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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	opekli-
ne	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	kav-
nim	aparatom!

•	 Kavni	aparat	je	namenjen	uporabi	v	notranjih	prostorih.
•	 	V	izogib	požara,	električnega	udara	ali	poškodovanja	oseb,	aparata	ne	smete	poto-
piti	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	posta-
vljajte	na	vroče	površine!

•	 	Aparat	mora	biti	vklopljen	samo,	kadar	je	v	uporabi.	Po	uporabi	ga	izklopite	s	priti-
skom	obeh	tipk	za	kavo	za	2	sekundi	in	odklopite	vtič	iz	električne	vtičnice.

•	 Pred	odklopom	iz	vtičnice	preverite,	da	sta	tipki	za	kavo	ugasnjeni.
•	 	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	namizne	prte,	kjer	je	
možnost,	da	ga	otroci	potegnejo	ali	se	ob	njih	spotaknejo.

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

•	 	Ne	uporabljate	podaljškov	ali	razdelilnikov.	V	primeru	požara	uporabite	ogljikov	di-
oksid	(CO2).	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	preberite	navodila!
•	 	Aparata	nikoli	ne	priključite	v	prostoru,	v	katerem	 je	 temperatura	manj	kot	5	 °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	–	230V.	Aparat	priključite	samo	na	pravilno	oze-
mljeno	vtičnico.

•	 	Če	vtič	in	vtičnica	nista	združljiva,	vtič	na	pooblaščenem	servisu	zamenjajte	z	ustre-
znim.

•	 	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!
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Čiščenje kavnega aparata
•	 	Aparat	najprej	ugasnite	s	pritiskom	obeh	tipk	za	kavo	za	2	sekundi,	nato	pa	ga	od-
klopite	iz	električnega	omrežja.

•	 	Počakajte,	da	se	kavni	aparat	ohladi.
•	 	S	kratkim	pritiskom	navzdol	in	potegom	navzven	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	aparata	in	ne	upo-
rabljajte	agresivnih	detergentov.

•	 	Kavnega	aparata	ne	izpostavljajte	veliki	količini	vode	oz.	ga	ne	potopite	vanjo.

V primeru okvare
Kavnega	aparata	ne	uporabljajte,	če	sta	priključni	kabel	ali	vtič	(6)	poškodovana,	ali	če	
aparat	kaže	znake	okvare	in	poškodb.
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	do-
stavite	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	ku-
hinjah,	pisarnah,	v	hotelskih	sobah	in	apartmajih	ter	zajtrkovalnicah.	Vsaka	druga	
vrsta	uporabe	je	neprimerna	in	nevarna.

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

•	 	Proizvajalec	ne	odgovarja	za	morebitno	škodo,	povzročeno	zaradi	nestrokovne,	ne-
pravilne	ali	neprimerne	uporabe.

POZOR: SHRANITE TA NAVODILA.
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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	iz-
klopljen	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	rezer-
voar	prazen.	Priporočamo,	da	vodni	kamen	očistite	vsaka	2	meseca	s	posebnim	čisti-
lom	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:	220–240	V,	50–60	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
SPLOŠNA PRAVILA ................................................................................. 5
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

NA TEM APARATU UPORABLJAJTE SAMO KAPSULE ILLY IPERESPRESSO.
KUPITE JIH LAHKO V SPLETNI TRGOVINI WWW.ESPRESSO.SI ALI V POO-
BLAŠČENIH PRODAJALNAH ESPRESSO IN ILLY.
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1		 VZVOD	ZA	VSTAVLJANJE	KAPSUL
2		 TIPKI	ZA	PRIPRAVO	KAVE
																							>	KRATKA	KAVA	(ESPRESSO)

																							>	DOLGA	KAVA	(AMERIŠKA	KAVA)

3		 IZLIV	KAVE
4		 PODSTAVEK	ZA	VISOKE	SKODELICE
5		 SNEMLJIV	ZBIRALNIK	ZA	ODPADNE	KAPSULE
6		 ELEKTRIČNI	KABEL
7		 VODNI	REZERVOAR
8		 PODSTAVEK	ZA	ESPRESSO	SKODELICE
9		 KAPSULE	IPERESPRESSO
																		>	ZA	KRATKO	KAVO	(ESPRESSO)

																		>	ZA	DOLGO	KAVO	(AMERIŠKO	KAVO)

10	 PLOŠČICA	S	PODATKI	O	APARATU	(NA	DNU	APARATA)

SESTAVNI DELI APARATA
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8

4

7

1

5
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1-2 sec.

