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Kedves Vásárló!

Szívből gratulálunk Melitta® SOLO&milk kávéautomatája megvásárlásához.

Örömmel üdvözöljük Önt, mint kávérajongót. 

Az új minőségi Melitta® SOLO&milk termékkel számos különleges pillanatot 
fog átélni kávézás közben. Élvezze kedvenc kávéspecialitásait, kényeztesse 
magát a csodálatos ízekkel.

Annak érdekében, hogy Ön és vendégei sokáig élvezhessék a Melitta® 
SOLO&milk kávégép nyújtotta örömöket, olvassa el fi gyelmesen az alábbi 
használati utasítást. Őrizze meg jól a használati utasítást.

Amennyiben további információra lenne szüksége, vagy kérdése van a termékkel 
kapcsolatban, forduljon közvetlenül hozzánk, vagy interneten is elérhet minket 
a www.melitta.de címen.

Sok örömet kívánunk Önnek a Melitta® Solo&milk kávégéphez.

Az Ön Melitta® SOLO&milk-csapata

® A Melitta Csoport társaság márkavédjegye 
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1  Tanácsok a használati utasításhoz

Nyissa ki a használati utasítást kinyitható oldalát az első és utolsó oldalon a 
jobb tájékozódás érdekében.

A használati utasítás szövegében található piktogrammok/
szimbólumok
A használati utasításban szereplő szimbólumok utalnak a Melitta® SOLO&milk 
használatával kapcsolatos veszélyekre, illetve hasznos tanácsokkal látják el Önt.

Figyelmeztetés!
Az ilyen szimbólummal ellátott szövegek információt tartalmaznak az Ön 
biztonsága érdekében, és a lehetséges balesetekre és sérülésekre hívják fel 
a fi gyelmet.

Vigyázat!
Ezzel a szimbólummal ellátott szövegek az elkerülendő hibás kezelésről 
adnak információt és a lehetséges anyagi károk veszélyeire hívják fel a 
fi gyelmet.

Megjegyzés
Az ilyen szimbólummal ellátott szövegek értékes kiegészítő információkat 
tartalmaznak az Ön Melitta® SOLO&milk kávégépére vonatkozóan.

p8
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Rendeltetésszerű használat
A Melitta® SOLO&milk kizárólag kávé és kávéspecialitások készítésére, víz- és 
tejmelegítésre, valamint a készüléken kívül tejhab készítésére alkalmas.

A rendeltetésszerű használat magában foglalja:

Ön a használati utasítást fi gyelmesen elolvassa, megérti és fi gyelembe • 
veszi.
a biztonságra vonatkozó utasítások fi gyelembevételét.• 
Ön a Melitta• ® SOLO&milk kávégépet az ebben az utasításban leírt üzemi 
feltételek között használja.

Nem rendeltetésszerű használat
Nem rendeltetésszerű használatnak minősül, ha Ön a Melitta® SOLO&milk kávégépet 
a jelen használati utasításban leírtaktól eltérően használja.

Figyelmeztetés!
Nem rendeltetésszerű használat közben megsérülhet, vagy akár forró 
vízzel, illetve gőzzel is leforrázhatja magát.

Megjegyzés
A gyártó nem vállal felelőséget az olyan károkért, amelyek nem 
rendeltetésszerű használatra vezethetők vissza.
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2  Általános biztonsági előírások

Kérjük, olvassa el fi gyelmesen a következő utasításokat. Amennyiben Ön nem 
tartja be az utasításokat, azzal korlátozza saját és készüléke biztonságát.

