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KAZALO SPLOŠNA PRAVILA
Pred uporabno kavnega aparata natančno preberite ta navodila in jih shranite za ka-
snejšo uporabo. Navodila za uporabo in vzdrževanje zagotavljajo varno in informirano 
uporabo kavnega aparata. Dobro in predvsem varno delovanje kavnega aparata je 
odvisno tudi od poznavanja naprave ter ustreznega vzdrževanja.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neprimerne uporabe, ki ni v skladu 
s predvideno, ter popravil, prilagoditev ali sprememb, ki se ne izvajajo na pooblašče-
nem servisu. V takih primerih je garancija nična in neveljavna. Če pri kavnem aparatu 
odkrijete napake ali okvare, se obrnite na prodajalca, kjer je bil aparat kupljen.

TEHNIČNI PODATKI Mod. 626
Napajalna napetost: 220–240 V / 50–60 Hz
Črpalka: 48 W / 230 V CL . F NSF BAR 20
Moč naparave: 800 W
Dolžina napajalnega kabla: 1 m
Prostornina rezervoarja za vodo: 1 l
Funkcija varčevanja z energijo

Varnostne naprave
Varnostna varovalka

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
• Kavni aparat postavite na varno mesto, kjer ga nihče ne more nagniti ali poškodovati.
•  Kavni aparat postavite na ravno, suho in stabilno površino. Ne postavljajte ga na 

vroče površine ali blizu odprtega ognja, saj lahko to poškoduje aparat.
• Kavni aparat ne postavljajte na druge gospodinjske aparate.
•  Kavnega aparata ne uporabljajte na prostem. Aparata nikoli ne puščajte na obmo-

čjih, kjer je temperatura nižja ali enaka 5 °C, če je napolnjen z vodo.
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NA TEM APARATU UPORABLJAJTE SAMO TABLETE ILLY E.S.E.
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POOBLAŠČENIH PRODAJALNAH ESPRESSO IN ILLY.
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Izogibajte se nevarnosti električnega udara in požara:
•  Aparat priključite samo na ustrezno vtičnico. Vedno se prepričajte, da je električna 

vtičnica opremljena z ozemljitveno linijo in je pod napetostjo, ki ustreza vrednosti, 
navedeni na podatkovni ploščici aparata.

•  Aparata ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič okvarjen. Okvarjene kable ali 
vtiče naj nemudoma zamenja izključno pooblaščeni servisni center.

•  Ne dovolite, da napajalni kabel prehaja okrog vogalov, prek ostrih robov ali nad zelo 
vročimi predmeti, in ga hranite stran od olja.

•  Kavni aparat naj bo odmaknjen od umivalnikov, vodnih pip, plamenov, vročih površin.
•  Napajalni kabel vedno odstranite iz vtičnice, če aparata dlje časa ne boste uporabljali.
•  Kavnega aparata ne prenašajte in/ali vlecite z napajalnim kablom.
•  Aparata ne izklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla in ne dotikajte se vtiča z mo-

krimi ali vlažnimi rokami.
•  V izogib požara, električnega udara ali poškodovanja oseb, aparata ne smete potopi-

ti v vodo ali druge tekočine! Obstaja nevarnost kratkega stika!
•  Tehnične spremembe in nezakonita uporaba aparata so prepovedane.

Napajalni kabel vedno odstranite iz vtičnice:
• Pred odstranitvijo ali ponovno namestitvijo vodnega rezervoarja.
• Pri polnjenju vodnega rezervoarja.
• Če aparata dlje časa ne boste uporabljali.
• Če se zgodi okvara.
• Pred čiščenjem aparata.

Izogibajte se nevarnosti med delovanjem:
• Aparat je namenjen gospodinjski in podobni uporabi, na primer:
 – Pisarne in druga delovna mesta, vključno s čajnimi kuhinjami za zaposlene
 – Kmetije
 – Hoteli, moteli in drugi bivalni prostori, če jih neposredno uporabljajo stranke
 – Nastanitvene zmogljivosti, ki ponujajo prenočišče z zajtrkom

• Aparata ne uporabljajte za druge namene kot tiste, za katere je izdelan.
•  Aparat smejo uporabljati samo odrasli v stabilnem psihofizičnem stanju. Kavnega 

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

•  Prepričajte se, da otroci nimajo možnosti za igranje z aparatom. Aparata ne puščajte 
v njihovem dosegu, uporabi ali varstvu.