ON

2 sec.

OFF
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1 – NAMESTITEV IN VKLOP KAVNEGA APARATA

1 2 3 4

5 7 8

Odstranite	 vodni	 rezervoar	 tako,	 da	ga	priti-
snete	navzdol	...

...	in	navzven. Napolnite	 rezervoar	 s	 svežo	 hladno	 vodo	 do	
oznake	MAX.

Z	 rahlim	 nagibom	 vodni	 rezervoar	 ponovno	
namestite	nad	vodni	ventil	 in	ga	s	pritiskom	
navzdol	zataknite	pod	zatič.

Priklopite	kavni	aparat	v	električno	vtičnico. Vklopite	aparat	s	pritiskom	na	eno	izmed	tipk	
za	pripravo	kave	za	1–2	sekundi.

Počasi	dvignite	vzvod	za	kapsule	in	se	prepri-
čajte,	da	v	glavi	aparata	ni	kapsule.

Tipki	  in  bosta pričeli utripati.

Pred prvo uporabo ali po dolgi dobi mirovanja operite vodni rezervoar, preden ga napolnete z vodo. Prav tako je priporočljivo skozi notranji tokokrog 
aparata spustiti vsaj tri skodelice vroče vode. To lahko storite po sledečem postopku:

6

1-2 sec.
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10 11

Po	približno	eni	minuti	bosta	tipki	  in  
prenehali utripati in takrat je aparat pripra-
vljen	za	uporabo.

Postavite	prazno	skodelico	pod	izliv	kave. Pritisnite	eno	 izmed	tipk	  in  in poča-
kajte,	 da	 bo	 aparat	 prenehal	 spuščati	 vodo.	
Ta	postopek	ponavljajte,	dokler	ne	napolnete	
vsaj	treh	skodelic.	Ko	končate,	bo	aparat	oči-
ščen	in	pripravljen	za	uporabo.

Funkcija varčevanja z energijo
Ko	 je	aparat	vklopljen	 in	ni	v	uporabi,	 se	po	15	minutah	vklopi	 funkcija	varčevanja	z	
energijo.	Obe	tipki	  in 	bosta	ugasnili.

Če	 želite	 aparat	 znova	uporabljati,	 pritisnite	 eno	 izmed	 tipk	 in	počakajte,	da	 se	apa-
rat	segreje.	Ko	tipki	prenehata	utripati	 in	ostaneta	osvetljeni,	 je	aparat	pripravljen	za	
uporabo.

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

9

1 min.
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2 – PRIPRAVA ESPRESSA

1 2 3 4

5 6 7 8

Uporabljajte	samo	kapsule	illy	Iperespresso. Počasi	dvignite	vzvod	za	kapsule	navzgor,	do-
kler se ne ustavi.

Vstavite	kapsulo	v	predvideno	odprtino. Zaprite	vzvod	do	konca.	

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

Postavite	skodelico	za	kratko	kavo	na	podsta-
vek.

Pritisnite tipko .	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.

UPORABNI NASVETI
Za	pripravo	kakovostnega	in	okusnega	espressa	ne	pozabite:
•		Uporabite	kapsulo	za	espresso	in	tipko	 .	Če	ste	uporabili	napačno	kapsulo	ali	tipko,	ponovite	postopek	na	pravilen	način.
•	 Dnevno	menjajte	vodo	v	rezervoarju.
•	 Uporabljajte	mehko	ali	filtrirano	vodo	(s	trdoto	manj	kot	12	°F),	da	bi	preprečili	nastajanje	vodnega	kamna	v	notranjosti	aparata.
•	 Uporabite	ogreto	skodelico	z	debelo	steno,	ki	bo	preprečila,	da	bi	se	kava	prehitro	shladila.	Skodelico	najlažje	segrejete,	če	jo	oplaknete	z	vročo	vodo.
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3 – PRIPRAVA DOLGE KAVE

1 2 3 4

5 6 7 8

Uporabljajte	 samo	 črne	 kapsule	 illy	 Ipere-
spresso	za	dolgo	(ameriško)	kavo.

