, A kávéfőzőgép egy
automatikus programmal rendelkezik, mely figyeli, hogy a gépet mikor kell
tisztítani ill. vízkőteleníteni.

Figyelem: Csak kávégéphez alkalmas vízkőtelenítőt használjon és kövesse a
lent leírtakat ne pedig a vízkőtelenítő szeren leírtakat.
Ha a háromszög ikon kezd villogni (2 mp-es időközökkel), kövesse a
következő lépéseket:
A gépbe be van építve egy automatikus vizkötelenítő program,
melynek során megtörténik a gép optimális tisztítása és vízkő
eltávolítása.
A folyamat elindítása:
Nyomja meg egyszerre a csészegombot és a gőzőlőjelet
szimbolizáló gombot legalább 5 másodpercig.
A bekapcsoló, a csészegomb és a háromszög ikon elkezd villogni,
jelezve, hogy az automatikus vízkőtelenítő folyamat lett kiválasztva.
-

Töltse fel a víztartályt 1 liter vízzel a max. jelzésig.
Öntse bele a vízkőtelenítő port, várja meg míg
feloldódik.
Távolítsa el a kapszulát és a kapszulatartót.

Helyezzen egy legalább 1 literes üres edényt a
főzőegység alá
- Fordítsa a gőzkart az edény fele, a víz a főzőegységből
és a gőzkarból is fog folyni.
- Nyomja meg a csészegombot
A főkapcsoló és a háromszög gomb középen párhuzamosan
villog, jelezve, hogy elindult a vízkőtelenítés, mely kb. 30
percig tart. A gép automatikusan elkezdi a mosási folyamatot.
-

Az automata vízkőtelenítés végén a gép sípoló hangot ad és a
csészegomb ill. bekapcsoló gomb villog.

Ilyenkor a gépet még át kell öblíteni, hogy eltávolítsuk a vízkőtelenítőszert.
A lépések a következők:
-

Távolítsa el a víztartályt, mossa el és újra töltse fel a
maximumig friss vízzel

-

ürítse ki a főzőegység alatt lévő edényt is, majd tegye vissza.
Helyezze a gőzkart az edénybe, mert ebből is fog víz folyni.
Nyomja meg a csészegombot.
-

A főkapcsoló és háromszög párhuzamosan villog, jelezve,
hogy elindult az öblítési folyamat.

-

Az öblítési folyamat végén minden villogó jel kialszik és
sipoló hangot ad a gép.
Ürítse ki az edényt, mossa el. Töltse fel a ismét a
víztartályt. A gép újra üzemkész.

-

Figyelem:
- Ha a tisztítási folyamat alatt áramszünet lép fel a teljes folyamatot
előről kell kezdeni.
- Ha nem vízkőtelenítik a gépet, az ebből adódó hibákra nem
vonatkozik a garancia. Érdemes kávéfőzőkhöz alkalmas
vízkőtelenítőszert használni
- Ne használjon ecetet, sót, sósavat, mert károsíthatja a gépet.

Tisztítás és karbantartás
A helyes működés és a magas minőségi követelmény biztosításához
tanácsos a gépet rendszeresen az előírások alapján tisztítani és
karbantartani.
A gépet és alkatrészeit legalább hetente egyszer ki kell tisztítani.
A tartályban mindig friss vizet tartson. Naponta mossa el a víztartályt és
töltse fel friss vízzel.
Ne használjon agresszív vegyszereket, ethyl alkoholt.
Figyelem: ne szárítsa a gépet vagy alkatrészeit mikrohullámú sütőben
vagy hagyományos sütőben.
A gép tisztításakor a következő lépéseket kell elvégezni:
Kapcsolja ki a gépet és a kábelt húzza ki a konnektorból.
Vegye ki a víztartályt és mossa el folyó víz alatt
Ürítse ki a kapszulatartót és folyó víz alatt mossa el.
-

távolítsa el a rácsot és a mossa el meleg vízzel
távolítsa el cseppfogó tálcát és mossa el meleg
vízzel