•  Ne dotikajte se vročih površin aparata, ker lahko povzročijo opekline. Ne vstavljajte 
prstov pod dozirno šobo, medtem ko je kavni aparat v delovanju.

•  Pri uporabi kavnega aparata vedno zaprite vzvod za tablete in ga med delovanjem 
ne odpirajte. Obstaja nevarnost opeklin!

•  Ne vstavljajte prstov v odprtino za E.S.E. tablete. Obstaja nevarnost poškodb!
•  Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih E.S.E. tablet. To lahko poškoduje aparat.
•  Ne uporabljajte aparata brez odcejalne mrežice, da preprečite uhajanje tekočine.

Sledite spodnjim navodilom, da preprečite škodo na aparatu:
•  Za polnjenje vodnega rezervoarja uporabite samo hladno vodo iz pipe. Vsakič, ko 

napolnite vodni rezervoar, uporabite svežo vodo. Ne uporabljajte peneče mineralne 
vode ali drugih tekočin.

•  Vedno zagotovite, da je vodni rezervoar napolnjen. Uporaba vodne črpalke brez vode 
v posodi bo povzročila pregrevanje črpalke.

OPOZORILO:
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo:
•	uporaba, ki je neprimerna ali ni v skladu s predvideno;
•	popravila, ki se ne izvajajo na pooblaščenem servisu;
•	poseganje v napajalni kabel;
•	poseganje v kateri koli sestavni del naprave;
•	uporaba neoriginalnih delov in dodatkov.
V takih primerih je garancija nična in neveljavna.
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1  VZVOD ZA VSTAVLJANJE TABLET

2  TIPKI ZA PRIPRAVO KAVE

        A               > KRATKA KAVA (ESPRESSO)

        B               > DOLGA KAVA (AMERIŠKA KAVA)

3  GLAVNO STIKALO

4  DOZIRNA ŠOBA

5  ODCEJALNA MREŽICA

6  SNEMLJIV ZBIRALNIK ZA ODPADNE TABLETE

7  ELEKTRIČNI KABEL

8  VODNI REZERVOAR

9  PODSTAVEK ZA ESPRESSO SKODELICE

SESTAVNI DELI KAVNEGA APARATA
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VKLOP KAVNEGA APARATA/SEGREVANJE

Odstranite vodni rezervoar tako, da ga priti-
snete navzdol in hkrati 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 glavno stikalo. 
Aparat je vklopljen, ko zasveti glavno stikalo.

Tipki   in   bosta pričeli utripati. Ko apa-
rat doseže delovno temperaturo, začneta tipki 
neprekinjeno svetiti, kar pomeni, da je aparat 
pripravljen za uporabo.

Funkcija varčevanja z energijo
• Ko je aparat vklopljen in ni v uporabi, se po nekaj minutah vklopi funkcija varčevanja z energijo.

• Če želite aparat znova uporabljati, pritisnite glavno stikalo in počakajte, da se aparat segreje.

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

OPOZORILO:
Poskrbite, da je rezervoar 
pravilno nameščen in tako 
preprečite uhajanje tekočine.

Ko je kavni aparat v postopku 
segrevanja (utripajoči tipki), 
ne more pripraviti izbranega 
kavnega napitka.

Ko je začetno segrevanje 
zaključeno, aparat očisti 
sistem s spustom majhne 
količine vode. Ne vstavljajte 
prstov pod dozirno šobo. 
Po zaključenem postopku 
je kavni aparat pripravljen 
za uporabo.
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IZPIRANJE NOTRANJEGA SISTEMA

Prepričajte se, da v notranjosti kavnega apa-
rata ni E.S.E. tablet ter ga vklopite s pritiskom 
na glavno stikalo.

Zaprite podstavek za espresso skodelice in 
pod dozirno šobo namestite (večjo) prazno 
posodo.