Počasi	dvignite	vzvod	za	kapsule	navzgor,	do-
kler se ne ustavi.

Vstavite	kapsulo	v	predvideno	odprtino. Zaprite	vzvod	do	konca.	

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

Postavite	skodelico	za	dolgo	kavo	na	spodnji	
podstavek.

Pritisnite na tipko .	Aparat	se	bo	po	pripra-
vi	kave	samodejno	ustavil.

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

UPORABNI NASVETI
Za	pripravo	kakovostneg	in	okusneg	dolge	kave	ne	pozabite:
•		Uporabite	kapsulo	za	dolgo	kavo	in	tipko	 .	Če	ste	uporabili	napačno	kapsulo	ali	tipko,	ponovite	postopek	na	pravilen	način.
•	 Dnevno	menjajte	vodo	v	rezervoarju.
•	 Uporabljajte	mehko	ali	filtrirano	vodo	(s	trdoto	manj	kot	12	°F),	da	bi	preprečili	nastajanje	vodnega	kamna	v	notranjosti	aparata.
•	 Uporabite	ogreto	skodelico	z	debelo	steno,	ki	bo	preprečila,	da	bi	se	kava	prehitro	shladila.	Skodelico	najlažje	segrejete,	če	jo	oplaknete	z	vročo	vodo.
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4 – PROGRAMIRANJE DOLŽINE KAVE

1 2 3 4

Vstavite	kapsulo	v	predvideno	odprtino. Zaprite	vzvod	do	konca.	 Programiranje količine espressa
Uporabite	 kapsulo,	 ki	 je	 prikazana	 na	 sliki.	
Pritisnite	in	zadržite	tipko	 .	Aparat	bo	za-
čel	 s	pripravo	kave	v	podstavljeno	 skodelico.	
Ko	 boste	 dosegli	 želeno	 količino	 kave,	 tipko	
spustite.

Programiranje količine dolge kave
Uporabite	 kapsulo,	 ki	 je	 prikazana	 na	 sliki.	
Pritisnite	 in	zadržite	tipko	 .	Aparat	bo	za-
čel	 s	pripravo	kave	v	podstavljeno	 skodelico.	
Ko	 boste	 dosegli	 želeno	 količino	 kave,	 tipko	
spustite.

Obnovitev tovarniških nastavitev
•		Dvignite	vzvod	za	kapsule	in	vklopite	aparat	s	pritiskom	na	eno	od	tipk	za	pripravo	kave	
•		za	1–2	sekundi.	
•		V	roku	15	sekund	od	vklopa	aparata	5-krat	pritisnite	na	tipko	 . 
•		Tipki	  in 	bosta	2	sekundi	hitro	utripali,	nato	pa	ostali	osvetljeni.
Tovarniške	nastavitve	aparata	bodo	obnovljene	tako	za	dolžino	kave	kot	tudi	za	tempe-
raturo.

Tovarniške nastavitve

Tipka Kapsula Količina Skodelica

Kratka	kava	(espresso):
klasično	pražena,	temno	
pražena,	brez	kofeina

Približno	25	ml

Podaljšana kava
(kapsule	modre	barve)

Približno	50	ml

Dolga	(ameriška)	kava
Približno	220	ml

Želena količina priprave kave je tako shranjena. Ob naslednji pripravi 
kave bo aparat upošteval nastavitve in pripravil količino kave, ki ste jo 
sami nastavili in shranili. 
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5 – PROGRAMIRANJE TEMPERATURE KAVE

32

x 5

4

Z	dvignjenim	vzvodom	in	brez	vstavljene	kap-
sule	vklopite	aparat	s	pritiskom	na	eno	od	tipk	
za	pripravo	kave.	

