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Komponenter

Koppställ
Vattentank

Kontrollpanel

Vred för ånga
och hett vatten

Låshandtag

Kapselhållare

Ångrör

Slasklåda med galler

Kontrollpanelen

3 - Indikator för ånga klar
1 - Indikator maskin till
Till/Från knapp
2 - Indikator maskin klar
Kaffeknapp
Ångknapp

Nätsladd

Packa upp maskinen

•

Sätt in kapselhållaren i kaffemaskinen (Fig.1)

•

Fäll ner låshandtaget helt (Fig.2)

•

Se till att vredet för ånga och hett vatten är helt stängt.
Vredet vridet motsols så långt det går (Fig.3)

•

Se till att munstycket sitter fast på ångröret. Vrid
låsmuttern som visas (Fig.4)

•

Anslut nätsladden till en jordad kontakt.

Fyll kokaren
Viktigt!
•

Använd endast friskt kranvatten i maskinen. Undvik
vatten på flaska som mineralvatten och liknande.
Maskinen får aldrig köras med tom vattentank. Utan
vatten kan pumpen skadas och maskinen överhettas.

•

Innan maskinen används för första gången eller om
den stått oanvänd en längre tid, bör man spola igenom
maskinen med minst en kopp vatten.
•
•
•

Lyft upp vattentanken och ta av locket (Fig.5)
Fyll tanken med kallt friskt vatten (Fig.6). Sätt tillbaka
tanken med sitt lock.
Slå på maskinen genom att trycka in Till/Från
knappen. Indikatorlampan (1) kommer då att lysa.
Maskinen kommer nu att värmas upp. När den gröna
indikatorn (2) tänds är maskinen uppvärmd och klar
att användas.

Sätt in en kapsel
•
•
•
•

Dra upp låshandtaget. Detta får
kapselhållaren att lossna (Fig.10).
Dra ut kapselhållaren (Fig.11).
Plasera en kapsel i hållaren (Fig.12).
Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen och
dra ned låshandtaget helt.

Brygg kaffe
•
•
•
•
•
•

Placera en kopp på droppbrickan direkt under
kapselhållaren.
Tryck på knappen för kaffe (Fig.13).
Kaffe kommer snart att börja rinna ner i
koppen.
Tryck på knappen för kaffe igen för att avsluta
processen då önskad mängd kaffe erhållits.
Dra låshandtaget uppåt.
Ta ut kapselhållaren och vänd den upp och ned
för att avlägsna kapseln.

Kaffeknapp

Ånga
Var försiktig! Ånga kan orsaka brännskador. Vidrör
aldrig maskinens heta delar. Använd inte ångfunktionen
utan att en behållare placerats under ångröret.
•

•
•

Tryck på knappen med symbolen för ånga.
Maskinen kommer då att hetta upp vattnet för att
skapa ånga (Fig.14). Vid korrekt temperatur tänds
ångindikatorn för att indikera att ånga nu kan
erhållas.
Placera en lämplig behållare under ångröret. Vrid
ångvredet sakta moturs (Fig.15).
Stäng ångvredet när flödet av hett vatten övergått till
ånga.

Maskinen är nu klar att skumma mjölk.

Notera:
Det kan droppa lite vatten ur kapselhållaren under
det att maskinen värms upp till ångtemperatur.
När maskinen uppnått ångtemperatur och ångvredet
öppnas är det helt normalt att det till att börja med
kommer ångblandat vatten ur ångröret.

Ångknapp
Ångindikator

Skumma mjölk
•
•

•

Fyll en kopp eller någon annan behållare till hälften med
kall mjölk.
Placera den under mjölkskummaren så att toppen på densamma doppas i mjölken. Öppna ångvredet sakta genom
att vrida det moturs (Fig.16). Rotera behållaren men se till
att mjölkskummaren är precis under mjölkytan hela tiden.
Stäng ångvredet genom att vrida det medurs då önskad
mängd mjölkskum erhållits.

Tänk på att ångröret är mycket hett efter användning.
Rengör alltid mjölkskummaren direkt efter att den använts.
Släpp först ut ånga i en kopp under en till två sekunder. Torka
sedan av mjölkrester med en trasa. Se till att hålet i mjölkskummaren inte är igensatt (Fig.17).