Ko tipki   in   začneta svetiti brez utripa-
nja, je aparat pripravljen za uporabo.

Pritisnite tipko  ; aparat bo začetel fazo 
izpiranja; ponovno pritisnite tipko  . Posto-
pek izpiranja je zaključen, ko bo aparat skozi 
sistem spustil vsaj tri skodelice vode.

Za pravilno pripravo kratke kave spustite 
podstavek za espresso skodelice ter uporabite 
temu primerno skodelico.

Za pripravo dolge kave zaprite podstavek za 
espresso skodelice ter skodelico postavite ne-
posredno na odcejalno mrežico.

UPORABA SKODELIC

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

Uporabljajte samo E.S.E. illy tablete. Počasi dvignite vzvod in vstavite E.S.E. tableto 
v predvideno odprtino z illy znakom obrnje-
nim proti vzvodu. Preverite, da je tableta, z 
izjemo jezička, v celoti vstavljena v odprtino.

Vzvod zaprite do konca. Skodelico postavite na podstavek za espresso 
skodelice oz. odcejalno mrežico.

Za pripravo kratke kave pritisnite tipko  , za pripravo dolge kave pritisnite tipko  . Če imate 
težave pri zapiranju vzvoda za vstavljanje tablet, vzvod znova odprite in ga nato zaprite.

Uporabni nasveti
Za pripravo kakovostnega in okusnega espressa ne pozabite:
•  Uporabite ogreto skodelico z debelo steno, ki bo preprečila, da bi se kava prehitro shladila. 

Skodelico najlažje segrejete, če jo oplaknete z vročo vodo.
•   Uporabite E.S.E. illy tableto za kratko kavo in tipko  . Uporabite E.S.E. illy tableto za dolgo 

kavo in tipko  .

Počakajte, da tipki   in   začneta svetiti 
brez utripanja.

Preden vstavite novo E.S.E. 
tableto, počasi dvignite 
vzvod za vstavljanje tablet, 
dokler se ne ustavi. Tableta 
bo samodejno padla v zbi-
ralnik za odpadne tablete. Iz 
higienskih razlogov je E.S.E. 
tablete priporočljivo odstra-
niti po vsaki pripravi kave.

OPOZORILO:
Po pripravi 10 zaporednih skodelic kave, počakajte najmanj 2 minuti 
s pripravo nove.
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PROGRAMIRANJE TEMPERATURE KAVE

Po pripravi izbrane kave je E.S.E. tableto potrebno odstraniti. To lahko storite po sledečem postopku:

Vzvod za vstavljanje tablet počasi dvignite, dokler se ne ustavi. Tableta bo samodejno padla v zbiralnik za odpadne tablete.

OPOZORILO: Iz higienskih razlogov je E.S.E. tablete priporočljivo odstraniti po vsaki pripravi kave. Prav tako je 
priporočljivo spustiti manjšo količino vode za odstranitev ostankov.

Zbiralnik za odpadne tablete lahko shrani do 9 uporabljenih E.S.E. tablet. To posodo redno praznite.
Če želite pripraviti še eno kavo, vstavite E.S.E. tableto v predvideno odprtino in postopek ponovite, sicer zaprite vzvod.

Zbiralnik za odpadne tablete lahko shrani do največ 9 E.S.E. tablet, zato je priporočljivo, da ga redno praznite, saj se tablete lahko zataknejo.

Zbiralnik za odpadne E.S.E. tablete odstranite 
tako, da ga potegnete navzdol. Pri odstranje-
vanju bodite previdni, saj se v zbiralniku lahko 
nabere tekočina.

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

Izklopite aparat s pritiskom na glavno stikalo. Ko je aparat izklopljen, 5-krat pritisnite tipko 
  za dostop do funkcije spremembe tempe-

rature. Obe tipki bosta pričeli utripati. 

Pritisnite tipko   za zvišanje temperature 
(+3 °C). Pritisnite tipko   za znižanje tem-
perature (-3 °C).