Figyelmeztetés!
Többek között a következő tárgyakat tartsa távol gyermekektől:  –
csomagolóanyagok, apró alkotórészek.
Mindazon személyeknek, akik a készüléket használni fogják, használat  –
előtt meg kell ismerkedniük a készülékkel és ki kell oktatni őket a 
lehetséges veszélyekről.
Soha ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a gépet,  –
vagy annak közelében felügyelet nélkül játszanak.
A készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fi zikai, érzékelési  –
vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és / vagy 
hozzáértéssel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) 
használják; kivéve, ha egy az ő biztonságukért felelős személy felügyel 
rájuk, aki tanácsokkal látja el őket a készülék használatára vonatkozóan.
Kizárólag kifogástalan állapotban használja a készüléket. –
Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Adott  –
esetben kizárólag a Melitta® szervizközponthoz (Service-Hotline) 
forduljon segítségért. 
Ne változtasson semmit a készüléken, annak alkatrészein és a géphez  –
adott tartozékokon.
Vegye fi gyelembe a következő oldalon található Biztonsági előírásokat. –
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Figyelmeztetés!
Soha ne merítse a készüléket vízbe. –
Ne érintse a készüléket nedves, vagy vizes kézzel, vagy lábakkal. –
Soha ne érintse meg a készülék forró felületeit. –
Bekapcsolt állapotban soha ne nyúljon a készülék belsejébe. –
Működés közben soha ne nyissa ki a jobboldali burkolatot, kivéve, ha  –
ezen kezelési útmutató azt kifejezetten nem kéri Öntől.
Vegye fi gyelembe a kezelési utasítás másik fejezetében lévő biztonsági  –
utasításokat is.
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3  A készülék leírása

Jelmagyarázat az A ábrához

Kép száma Magyarázat

1
Cseppfogó tálca csészealátéttel és zaccfelfogó tartály a 
kávézacc számára (belül), valamint szintjelző úszó (a megtelt 
cseppfogó tálca kijelzésére)

2 magasságban állítható kifolyócső a kávé részére

3 Be- / Kikapcsoló gomb  
4 Kávémennyiség szabályzó

5 Kávélefőzés kezelőgombja 

6 Kávéerősséget szabályozó gomb  
7 Víztartály
8 Szemeskávétartály 

9 Gőzölés kezelőgombja
10 Kijelző
11 Szelepkapcsoló
12 Gőzölőcső

13 jobboldali burkolat (levehtő, mögötte az örlési fi nomság 
állítási lehetőségével, lefőzőegység és típustábla)

p8
Címke
levehető ..
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Kijelző

Szimbólum Jelentés Kijelző Magyarázat / Tennivaló

Készenlét
villog A készülék felmelegítési vagy éppen 

lefőzési szakaszban van
világít A készülék üzemkész.

Melitta Claris® 
vízszűrő

világít Cserélje ki a Melitta Claris® vízszűrőt
villog A szűrőcsere folyamatban van

Víztartály
világít Víztartály feltöltése
villog Helyezze be a víztartályt

A cseppfogó 
tálca és a 
kávézacc tartálya

világít Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a 
kávézacc tartályát

villog Helyezze be a cseppfogó tálcát és a 
kávézacc tartályát

Kávé erőssége

világít
1 kávészem: enyhe
2 kávészem: normál
3 kávészem: erős

villog
Töltse fel a szemeskávé tartályát; a 
villogás a következő kávélefőzés után 
leáll.

Tisztítás
világít Készüléket ki kell tisztítani
villog A beépített tisztítóprogram megy

Vízkőmentesítés
világít Vízkőmentesítse a készüléket

villog A beépített vízkőmentesítő program 
megy

Gőz- és forróvíz-
szelep

világít A készülék gőzölésre kész

villog A gőzölés vagy forróvíz-adagolás 
folyamatban van

Megjegyzés
Ha a kijelzőn minden szimbólum gyengén világít, akkor az azt jelzi, hogy a 
készülék energiatakarékos üzemmódban dolgozik.
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4  Üzembe helyezés

Az első üzembe helyezés során a következőekben leírt pontokat hajtsa végre. 

Amennyiben ezeket a pontokat végrehajtotta, a készülék üzemkész. Ezt követően 
megkezdheti a kávé elkészítését. Javasoljuk, hogy az első két csésze kávét az első 
üzembe helyezés után öntse ki.

Felállítás

A készüléket stabil, egyenes és száraz felületre állítsa fel. A faltól és más • 
tárgyaktól körülbelül 10 cm távolságot tartson.
A SOLO&milk a készülék hátsó részén két görgővel rendelkezik. Így, ha • 
elöl kissé megemeli a készüléket, akkor az kényelmesen mozgatható.

