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NAVODILA ZA UPORABO KAVNEGA APARATA Y3.2 – IPERESPRESSO
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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Pri uporabi električnih aparatov vedno upoštevajte spodnje varnostne 
ukrepe.

Uporaba kavnega aparata
•  Preberite navodila za uporabo v celoti.
•  Aparat je namenjen izključno za domačo uporabo. Vsaka druga vrsta 

uporabe se šteje kot nepravilna in zato nevarna.
• Kadar aparat ni v uporabi, ga izklopite iz vtičnice.
• Ne dotikajte se vročih površin aparata, ker lahko povzročijo opekline.
•  Ta aparat je izdelan za kuhanje espresso kave. Bodite previdni, da 

preprečite opekline zaradi curkov vroče vode ali nepravilne uporabe 
aparata.

•  Kavnega aparata ne smejo uporabljati otroci in ljudje z omejeno  
fizično ali umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom starejše osebe,  
ki je sposobna upravljati s kavnim aparatom!

• Kavni aparat je namenjen uporabi v notranjih prostorih.
•  V izogib požara, električnega udara ali poškodovanja oseb, aparata ne 

smete potopiti v vodo ali druge tekočine!
•  Aparata ne uporabljajte za druge namene kot tiste, za katere je  

izdelan.
•  Kavnega aparata ne uporabljajte v bližini plina ali električne pečice in 

ga ne postavljajte na vroče površine!
•  Aparat mora biti vklopljen samo, kadar je v uporabi. Po uporabi ga 

izklopite tako, da premaknete glavno stikalo ON/OFF (8) na pozicijo 0 
in izklopite kabel iz vtičnice.

• Pred izklopom preverite, da je glavno stikalo ON/OFF (8) na poziciji 0.
•  Uporaba priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči 

požar, električni udar ali telesne poškodbe.
•  Kavni aparat mora biti nameščen na ravno površino! Napajalni kabel 

ne sme viseti preko roba mize ali pulta. Kabla ne vlecite iz vtičnice s 
silo in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.

• Aparata ne prenašajte ali vlecite za kabel.
•  Da zmanjšate tveganje za poškodbe, aparata ne postavljate na nami-

zne prte, kjer je možnost, da ga otroci potegnejo ali se ob njih spota-
knejo.

•  Aparata ne uporabljajte, kadar so poškodovani kabel, vtič ali vtičnica. 
Aparat odnesite najbližjemu pooblaščenemu serviserju na pregled ali 
v popravilo.

•  Ne uporabljate podaljškov ali razdelilnikov. V primeru požara upo-
rabite ogljikov dioksid. Ne uporabljajte vode ali gasilnih aparatov s 
prahom.

•  Kavnega aparata ne uporabljajte v druge namene, ker je narejen samo 
za kuhanje kave!

Priklop kavnega aparata
•  Pred priključitvijo kavnega aparata v električno omrežje pazljivo pre-

berite navodila!
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•  Aparata nikoli ne priključite v prostoru, v katerem je temperetura manj 
kot 0 °C. Voda v kavnem aparatu lahko zmrzne in povzroči okvaro na  
kavnem aparatu. Prav tako ne uporabljajte kavnega aparata v prostoru,  
v katerem je sobna temperatura višja od 40 °C.

•  Preverite napetost električnega omrežja. Ta mora ustrezati napetosti, 
ki je označena na kavnem aparatu oz. na ploščici D – 230V. V primeru 
dvoma se posvetujte z pooblaščeno osebo!

•  Če vtič in vtičnica nista združljiva, vtič na pooblaščenem servisu zame-
njajte z ustreznim.

•  Aparat namestite na ravno, nedrsečo površino, daleč od vodnih ali 
toplotnih virov!

• Ko odstranite embalažo, preverite brezhibnost kavnega aparata.
• Embalažo shranite in je ne puščajte na dosegu otrok!

Čiščenje kavnega aparata
•  Najprej izklopite glavno stikalo za vklop kavnega aparata (8) oz. ga 

postavite na pozicijo 0, nato izklopite kavni aparat iz električnega 
omrežja.