V	roku	15	sekund	od	vklopa	aparata	pritisnite	
5-krat	 na	 tipko	 . Obe tipki bosta pričeli 
utripati.	V	tem	času	lahko	spremenite	tempe-
raturo	kot	je	prikazano	v	3.	in	4.	koraku.

Pritisnite tipko 	 za	 zvišanje	 temperature.	
Tipka	 	 bo	 pričela	 utripati.	 Po	 približno	 3	
sekundah bosta pričeli utripati obe tipki.

Pritisnite tipko 	 za	 zvišanje	 temperature.	
Tipka	 	 bo	 pričela	 utripati.	 Po	 približno	 3	
sekundah bosta pričeli utripati obe tipki.

1

1-2 sec.

Obnovitev tovarniških nastavitev
•		Dvignite	vzvod	za	kapsule	in	vklopite	aparat	s	pritiskom	na	eno	od	tipk	za	pripravo	kave	
•		za	1–2	sekundi.	
•		V	roku	15	sekund	od	vklopa	aparata	5-krat	pritisnite	na	tipko	 . 
•		Tipki	  in 	bosta	2	sekundi	hitro	utripali,	nato	pa	ostali	osvetljeni.
Tovarniške	nastavitve	aparata	bodo	obnovljene	tako	za	dolžino	kave	kot	tudi	za	tempe-
raturo.

Želena temperatura kave je tako shranjena. Ob naslednji pripravi bo 
aparat upošteval nastavitve in pripravil kavo na temperaturi, ki ste jo 
sami nastavili in shranili. 
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6 – ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

2 3 4

Izklopite	aparat	s	hkratnim	pritiskom	na	obe	
tipki	za	kavo	za	2	sekundi.

Odstranite	 zbiralnik	 za	 odpadne	 kapsule.	 V	
zbiralnik	 gre	 največ	 7	 kapsul.	 Priporočamo,	
da	 ga	 redno	 praznite,	 saj	 se	 kapsule	 lahko	
zataknejo.	 Zbiralnik	 odstranite	 tako,	 da	 ga	
potegnete	proti	sebi.

Zbiralnik	 izpraznite	 in	 ga	 oplaknite	 z	 vodo.	
Prav tako očistite tudi podstavek in rešetko. 
Ko	vse	očistite,	namestite	zbiralnik	in	podsta-
vek	nazaj	v	aparat.

Sestavne	dele	izperite	pod	tekočo	vodo	in	osu-
šite.	Ne	pomivajte	jih	v	pomivalnem	stroju.

UPORABNI NASVETI
•	 	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	po-
škodbam	notranjih	delov	kavnega	aparata.	

•	 	Za	ohranjanje	higiene	in	kakovosti	aparata	je	priporočljivo,	da	kapsulo	izvržete	v	zbiralnik	za	
odpadne kapsule takoj po pripravi kave.

1
2 sec.
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7 – ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

2

Odstranite	 kapsulo	 in	 zaprite	 vzvod	 za	 vsta-
vljanje	 kapsul.	 Izklopite	 aparat	 s	 hkratnim	
pritiskom	na	obe	tipki	za	kavo	za	2	sekundi.

Odstranite	vodni	 rezervoar	 in	 izpraznite	pre-
ostalo vodo.

Rezervoar	 napolnite	 s	 svežo	 pitno	 vodo	 do	
oznake	MAX,	dodajte	prašek	za	odstranjeva-
nje	vodnega	kamna	in	pomešajte.
Namestite	 rezervoar	 z	 raztopino	 čistilnega	
sredstva	nazaj	v	ležišče.

Pod	izliv	namestite	prazno	posodo,	ki	drži	vsaj	
0,75	litra.

Če tipki  in  pričneta izmenično utripati, je potrebno izvesti čiščenje vodnega kamna. Pazljivo preberite navodila preden zaženete funkcijo od-
stranjevanja vodnega kamna. Postopek čiščenja traja približno 8 minut.
Opomba: Če ukazi niso izvedeni v skladu s predpisanimi časi, aparat ne bo pričel s postopkom čiščenja. V tem primeru aparat izklopite in sledite kora-
kom od začetka.