Kyla maskinen efter ångning
När maskinen används för att skumma mjölk hettas vattnet upp
tillräckligt för att bilda ånga. Vill man brygga kaffe direkt efter
ångning måste maskinen ner i temperatur. I annat fall skulle man
får överhettat och brännt kaffe. Gör på följandesätt:
•

Håll en lämplig uppsamlare under ångröret. Vrid ångvredet
sakta moturs (Fig.18). Tryck sedan på kaffeknappen. Ur
ångröret kommer då först ånga ut och sedan hett vatten.
Stäng ångvredet genom att vrida det medurs när indikatorn
för maskinen klar lyser med fast grönt ljus.

•

Hett vatten
Med denna funktion kan man få hett vatten till te eller andra varma drycker.
•
•
•

Se till att maskinen är igång (Till/Från-knappen). Indikatorn (1) visar om maskinen är igång.
Indikatorn (2) blinkar under uppvärmningsfasen och övergår till fast sken då maskinen är klar att
använda.
Placera en lämplig behållare under ångröret. Vrid ångvredet sakta moturs så långt det går (Fig.18)
och tryck sedan in knappen för kaffe. Hett vatten ska nu komma från ångröret.
Avsluta genom att först trycka på kaffeknappen och sedan stränga ångvredet genom att vrida medurs
så långt det går.

Rengöring
Rengör maskinens ytterhölje med en mjuk trasa. Koppstället kan tas bort och rengöras för hand eller i
diskmaskin.
Slasklådan med galler kan rengöras för hand eller i diskmaskin.
Vattentanken bör rengöras ofta. Rengör under rinnande vatten. Tanken tål ej diskmasin.

Rengöring av kapselhållaren
Kapselhållaren består av två delar som ska tas ur
maskinen innan den rengörs.
•
•
•
•
•
•

Ta ut kapselhållaren ur maskinen (Fig.19).
Rotera överdelen moturs så långt det går
(Fig.20).
Ta bort överdelen av kapselhållaren genom att
dra den uppåt (Fig.21).
Rengör båda delarna i varmt vatten och
diskmedel. Skölj sedan noga och låt torka.
Kapselhållaren tål ej att köras i diskmaskin.
Sätt samman de båda delarna och vrid den
övre medurs så långt det går.
Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen.

Rengöring av ångröret
Alla delar som kommer i kontakt med mjölk bör
rengöras omedelbart efter användandet.
•
•
•
•
•

Ta av den nedre delen av ångröret genom att dra det
nedåt (Fig.22).
Lossa plastmuttern på ångrörets inre del och
avlägsna denna genom att dra den nedåt (Fig.23).
Rengör alla delar (ej i diskmaskin). Se till att
det lilla hålet i ångrörets inre del inte är igensatt.
Använd en nål eller liknande.
Se till att hålet i figur 24 inte är igensatt.
Montera ihop delarna igen.

Avkalkning
Maskinen bör avkalkas med jämna mellanrum. Hur ofta beror på hur mycket maskinen används och
vattnets hårdhet. En tumregel kan vara att avkalka maskinen en till två gånger per år. Använd endast
avkalkningsmedel avsett för espressomaskiner.
Maskinen avkalkas på följande sätt:
1. Blanda avkalkningmedlet med vatten enligt bruksanvisningen till avkalkningsmedlet och häll
blandningen i maskinens vattentank.
2. Placera en lämplig behållare under ångröret.
3. Slå på maskinen med Till/Från-knappen och vänta till maskinen värmts upp, dvs när indikatorn (2) lyser
med fast sken.
4. Vrid på ångvredet och släpp ut en kopp hett vatten. Slå av maskinen med Till/Från-knappen och vänta i
10-15 minuter. Repetera punkterna 3 och 4 till all avkalkningsvätska runnit igenom maskinen.
5. Stäng ångvredet och slå av maskinen.
6. Lyft av vattentanken.
7. Rengör noga vattentanken med rinnande vatten, fyll och sätt tillbaka den.
8. Slå på maskinen och vänta till indikatorn (2) lyser med fast sken.
9. Placera en behållare under ångröret.
10. Öppna ångvredet och låt 2/3 av vattnet i tanken rinna genom maskinen.
11. Stäng ångvredet och vänta till maskinen uppnått sin arbetstemperatur igen.
12. Släpp ut resten av vattnet i tanken.
13. Stäng ångvredet (vrid medurs till ändläget).
14. Avsluta med att låta hett vatten rinna genom kapselhållaren. Gör detta genom följa proceduren för att
brygga kaffe men utan någon kapsel i kapselbehållaren.
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