•  Počakajte, da se kavni aparat ohladi.
• Iz ležišča odstranite rezervoar za vodo (7).
•  Ohišje in ostale dele kavnega aparata čistite z vlažno krpo in ga nato 

posušite z suho krpo.
•  Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko uničili gladko površino apa-

rata in ne uporabljajte agresivnih detergentov.

•  Kavnega aparata ne izpostavljajte veliki količini vode oz. ga ne poto-
pite vanjo.

V primeru okvare
Kavnega aparata ne uporabljajte, če sta stikalo za vklop (8) ali priključni 
vtič (6) poškodovana.
Če opazite kakršnokoli napako na kavnem aparatu, se posvetujte s 
pooblaščenim servisom. Če je električni kabel (6) na kavnem aparatu 
poškodovan, naj ga zamenja pooblaščeni serviser.
V primeru nepravilnega delovanja kavnega aparata, ga nemudoma 
izklopite in dostavite pooblaščenemu serviserju v popravilo. Kavnega 
aparata ne popravljajte sami. Popravilo s strani nepooblaščene osebe 
pomeni izgubo garancije.

Nepravilna uporaba kavnega aparata
•  Kavni aparat je namenjen samo za domačo uporabo v gospodinjstvih, 

čajnih kuhinjah, pisarnah, v hotelskih sobah in apartmajih ter zajtrko-
valnicah. Vsaka druga vrsta uporabe je neprimerna in nevarna.

•  Prodajalec ni odgovoren za nesreče ali poškodbe, ki so posledica ne-
skladnosti s predpisanim sistemom ozemljitve električnega omrežja.

•  Prav tako prodajalec ni odgovoren za škodo na kavnem aparatu kot 
posledici nepravilne ali malomarne uporabe.
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POZOR: VARNO SHRANITE TA NAVODILA

VARNO SHRANITE TA NAVODILA
Izdelek namenjen izključno za 
domačo uporabo

Nepravilna uporaba kavnega aparata 
•  Proizvajalec ne odgovarja za nesreče, ki jih povzroči neupoštevanje 

obstoječe zakonodaje o električnih omejitvah.
•  Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno zaradi ne-

strokovne, nepravilne ali neprimerne uporabe.

Navodila za uporabo napajalnega kabla
1.  Kratek napajalni kabel zagotavlja manjšo možnost, da bi se v njega 

zapletel otrok ali da bi se ob njem spotaknili.
2.  Podaljšek za napajalni kabel lahko uporabljate samo, če z njim ustre-

zno in pravilno ravnate.
3.   V primeru uporabe podaljška:

•  preverite, da je električna zmogljivost podaljška enaka električni 
napetosti aparata,

•  če je naprava ozemljenega tipa, mora biti prav tako ozemljen tudi 
podaljšek,

•    daljši kabel mora biti pospravljen tako, da ne visi preko pulta ali 
mize, od koder bi ga lahko potegnil otrok ali bi se vanj spotaknili.



5

KAZALO

Ta navodila natačno preberite in jih shranite za kasnejšo uporabo. Aparat priklopite samo na 
ozemljeno električno vtičnico. Redno čistite ročko, ki drži kapsulo, pladenj, posodo za odpadne 
kapsule in rezervoar vode. Aparat lahko čistite samo kadar je izklopljen iz električne napeljave.

POMEMBNO: Nikoli ne potopite aparata in njegovih komponent v vodo. Vodo v rezervoarju je 
potrebno menjati vsak dan. 

Ne uporabljajte aparata, če je rezervoar prazen. Priporočamo, da vodni kamen očistite vsaka 2 
meseca s posebnim čistilom za kavne aparate (čistilo AXOR). Navodila boste našli v poglavju o 
odstranjevanju vodnega kamna. Aparat je opremljen z ventilom, ki ohranja konstanten pritisk, 
kar lahko povzroči, da izteče nekaj vodnih kapljic tudi takrat, ko aparat ne deluje.