Nastajanje vodnega kamna je normalna posledica uporabe aparata. Postopek samodejnega odstranjevanja vodnega kamna omogoča optimalno či-
ščenje in odstranitev oblog vodnega kamna iz notranjosti aparata. Če postopka čiščenja ne boste izvajali redno, lahko vodni kamen povzroči napake, 
ki niso krite z garancijo.
Uporabljajte samo čistila za vodni kamen, ki so namenjena za kavne aparate. Ne uporabljajte kisa, luga, soli ali kislin, saj lahko poškodujejo aparat. 
Upoštevajte spodnji postopek in ne navodila na embalaži raztopine za odstranjevanje vodnega kamna.

1
2 sec.

3 4
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Priklopite	aparat	s	pritiskom	na	tipko	 	za	
5	 sekund.	 Po	 5	 sekundah	 bo	 pričela	 utripati	
tipka .	Spustite	tipko	 .

Tipka	  utripa.
Za	zagon	cikla	čiščenja	vodnega	kamna	priti-
snite na tipko .	Aparat	bo	začel	črpati	vodo.

Po	končani	fazi	čiščenja	vodnega	kamna	tipka	
	sveti,	medtem	ko	tipka	  utripa.

Odstranite	 rezervoar	 in	 ga	 izpraznite.	 Dobro	
ga	operite	in	napolnite	s	čisto	pitno	vodo.
Rezervoar	 s	 čisto	 vodo	 ponovno	 namestite	
nazaj	v	ležišče	(glej	točko	3).

Pod	izliv	namestite	prazno	posodo,	ki	drži	vsaj	
0,75	litra.
Pritisnite tipko 	 za	 začetek	 faze	 izpiranja.	
Aparat	bo	začel	črpati	vodo.

Po	končani	fazi	izpiranja	bosta	tipki	  in  
utripali naenkrat.
Odstranite	rezervoar	in	ga	izpraznite.

Počakajte,	da	 tipki	  in 	 začneta	svetiti	
brez	utripanja.
Aparat	je	sedaj	pripravljen	za	uporabo.

5
5 sec.

6 7 8

9 10
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PROBLEM VZROK REŠITEV

Cikel	 čiščenja	 vodnega	 kamna	
ali	izpiranja	je	prekinjen.

Izpad	električne	energije. Ob	povratku	elektične	energije	se	cikel	samodejno	nadaljuje.

Aparat	je	bil	pomotoma	izklopljen. Ponovno	vklopite	aparat.	Cikel	se	samodejno	nadaljuje.

Odprli	ste	vzvod	za	kapsule,	ko	se	je	cikel	že	začel. Zaprite	vzvod.	Cikel	se	samodejno	nadaljuje.

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

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA: ODPRAVLJANJE TEŽAV
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OMEJITVE GARANCIJE

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	teh	priporočil	lahko	povzroči	okvare	aparata,	ki	niso	zajete	v	garancijo.

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.

POZOR:
Priporočamo, da shranite originalno embalažo vsaj za čas trajanja garancijske dobe. Škoda, povzročena ob transportu v neprimerni embalaži, ni vklju-
čena v garancijo.
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ODSTRANJEVANJE APARATA V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO
Odstranjevanje	rabljenih	električnih	in	elektronskih	naprav	s	strani	zasebnih	oseb	v	Evropski	uniji	

Simbol	prekrižanega	smetnjaka	na	aparatu	pomeni,	da	je	treba	aparat	po	koncu	njegove	življenjske	dobe	odvreči	ločeno	od	gospodinjskih	odpadkov	in	sicer	tako,	da	ga	odnesete	
na	odlagališče	za	ločeno	zbiranje	odpadkov,	namenjeno	električnim	in	elektronskim	napravam,	ali	pa	tako,	da	ga	vrnete	prodajalcu,	ko	kupite	drugo	podobno	napravo.
Če	aparat,	ki	ga	ne	uporabljate	več,	pravilno	odstranite	kot	ločen	odpadek,	ga	je	možno	reciklirati,	predelati	in	zavreči	na	ekološki	način,	s	čimer	se	izognete	negativnemu	vplivu	
na	okolje	in	zdravje	ter	prispevate	k	reciklaži	materialov,	iz	katerih	je	aparat	izdelan.	Uporabnik	je	odgovoren	za	to,	da	aparat	odnese	na	posebno	odlagališče	odpadkov	po	koncu	
njegove	življenjske	dobe.