POMEMBNO:
Tovarniško nastavljeno 
temperaturo lahko zvišate 
oz. znižate za 3 °C ali 6 °C.
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Po 5 sekundah mirovanja, bosta tipki   in 
  utripali 2 sekundi, nato se bo funkcija 

spremembe temperature zaprla.

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. 

Tipki   in   utripata. Nastavljena temperatura ustreza temperaturi 
tovarniškim nastavitvam. 

Tipka   utripa počasi. 
(0,5 sekunde)

Nastavljena temperatura se je v primerjavi s tovarniškimi 
nastavitvami zvišala za 3 °C.

Tipka   utripa hitro. 
(0,2 sekunde)

Nastavljena temperatura se je v primerjavi s tovarniškimi 
nastavitvami zvišala za 6 °C.

Tipka   utripa počasi. 
(0,5 sekunde)

Nastavljena temperatura se je v primerjavi s tovarniškimi 
nastavitvami znižala za 3 °C.

Tipka   utripa hitro. 
(0,2 sekunde)

Nastavljena temperatura se je v primerjavi s tovarniškimi 
nastavitvami znižala za 6 °C.

Indikator nastavljene kavne temperature:

PROGRAMIRANJE DOLŽINE KAVE
Sledite navodilom iz poglavja »Vklop kavnega aparata/Segrevanje«:

Programiranje količine kratke kave
Pritisnite in zadržite tipko  . Aparat bo začel s pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste dosegli želeno količino kave, tipko spustite. 
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.

Programiranje količine dolge kave
Pritisnite in zadržite tipko  . Aparat bo začel s pripravo kave v podstavljeno skodelico. Ko boste dosegli želeno količino kave, tipko spustite. 
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.

Tovarniško nastavljene količine in temperature so optimizirane za pripravo najboljše skodelice kratke   in dolge   kave.
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VZDRŽEVANJE

POPRAVILA

ČIŠČENJE

•  Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izklopite in izključite napajalnik.
• Kavni aparat hranite na suhem mestu, stran od prahu in zunaj dosega otrok.
• Svetujemo vam, da napravo shranite v originalni embalaži.
•  Temperature v skladiščnem prostoru ne smejo biti nižje od 5 °C, da ne pride do 

poškodb notranjih delov aparata zaradi zmrzovanja vode v njem.

ODSTRANJEVANJE
Naprave, ki niso več v uporabi, je treba brezplačno vrniti na prodajno mesto, da se 
zagotovi pravilno odstranjevanje. Naprave z nevarnimi okvarami je treba nemudoma 
odstraniti in se prepričati, da jih ni več mogoče uporabljati. Električnih naprav ne 
odvrzite med gospodinjske odpadke (varovanje okolja).

NAVODILA ZA USTREZNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA V SKLADU Z 
EVROPSKO DIREKTIVO 2012/19/EU

Simbol prekrižanega smetnjaka na napravi pomeni, da je treba izdelek 
po koncu njene življenjske dobe odvreči ločeno od gospodinjskih odpad-

kov, in sicer tako, da jo odnesete na odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov, name-
njeno električnim in elektronskim napravam, ali pa tako, da ga vrnete prodajalcu, ko 
kupite drugo podobno napravo.

Če napravo, ki je ne uporabljate več, pravilno odstranite kot ločeni odpadek, jo je 
mogoče reciklirati, predelati in zavreči na ekološki način, s čimer se izognete negativ-
nemu vplivu na okolje in zdravje ter prispevate tudi k reciklaži materialov, iz katerih 
je izdelan izdelek. Uporabnik je odgovoren za to, da napravo odnese na posebno od-
lagališče odpadkov po koncu njene 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 ku-
pili izdelek. Če napravo odvržete ali jo reciklirate in je ne odnesete na zbirališče za loče-
no zbiranje odpadnih električnih naprav, boste dolžni plačati upravno denarno kazen, 
ki je predvidena v trenutni zakonodaji, povezani z nezakonitim odlaganjem odpadkov.