TEHNIČNI PODATKI Mod. 640

Ohišje aparata: ABS
Toplotni izmenjevalnik: aluminij
Kapaciteta rezervoarja za vodo: 0,75 l
Kapaciteta koška za odpadne kapsule: 7 kapsul
Črpalka: 19 barov
Teža brez embalaže: 3,4 kg 
Napetost: 120 V, 60 Hz
Moč: 850 W s funkcijo »Power Save« 
Velikost (Š × G × V): 100 x 298 x 254 mm

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav brez predhodnega obvestila.

SPLOŠNA PRAVILA
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TEHNIČNI PODATKI..............................................................................................5

SESTAVNI DELI KAVNEGA APARATA.........................................................................6

1 – DELOVANJE KAVNEGA APARATA........................................................................7

2 – PRIPRAVA KRATKE KAVE.................................................................................9

3 – PRIPRAVA DOLGE KAVE.................................................................................10

4 – PROGRAMIRANJE DOLŽINE KAVE....................................................................11

5 – PROGRAMIRANJE TEMPERATURE KAVE...........................................................12

6 – ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE............................................................................13

7 – ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA..............................................................14

OMEJITVE GARANCIJE........................................................................................17

OPOZORILA – STANJE APARATA...........................................................................18

ODPRAVLJANJE TEŽAV.......................................................................................19

UPORABLJAJTE SAMO KAPSULE ILLY IPERESPRESSO.

ILLY IPERESPRESSO KAPSULE LAHKO ODKRIJETE IN KUPITE NA WWW.ESPRESSO.SI 
ALI V POOBLAŠČENIH ILLY PRODAJALNAH.
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1      VZVOD ZA VSTAVLJANJE KAPSUL

2      TIPKE ZA KAVO

                       > KRATKA KAVA

                       > DOLGA KAVA

3      ODCEJALNA MREŽA

4      PODSTAVEK ZA SKODELICE (DOLGA KAVA)

5      SNEMLJIV ZBIRALNIK ZA ODPADNE KAPSULE

6      ELEKTRIČNI KABEL

7      VODNI REZERVOAR

8      GLAVNO STIKALO

9      PODSTAVEK ZA SKODELICE (KRATKA KAVA)

10    IPERESPRESSO KAPSULE 
                  > ZA KRATKO KAVO

                  > ZA DOLGO KAVO

11    PLOŠČICA S PODATKI O APARATU (NA DNU APARATA)

SESTAVNI DELI KAVNEGA APARATA

10
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1 – DELOVANJE KAVNEGA APARATA

1 2 3 4

5 6 7 8

POZOR: Preden aparat uporabite prvič ali pa ga spet pod dolgem času vključite, je priporočljivo pred kuhanjem spustiti vsaj tri skodelice vroče vode. To lahko storite po 
sledečem postopku:

Izvlečite vodni rezervoar tako, da ga pritisnete 
navzdol.

Vodni rezervoar obrnite navzven. Napolnite rezervoar s svežo hladno vodo do 
oznake MAX.

Vodni rezervoar ponovno namestite z nežnim 
nagibom na vodni ventil.

Kavni aparat vključite v električno vtičnico. Vklopite aparat s pritiskom na glavno stikalo. Počasi dvignite vzvod nazaj in se prepričajte, 
da v glavni aparata ni kapsule.

Tipki  in  bosta pričeli utripati.
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1 – DELOVANJE KAVNEGA APARATA

10 11

Po približno eni minuti tipki  in  
prenehata utripati in takrat je aparat 
pripravljen za uporabo.

Postavite skodelico na podstavek. Pritisnite enega izmed gumbov  in . 
Aparat bo začel spuščati vodo. Ko se skodelica 
napolni, ga ustavite s pritiskom na isti gumb. Ta 
postopek ponovite vsaj trikrat. Ko končate, bo 
aparat očiščen in pripravljen za uporabo.

Funkcija varčevanja z energijo
Ko je aparat vklopljen in ni v uporabi, se v 15 minutah vklopi funkcija varčevanja z energijo. 
Oba gumba  in  bosta utripala vsaki dve do tri sekunde.