Vigyázat!
Soha ne helyezze a készüléket forró felületre, ill. ne használja nedves  –
helyiségben.
Ne szállítsa, vagy tárolja a készüléket alacsony hőmérsékletű  –
szállítóeszközökben vagy helyeken, mert a benne lévő maradék víz 
megfagyhat, és ez a készülék meghibásodásához vezethet. Vegye 
fi gyelembe a 37. oldalon lévő utasításokat. 

A zaccgyűjtő tartály már a cseppfogó tálcában található. Kérjük, ügyeljen • 
arra, hogy a cseppfogó tálca ütközésig be legyen tolva a készülékbe.

Tanácsok
Őrizze meg a csomagolást a habszivacs anyaggal együtt a későbbi  –
szállítások megkönnytése érdekében és adott esetben a visszaküldéshez, 
mely által a szállítási során fellépő károk elkerülhetők.
Teljesen normális, hogy az első üzembe helyezés előtt kávé- és víznyomok  –
találhatóak a gépben. Ez amiatt van, hogy a gyárban ellenőrizték a 
készülék kifogástalan működését.

p8
Címke
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Csatlakoztatás

A hálózati kábelt olyan földelt, védőérintkezős dugaszolóaljzatba • 
csatlakoztassa, mely legalább 10 A-es biztosítékkal van ellátva.

Figyelmeztetés!
Hibás hálózati feszültség, rossz vagy sérült csatlakozók és hálózati 
kábel okozta égés- és áramütés veszélye

Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség a készülék típustábláján  –
feltüntetett feszültséggel megegyezik. A típustábla a készülék jobb 
oldalán található, a burkolat mögött (A ábra, 13 sz.).
Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó aljzat megfelel az elektromos  –
biztonságra vonatkozó hatályos szabványoknak. Kétség esetén forduljon 
villamossági szakemberhez.
Soha ne használjon sérült hálózati kábelt (sérült szigetelést, szigeteletlen  –
drótok).
A sérült kábelt a garanciaidőn belül kizárólag a gyártóval, annak lejárta  –
után szakképzett szakemberrel cseréltesse ki.

A szemeskávé tartály feltöltése

Vegye le a szemeskávé tartályának fedelét, és töltse fel a tartályt friss • 
kávészemekkel.

Vigyázat!
Kizárólag szemeskávéval töltse fel a tartályt. –
Soha ne tegyen őrölt, mélyhűtéssel fagyasztott vagy karamellizált  –
kávészemeket a szemskávé tartályába.

Tegye vissza a tartály fedelét.• 

p8
Címke
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Víztartály feltöltése

Nyissa fel a víztartály fedelét (• A ábr., 7 sz.) és húzza ki a készülékből a 
víztartályt.
Töltse fel a víztartályt a Max. jelzésig friss vízzel és helyezze be ismét a • 
készülékbe.

Megjegyzés
Amennyiben működés közben (pl. a kávékiadás során) a víztartály kiürül, 
a víztartály jele elkezd világítani. A folyamatban lévő művelet befelyezésre 
kerül, és a víztartályt az újabb művelet indítása előtt fel kell tölteni vízzel. 

Bekapcsolás és légtelenítés
A készülékben minden vezetéket gyárilag víztelenítettek és légtelenítettek. Ezért az 
első bekapcsolásnál a felmelegítés után világít a szelepet jelző szimbólum: , és a 
készüléket a gőzölőcsövön keresztül légteleníteni kell. A légtelenítés csak a készülék 
első üzembe helyezésekor szükséges.

Vigyázat!
A készüléket kizárólag Claris® vízszűrő nélkül és teli víztartály mellett 
szabad csak légteleníteni.

A Claris – ® vízszűrőt csak a légtelenítés után helyezze be a víztartályba. 
A víztartályt a légtelenítés  – előtt töltse fel friss vízzel a Max. jelölésig.

Nyomja meg a Be- / Kikapcsoló gombot •  a készülék bekapcsolásához.
A készenléti állapotot jelző szimbólum  →  villog. A készülék felmelegszik.
A felmelegítést követően világítani kezd a szelep szimbóluma .