-

távolítsa el a gőzkar külső részét
távolítsa el a gőzkar belső részét a fémrúdról
a két rész eltávolítása után mossuk el őket külön majd
helyezzük vissza

Műszaki adatok
Belső kazán: acél
Tartály: 1 liter
Nyomás: 15 bár
Eleketromágneses szelep
Elektromos kártya a következő funkciókkal:
− automata kávéleállítás
− nagy érzékenységű hőérzékelés
− kazán hőmérséklet jelző
− vízkőtelenítés jelző
− hangjelzés
− automata vízkőtelenítő folyamat
− energiatakarékosság
Gőzkar
csészemelegítő
Nettó súly: 9 kg
Feszültség: 230 V, 50Hz(EU)=120V, 60Hz (USA)
Áram: 1200 W (EU) = 1200W (USA)

Problémák-Megoldások
Probléma:
- A gépet bekapcsolta, de nem ég a főkapcsoló lámpa (A).
Megoldás:
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a gép áramforráshoz. Ellenőrizze a
lakásban levő biztosítékokat.
Probléma:
- A gépből nem folyik kávé.
Megoldás:
− Töltse fel a víztartályt és bizonyosodjon meg, hogy a tartály a helyén vane.
− Vegye ki a kapszulatartókart a helyéről
− Várja meg amíg a ’kávécsésze’ ikon kigyullad.(gép főzésre kész)
− Tegyen egy csészét a főzőkar alá és nyomj meg a csészegombot.
− Folyassson pár percig vizet a gépből

−
−

Nyomja meg a csészegombot, hogy megállítsa a vizet.
Tegyen új kapszulát a karba, helyezze vissza a helyére (E) és próbáljon
újra kávét készíteni (B).

Probléma: / A gőzölőgomb megnyomása után nem jön gőz a gépből
a, eset: Gőz ikon középen világít, vrja meg míg gőzgomb kigyullad
b, eset: Gőz ikon középen nem világít , nyomja meg a gőzgombot és
várja meg míg a gőzgomb kigyullad (melegszik a gép)
c eset: valószínű, eltömődött a gőzkar. Kapcsolja ki a gépet, várja
meg míg lehül és tisztítsa meg a gőzkart
Probléma:
Víz folyik a főzőfejből kávéfőzés közben.
Megoldás:
-Helyezzen egy új kapszulát a karba és próbáljon újra főzni.
Probléma:
-Gyakori sípolás és villogó háromszög.
Megoldás:
- Kapcsolja ki a gépet.
- Töltse fel a víztartályt.
- Tegyen egy edényt a gőzölő kar alá és nyomja meg a gőzgombot.
- Kapcsolja be a gépet, várjon 10 mp-et amíg a ’kávécsésze’ ikon kigyullad.
Probléma: háromszög gyorsan villog
Megoldás: indítson el egy vízkőtelenítést
Probléma:
Víz folyik a gép belsejéből.
Megoldás:
Kapcsolja ki a gépet, áramtalanítsa a gépet és hívja a szakszervízt. Ne
használja a gépet!
Probléma:
− a víz folyik a tartályból miután fel lett vízzel töltve
Megoldás:
− ürítse ki a víztartályt, nyomja a helyére a víztartályban lévő átlátszó
gumigyűrüt
Probléma:
− kávé csepeg a kapszulából mielőtt az extrakció elindul.
néhány csepp, még normális.

Korlátolt garancia
A garancia nem érvényes ha a gép azért megy tönkre mert:
− kalcium van a gépben vagy nincs vízkőtelenítve

− áramellátás más mint a géphez előírt
− helytelen, nem előírás szerinti használat
− módosítottak a gépen
Akkor sem érvényes a garancia ha előzőleg nem szakszerviz javította.
A csepegtetőtálcát tilos mosogatógépben elmosni. A gép körül mindig tartsa
szárazon a pultot.
Ha nem eredeti csomagolásban viszik szervizbe a gépet és útközben
megsérül, a garancia nem érvényes rá.