Če želite aparat znova uporabljati, pritisnite enega od gumbov in počakajte, da se aparat 
segreje. Ko gumba prenehata utripati in ostaneta osvetljena, je aparat pripravljen za 
uporabo.

Če načrtujete, da aparata ne boste uporabljali dalj časa, izklopite vtič iz vtičnice in 
izpraznite vodni rezervoar.

9

1 min.
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2 – PRIPRAVA KRATKE KAVE

1 2 3 4

5 6 7 8

Uporabljajte samo kapsule illy Iperespresso. Počasi dvignite vzvod nazaj, dokler se ne ustavi. Vstavite kapsulo v predvideno odprtino. Zaprite vzvod. 

Spustite podstavek za skodelice. Napolnite vodni 
rezervoar s svežo pitno vodo.

Postavite skodelico za kratko kavo na podstavek. Pritisnite na gumb . Aparat se po pripravi 
kave samodejno ustavi.

Uporabljeno kapsulo odstranite tako, da počasi 
dvignite vzvod za vstavljanje kapsul. Kapsula 
bo samodejno padla v zbiralnik za odpadne 
kapsule. Če izmet ne uspe, postopek ponovite.

•   V primeru, da ste uporabili napačno kapsulo za pripravo kratke kave 
svetujemo da pridobljen napitek ne zaužijete, ker ni optimalen. 

 •  Dnevno zamenjajte vodo v rezervoarju.

UPORABNI NASVETI – Za pripravo kakovostne in slastne kratke kave ne pozabite:

•  Uporabljajte mehko ali filtrirano vodo, da bi preprečili nastajanje 
vodnega kamna v notranjosti aparata.

•  Uporabite tople skodelice.
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3 – PRIPRAVA DOLGE KAVE

1 2 3 4

5 6 7 8

Uporabljajte samo kapsule illy Iperespresso. Počasi dvignite vzvod nazaj, dokler se ne ustavi. Vstavite kapsulo v predvideno odprtino. Zaprite vzvod. 

Dvignite podstavek za skodelice. Napolnite vodni 
rezervoar s svežo pitno vodo.

Postavite skodelico za dolgo kavo na podstavek. Pritisnite na gumb . Aparat se po pripravi 
kave samodejno ustavi.

Uporabljeno kapsulo odstranite tako, da počasi 
dvignite vzvod za vstavljanje kapsul. Kapsula 
bo samodejno padla v zbiralnik za odpadne 
kapsule. Če izmet ne uspe, postopek ponovite.

•   V primeru, da ste uporabili napačno kapsulo za pripravo dolge kave 
svetujemo da pridobljen napitek ne zaužijete, ker ni optimalen. 

 •  Dnevno zamenjajte vodo v rezervoarju.

UPORABNI NASVETI – Za pripravo kakovostne in slastne dolge kave ne pozabite:

•  Uporabljajte mehko ali filtrirano vodo, da bi preprečili nastajanje 
vodnega kamna v notranjosti aparata.

•  Uporabite tople skodelice.
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4 – PROGRAMIRANJE DOLŽINE KAVE

1 2 3 4

Vstavite kapsulo v predvideno odprtino. Zaprite vzvod. KRATKA KAVA: Pritisnite gumb  in ga 
zadržite pritisnjenega. Aparat bo začel s 
pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste 
dosegli želeno količino kave, gumb spustite. 
Aparat bo prenehal s pripravo kave in si bo 
zapomnil želeno količino za prihodnja kuhanja.

DOLGA KAVA: Pritisnite gumb  in ga 
zadržite pritisnjenega. Aparat bo začel s 
pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste 
dosegli želeno količino kave, gumb spustite. 
Aparat bo prenehal s pripravo kave in si bo 
zapomnil želeno količino za prihodnja kuhanja.

Želena količina priprave kave je tako shranjena. Ob naslednji pripravi kave bo aparat 
upošteval nastavitve in pripravil količino kave, ki ste jo sami določili in shranili. 