Za	podrobnejše	informacije	o	sistemih	zbiranja,	ki	so	na	voljo,	vas	prosimo,	da	stopite	v	stik	z	vašo	lokalno	službo	za	odlaganje	odpadkov	ali	prodajalcem,	pri	katerem	ste	kupili	
izdelek.	Če	aparat	odvržete	in	ga	ne	reciklirate	ali	odnesete	na	zbirališče	za	ločeno	zbiranje	odpadnih	električnih	naprav,	boste	dolžni	plačati	upravno	denarno	kazen,	ki	je	pred-
videna	v	trenutni	zakonodaji,	povezani	z	nezakonitim	odlaganjem	odpadkov.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka bo prispevalo k varovanju okolja, naravnih virov in zdravja ljudi.
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OPOZORILA – STANJE APARATA

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

Tipki sta osvetljeni
Aparat	je	dosegel	pravo	temperaturo	za	pripravo	kave.

Tipka za kratko kavo je osvetljena
Aparat	pripravlja	skodelico	kratke	kave.

Tipka za dolgo kavo je osvetljena
Aparat	pripravlja	skodelico	dolge	kave.

Tipki izmenično utripata
Potrebno	je	izvesti	čiščenje	vodnega	kamna.

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

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

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

Tipka za dolgo kavo hitro utripa in tipka za kratko kavo je osvetljena
Izvaja	se	drugi	del	cikla	odstranjevanja	vodnega	kamna	-	cikel	izpiranja.

Tipka 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 REŠITEV

Aparat	se	ne	prižge. Preverite	vtičnico,	napajalni	kabel	in	napetost.	Pritisnite	enega	od	kumbo	za	pripravo	kave	za	1–2	sekundi.

Aparat	ne	kuha	kave.

Vodni	rezervoar	je	prazen.	Napolnite	ga	s	svežo	pitno	vodo.

Rezervoar	pravilno	namestite	v	aparat,	dokler	ne	zaslišite	klika.

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.

Črpalka	ne	deluje.	Izčrpajte	nekaj	vode	brez	kapsule,	potem	pa	poskusite	ponovno	z	novo	kapsulo.

Aparat	je	preglasen.
Vodni	rezervoar	je	prazen.	Napolnite	ga	z	vodo.
Rezervoar	ni	nameščen	pravilno.	Ponovno	ga	namestite	v	ležišče	po	navodilih.

Iz	aparata	kapljajo	kapljice	vode	tudi	kadar	se	aparat	segreva. To	ni	napaka.	Aparat	se	segreva.

Aparat	kuha	kavo	zelo	počasi.
Hitrost	priprave	je	odvisna	od	vrste	kapsule.
Uporabljate	drugo	vrsto	kapsule.	Preverite	vrsto	uporabljene	kapsule.
V	aparatu	je	vodni	kamen.	Zaženite	postopek	odstranjevanja	vodnega	kamna.

Aparat	kuha	kavo	prehitro.
Hitrost	priprave	je	odvisna	od	vrste	kapsule.
Uporabljate	drugo	vrsto	kapsule.	Preverite	vrsto	uporabljene	kapsule.

Kava	je	hladna. Ogrejte	skodelico.

Kava	je	kislega	okusa.
Skozi	aparat	spustite	nekaj	skodelic	vode	brez	kapsule.
Rok	trajanja	kapsule	je	pretekel.	Uporabite	novo	kapsulo.

Tipki	izmenično	utripata. Potrebno	je	čiščenje	vodnega	kamna.	Zaženite	postopek	odstranjevanja	vodnega	kamna.

Tipka	za	kratko	kavo	hitro	utripa. Aparat	ne	deluje	pravilno.	Izklopite	ga	in	ponovno	vklopite	po	30	sekundah.

Postopek	odstranjevanja	vodnega	kamna	se	ne	zažene. Pri	odstranjevanju	vodnega	kamna	mora	biti	aparat	hladen.

ODPRAVLJANJE TEŽAV 

Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.
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