Ob okvari, napaki ali domnevnih okvarah po padcu izvlecite vtič iz vtičnice in se 
obrnite na pooblaščeni servis. Nikoli ne uporabljajte aparata, ki je v okvari. Aparat 
lahko servisirajo ali popravljajo samo pooblaščeni servisni centri. Proizvajalec ne 
prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo in/ali poškodbe, ki bi lahko nasta-
le pri servisiranju, ki je v nasprotju z veljavnimi varnostnimi predpisi ali ga izvede 
nepooblaščeno osebje.

•  Pravilno in redno vzdrževanje kavnega aparata zagotavlja boljše delovanje in daljšo 
življenjsko dobo.

•  Pred čiščenjem izklopite vsa stikala in izključite aparat. Pustite, da se aparat ohladi. 
• Kavnega aparata nikoli ne potopite v vodo!
•  Odcejalno mrežico, zbiralnik za odpadne tablete in vodni rezervoar lahko ročno po-

mijete z neabrazivnimi detergenti ali v pomivalnem stroju pri srednji temperaturi.
•  Prepovedano je sušenje katerega koli dela aparata v običajnih in/ali mikrovalovnih 

pečicah.
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ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Izklopite aparat s pritiskom na glavno stikalo. Rezervoar napolnite z 0,6 l sveže vode, dodaj-
te prašek za odstranjevanje vodnega kamna 
in pomešajte. Namestite rezervoar z raztopino 
nazaj v ležišče.

Pod izliv namestite prazno posodo, ki drži vsaj 
0,6 litra.

Nastajanje vodnega kamna je normalna posledica uporabe aparata. Postopek samodejnega odstranjevanja vodnega kamna omogoča optimalno čiščenje in odstranitev oblog 
vodnega kamna iz notranjosti aparata.

OPOZORILO: Če postopka čiščenja ne boste izvajali redno, lahko vodni kamen povzroči napake, ki niso krite z garancijo.

Če dozirni tipki pričneta izmenično utripati, je potrebno izvesti čiščenje vodnega kamna. Pazljivo preberite navodila preden zaženete funkcijo odstranjevanja vodnega kamna. 
Uporabljajte samo čistila za vodni kamen, ki so namenjena za kavne aparate. Ne uporabljajte kisa, luga, soli ali kislin, saj lahko poškodujejo aparat. 

POMEMBNO: 
•	Prepričajte se, da v kavnem aparatu ni E.S.E. tablet.
•	  Če med postopkom odstranjevanja vodnega kamna pride do padca napetosti ali izklopa kavnega aparata, se bo cikel ob ponovnem vklopu aparata 

nadaljeval tam, kjer se je ustavil.
•	Pri postopku odstranjevanja vodnega kamna ali izpiranju ne dvigujte vzvoda za vstavljanje tablet.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna:

Priklopite aparat s pritiskom na tipko   za 
5 sekund. Po 5 sekundah bo pričela utripati 
tipka  .
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Tipka   utripa. Kavni aparat začne s postop-
kom črpanja vode v izmeničnem ciklu. Tipka 

  utripa. 

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

nite rezervoar in ga izpraznite.

Pod izliv namestite prazno posodo, ki drži vsaj 
0,6 litra.

Pritisnite tipko   za začetek faze izpiranja. 
Tipka   sveti, medtem ko tipka   utripa. 
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.

0,6 L

Rezervoar dobro operite in napolnite s čisto 
svežo vodo. Rezervoar z vodo ponovno name-
stite nazaj v ležišče.
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Aparat se ne prižge.
Vtič ni pravilno nameščen v vtičnico. Preverite, da je vtič pravilno nameščen v eletrično vtičnico in da je glavno stikalo pritisnjeno.

Okvara sestavnih delov. Pokličite pooblaščeni servis.

Aparat kuha kavo zelo počasi. Aparat je zamašen z vodnim kamnom. Zaženite postopek odstranjevanja vodnega kamna.

Aparat je prižgan, vendar ne 
kuha kave.

Vodni rezervoar je prazen. Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo.

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

Vzvod ni popolnoma zaprt. Prepričajte se, da je vzvod popolnoma zaprt.

Okvara črpalke.