Obnovitev tovarniških nastavitev
Z dvignjenim vzvodom, vklopite aparat s pritiskom na glavno stikalo. 

V roku 15 sekund od vklopa aparata, pritisnite 5-krat na gumb . 

Gumba  in  hitro utripata za 2 sekundi in nato ostaneta osvetljena.

Tovarniške nastavitve aparata so tako obnovljene, tako za dolžino kave kot tudi za 
temperaturo.

Nastavitve

Gumb Kapsula Količina Skodelica

Kratka kava:
srednje pražena, temno 

pražena, brez kofeina

Približno 25 ml

Podaljšana kava:
(kapsule modre barve)

Približno 50 ml

Dolga kava

Približno 220 ml
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5 – PROGRAMIRANJE TEMPERATURE KAVE

1 32

x 5

4

Z dvignjenim vzvodom in brez kapsule, vklopite 
aparat s pritiskom na glavno stikalo. 

V roku 15 sekund od vklopa aparata, pritisnite 
5-krat na gumb . Med tem, ko luči utripajo, 
je mogoče zamenjati temperaturo kot prikazano 
v tretjem in četrtem koraku.

Pritisnite gumb  za zvišanje temperature. Pritisnite gumb  za znižanje temperature.

Želena temperatura kave je tako shranjena. Ob naslednji pripravi kave bo aparat 
upošteval nastavitve in pripravil kave na temperaturi, ki ste jo sami določili in shranili. 

Obnovitev tovarniških nastavitev
Z dvignjenim vzvodom, vklopite aparat s pritiskom na glavno stikalo. 

V roku 15 sekund od vklopa aparata, pritisnite 5-krat na gumb . 

Gumba  in  hitro utripata za 2 sekundi in nato ostaneta osvetljena.

Tovarniške nastavitve aparata so tako obnovljene, tako za dolžino kave kot tudi za 
temperaturo.
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6 – ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1 2 3 4

•  Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite z glavnim stikalom in potegnite kabel iz vtičnice.

• Aparat pospravite v suh in neprašen prostor, nedosegljiv otrokom. 

• Priporočljivo je, da aparat hranite v originalni embalaži.

• Temperatura prostora, kjer bo aparat shranjen, ne sme biti nižja od 5°C! Tako se izognete zmrzovanju notranjih delov kavnega aparata. 

• Za ohranjanje higiene in kakovosti aparata je priporočljivo, da kapsulo izvržete v zbiralnik za odpadne kapsule takoj, ko je bil napitek pripravljen.

UPORABNI NASVETI

Izklopite aparat. V zbiralnik za odpadne kapsule gre največ 
7 kapsul. Priporočamo, da zbiralnik redno 
praznite, saj se kapsule lahko zataknejo. 
Zbiralnik izpraznite tako, da jo potegnete 
proti sebi.

Kapsule odvržete in zbiralnik očistite z 
vodo. Prav tako očistite tudi podstavek. 
Ko vse očistite, vrnite zbiralnik in 
podstavek nazaj v aparat.

Zbiralnik izperite pod vodo in posušite. Ne 
izpirajte ga v pomivalnem stroju.
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7 – ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

1 2 3 4

5 6 7 8
3 sec.

Če gumba  in  začneta izmenično utripati, je potrebno izvesti čiščenje vodnega kamna. Pazljivo preberite navodila preden zaženete funkcijo odstranjevanja vodnega kamna. 
Postopek čiščenja traja približno 8 minut. 
OPOMBE: Nastajanje vodnega kamna je normalna posledica uporabe aparata. Postopek odstranjevanja vodnega kamna omogoča optimalno čiščenje in odstranitev delcev vodnega 
kamna v notranjosti aparata. Če se operacije postopka čiščenja ne izvajajo v predvidenem času, se funkcija odstranjevanja vodnega kamna morda ne bo pravilno zaključila. V tem 
primeru bo potrebno aparat izklopiti in funkcijo čiščenja ponoviti. V primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna zaradi pomanjkanja električnega toka ali zaradi 
izključitve stroja, je potrebno čiščenje pred ponovno uporabo aparata v celoti ponoviti.

Izklopite aparat. Odstranite vodni rezervoar tako in izpraznite 
preostalo vodo.

Napolnite ga svežo pitno vodo, dodajte raztopino 
za odstranjevanje vodnega kamna in pomešajte.

Na vodni ventil namestite vodni rezervoar z 
raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.

Nastavite posodo s kapaciteto vsaj 0,75 litra na 
odcejalno mrežo.

Zaprite vzvod. Ne vstavite kapsule. Vklopite aparat. V roku 15 sekund od vklopa aparata, pritisnite 
in zadržite gumb   za 3 sekunde. 
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Gumb  utripa. Za zagon cikla čiščenja vodnega kamna pritisnite 
na gumb .

Po končani fazi črpanja raztopine gumb  
sveti, medtem ko gumb  utripa.

Odstranite posodo in jo izpraznite.

Temeljito očistite vodni rezervoar in ga napolnite 
s čisto svežo vodo do oznake MAX.

Na vodni ventil namestite vodni rezervoar s 
svežo vodo.

Ponovno nastavite posodo s kapaciteto vsaj 0,75 
litra na odcejalno mrežo.

Pritisnite na gumb  za zagon cikla izpiranja. 

Po končani fazi izpiranja gumba  in  
začneta hkrati utripati.

Odstranite posodo in jo izpraznite. Aparat je pripravljen za uporabo, gumba  
in  svetita.
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Problem Primer Rešitev

Cikel odstranjevanja vodnega  
kamna je prekinjen.

Izpad električne energije. Cikel se od prekinitve samodejno zažene.

Naprava je bila pomotoma izklopljena. Ponovno vklopite aparat: Cikel se od prekinitve samodejno zažene.

Vzvod je odprt, ko se je cikel že začel. Zaprite vzvod: Cikel se od prekinitve samodejno zažene.

Cikel izpiranja je prekinjen.

Izpad električne energije. Cikel se od prekinitve samodejno zažene.

Naprava je bila pomotoma izklopljena. Ponovno vklopite aparat: Cikel se od prekinitve samodejno zažene.

Vzvod je odprt, ko se je cikel že začel. Zaprite vzvod: Cikel se od prekinitve samodejno zažene.

Aparat ne črpa vode. V rezervoarju ni vode. Napolnite rezervoar z vodo.

7 – ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA • PROBLEM - PRIMER - REŠITEV
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OMEJITVE GARANCIJE

POZOR:
V primeru nerednega čiščenja vodnega kamna lahko pride do napak v delovanju, 
ki jih garancija ne krije. 
Pri čiščenju ne uporabljajte kisa, luga, soli ali mravljinčne kisline, ker poškodujejo 
aparat. Uporabljajte samo primerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. 
Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna je potrebno zavreči skladno s 
predpisi. Ne zaužite izčrpane tekočine v procesu čiščenja vodnega kamna; aparat 
lahko za pripravo kave uporabite le po dokončanem ciklu čiščenja vodnega 
kamna.

Garancija ne krije škode ali okvar zaradi:
•  nečiščenja ali nepravilnega čiščenja vodnega kamna,
•  priključitve na napetost, ki se razlikuje od podatkov na ploščici s podatki (glej poglavje z opisom 

sestavnih delov),
•  neprimerne rabe ali uporabe, ki ni v skladu z navodili,
•  izvajanja sprememb na aparatu,
•  garancija ne pokriva stroškov popravila stroja, ki je bil popravljen pri nepooblaščenem serviserju. Te 

stroške popravila v celoti krije kupec.

Priporočamo, da:
•  delov aparata ne perete v pomivalnem stroju.
•  odcejalni pladenj redno čistite. 
Neupoštevanje priporočil lahko povzroči okvare aparata, ki niso zajete v garancijo.

OPOZORILO:
Priporočamo, da shranite originalno embalažo vsaj za čas trajanja garancijske dobe.  
Škoda, ki jo povzroči neustrezna embalaža, ni vključena v garancijo.
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OPOZORILA – STANJE APARATA

Oba gumba utripata
Naprava je vklopljena in je v fazi ogrevanja.