Preverite, ali črpalka dovaja vodo: po pritisku na tipko   je potrebno občutiti rahlo tresenje. To nakazuje, da 
črpalka pravilno deluje.
V primeru, da rahlega tresenja ne občutite, se obrnite na pooblaščeni servis.
V primeru, da rahlo tresenje občutite, a kavni aparat ne začne s pripravo kave, postopek z nekaj minutnimi 
intervali 2-krat ali 3-krat ponovite.
Če po koncu tega postopka aparat še vedno ne začne s pripravo kave, se obrnite na pooblaščeni servis.

Aparat je zamašen z vodnim kamnom. Zaženite postopek odstranjevanja vodnega kamna. Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.

Aparat se je izklopil samodejno. To ni napaka. Ko je aparat vklopljen in ni v uporabi, se po nekaj minutah vklopi funkcija varčevanja z energijo.

Črpalka je preveč hrupna.
Vodni rezervoar je prazen. Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo.

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

E.S.E. tableto ni mogoče vstaviti 
v kavni aparat.

Tableta ni združljiva s kavnim aparatom. Prepričajte se, da uporabljate E.S.E. tablete, ki so združljive s kavnim aparatom.

Tableta ni pravilno vstavljena. Pravilno vstavite E.S.E. tableto, obrnjeno v pravo smer.

Zbiralnik za odpadne tablete je poln. Preverite, ali je zbiralnik za odpadne tablete poln. Po potrebi ga izpraznite.

Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.

E.S.E. tableta pade neposredno v 
zbiralnik za odpadne tablete.

Vzvod za vstavljanje tablet ni 
popolnoma odprt.

Popolnoma odprite vzvod za vstavljanje tablet. Iz zbiralnika za odpadne tablete povlecite neuporabljeno 
E.S.E. tableto in jo znova vstavite. Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.

ODPRAVLJANJE TEŽAV 
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Po vstavitvi E.S.E. tablete, 
vzvoda za vstavljanje tablet 
ni mogoče zapreti.

E.S.E. tableta ni poravnana s kuhalno enoto.
Ponovno odprite vzvod za vstavljanje tablet in ga nato popolnoma zaprite. Če težava ostaja, pokličite poo-
blaščeni servis.

Zbiralnik za odpadne tablete je poln. Preverite, ali je zbiralnik za odpadne tablete poln. Po potrebi ga izpraznite.

Kava je hladna.
E.S.E. tableta je bila vstavljena preden sta 
tipki   in   neprekinjeno svetili.

Vstavite E.S.E. tableto, ko tipki   in   neprekinjeno svetita.

Okvara grelnika. Pokličite pooblaščeni servis.

E.S.E. tableta ni pravilno 
odstranjena.

E.S.E. tableta je zataknjena v kuhalni enoti.
Ponovno zaprite vzvod za vstavljanje tablet in ga nato počasi odprite.

Pritisnite tipko   in med dovajanjem vode počasi odprite vzvod za vstavljanje tablet.

Zbiralnik za odpadne tablete je poln. Preverite, ali je zbiralnik za odpadne tablete poln. Po potrebi ga izpraznite.

Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.

Iz aparata kapljajo kapljice 
vode tudi kadar se aparat 
segreva.

To ni napaka. Normalno je, da pride ven nekaj kapljic, to ni napaka.

Priprava kave se ne ustavi, 
kljub pritisku na tipko.

Okvara sestavnih delov. Vtič odstranite iz vtičnice in pokličite pooblaščeni servis.

Kava je kislega okusa.

Aparat po odstranjevanju vodnega
kamna ni bil pravilno izpran.

Znova izperite aparat.

E.S.E. tabletam je potekel rok uporabe. Preverite rok uporabe.

Če težava ostaja, pokličite pooblaščeni servis.
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POOBLAŠČENI PRODAJALEC
ESPRESSO d.o.o.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Tel. 01 422 88 88
www.espresso.si

PE TRGOVINA ESPRESSO BTC
Nakupovalna galerija Kristalne palače
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Tel. 051 620 520
www.espresso.si

POOBLAŠČENI SERVISER
ETIS d.o.o.
Tržaška cesta 333
1000 Ljubljana
Tel. 01 200 70 00