Gumba sta osvetljena
Aparat je dosegel pravo temperaturo za pripravo kave.

Gumb za kratko kavo je osvetljen
Aparat pripravlja skodelico kratke kave.

Gumb za dolgo kavo je osvetljen
Aparat pripravlja skodelico dolge kave.

Oba gumba počasno utripata
Aparat je v fazi varčevanja z energijo. Ko je aparat vklopljen in ni v uporabi, se v 15 minutah vklopi funkcija varčevanja z energijo. Za ponovni vklop naprave pritisnite katerikoli gumb.

Gumba izmenično utripata
Potrebno je izvesti čiščenje vodnega kamna.

Gumb za dolgo kavo počasno utripa
Izbran je bil cikel odstranjevanja vodnega kamna. V tej fazi mora vodni rezervoar vsebovati raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.

Gumb za dolgo kavo hitro utripa
Izvaja se prvi del cikla odstranjevanja vodnega kamna. Aparat je raztopil raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.

Gumb za dolgo kavo počasno utripa in gumb za kratko kavo je osvetljen
Prvi del cikla odstranjevanja vodnega kamna je zaključen. Izperite vodni rezervoar in ga napolnite s čisto svežo vodo.

Gumb za dolgo kavo hitro utripa in gumb za kratko kavo je osvetljen
Izvaja se drugi del cikla odstranjevanja vodnega kamna - cikel izpiranja.

Gumb za kratko kavo hitro utripa
Napaka v delovanju aparata. Izklopite aparat, počakajte 30 sekund in ga ponovno vklopite. Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.
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Problem Primer Rešitev

Aparat se ne prižge.
Električni kabel ni vklopljen. Vklopite kabel v aparat oz. v električno vtičnico.

Glavno stikalo ni vklopljeno oz. je na poziciji 0. Prižgite stikalo tako, kot piše v navodilih – na pozicijo I.

Aparat ne kuha kave.

V rezervoarju ni vode. Napolnite rezervoar z vodo.

Vodni rezervoar ni pravilno nameščen. Rezervoar pravilno namestite v aparat, dokler ne zaslišite klika.

Vzvod na vrhu aparata ni popolnoma zaprt. Dvignite vzvod in se prepričajte, da je bila kapsula pravilno vstavljena v odprtino za kapsule. Spustite vzvod v 
zaklenjeno pozicijo. Ponovno poskusite pripraviti kavo s kapsulo.

Kapsula ni vstavljena. Kapsulo vstavite v odprtino za kapsulo.

Kapsula ni popolnoma prebodena. Uporabite novo kapsulo. Če to ne reši problema, se obrnite na pooblaščeni servis.

Črpalka ne deluje pravilno. Preverite, da je nosilec za kapsulo prazen. Zaprite vzvod in spustite vodo. Nato ponovno poskusite z novo kapsulo.

Črpalka je pokvarjena. Obiščite pooblaščeni servis.

Kapsula se ne izvrže. Kapsula je še vedno v nosilcu za kapsule. Zaprite vzvod in ga še enkrat počasi odprite.

Črpalka je preglasna.

Vodni rezervoar je prazen. Napolnite rezervoar.

Vodni rezervoar ni pravilno nameščen. Rezervoar pravilno namestite v aparat, dokler ne zaslišite klika.

Kapsula ni popolnoma prebodena. Uporabite novo kapsulo. Če to ne reši problema, se obrnite na pooblaščeni servis.

Iz aparata kapljajo kapljice vode 
tudi kadar se aparat segreva.

Aparat je opremljen z ventilom, ki  
uravnava pritisk. TO NI NAPAKA.

Kava je hladna. Grelni sistem je pokvarjen. Obiščite pooblaščeni servis.

Kava je kislega okusa.
Aparat ni bil dobro očiščen po odstranjevanju 
vodnega kamna. Znova očistite aparat s svežo vodo.

Kapsulam je potekel rok uporabe. Uporabite novo kapsulo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV 

Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.
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