Tegyen egy nagyobb edényt a gőzölőcső alá.• 
Fordítsa el a szelepkapcsolót (• A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával 
megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

p8
Címke
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A szelep szimbóluma  →  villog. A víz a gőzölőcső alatti edénybe folyik.

Amikor már nem folyik több víz, és a szelep szimbóluma •  világít, 
fordítsa el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba a 
szelep elzárásához.

A készülék ekkor üzemkész. →

A lefőzött kávémennyiség beállítása

Forgassa el a kávémennyiség-szabályozót (• A ábra, 4 sz.), a kívánt 
mennyiség fokozatmentes beállításához (szabályozógomb balra: kevesebb 
kávé, jobbra forgatva: több kávé).

Kávémennyiség
A szabályzó 
teljesen bal 
oldalon van

A szabályzó 
középen van

A szabályzó 
egészen jobb 
oldalon van

egy csésze 
mennyiségnél 30 ml 125 ml 220 ml

két csésze 
mennyiségnél 2 x 30 ml 2 x 125 ml 2 x 220 ml

Kávéerősség beállítása

A kávéerősség gombjának •  többszöri megnyomásával három lehetséges 
erősségi fokozat közül választhat.

A választását a kávészem-szimbólumok  →  mutatják a kijelzőn.

Kijelző Kávé erőssége

enyhe

normál 
(gyári beállítás)

erős

A kávé aromáját az őrlési fokozat beállításával is meg tudja változtatni. • 
Ehhez vegye fi gyelembe a 27. oldalon leírtakat.
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5  Melitta Claris® vízszűrő behelyezése

 A készülékhez mellékelve van egy Melitta Claris®-vízszűrő a vízkő kiszűréséhez. 
Kérjük, hogy ezt csak a gép első üzembevétele után helyezze be a készülékbe. Ha 
használja ezt a szűrőt, akkor a készüléket ritkábban kell vizkőmentesítenie, valamint 
a víz keménysége automatikusan 1-es keménységi fokozatra állítódik be (vegye 
fi gyelembe ehhez a 22 oldalt). A vízkövesedés elleni biztonságos védekezéssel 
meghosszabbíthatja gépe élettartamát. Javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje ki a 
vízszűrőt (2 havonta), de mindeképpen legkésőbb akkor, ha a kijelzőn megjelenik a 
vízszűrő  szimbóluma.

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva.

Nyomja meg egyidejűleg a kávéerősség kezelőgombját •  és a 
Be- / Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.

A vízszűrő szimbóluma  →  a teljes cserélési folyamat során villog. A 
cseppfogó tálca szimbóluma  világít.

Ürítse ki a cseppfogó tálcát és utána ismét helyezze vissza.• 
A víztartály szimbóluma  →  ekkor világít.

Hajtsa fel a viztartály fedelét és húzza ki felfele a viztartályt a készülékből.• 
Ürítse ki a viztartályt.• 
Csavarja be a Melitta Claris• ® vízszűrőt a víztartály alján lévő menetes 
részbe.
Töltse fel a víztartályt a Max. jelzésig friss vízzel és helyezze be ismét a • 
készülékbe.

A szelep szimbóluma  →  világít. 

Tegyen egy edényt a gőzölőcső alá.• 
Fordítsa el a szelepkapcsolót (• A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával 
megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

p8
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A szelep szimbóluma  →  villog. A víz a gőzölőcső alatti edénybe folyik.

Amikor már nem folyik több víz, és a szelep szimbóluma •  világít, 
fordítsa el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba a 
szelep elzárásához.

Ezt követően a készenléti állapotot jelző szimbólum  →  és a kávészem 
szimbólumok  elkezdenek világítani. A készülék ekkor üzemkész 
állapotban van és automatikusan 1-es keménységi fokra állítja be a viz 
keménységét.

Tanácsok
A Melitta Claris – ® vízszűrő nem állhat hosszabb ideig szárazon.
A Melitta Claris – ® vízszűrő behelyzése után a felesleges aktív szén az első 
átmosáskor kiöblítődik a szűrőből. Ez az öblítővizet kicsit elszürkítheti. 
Ezt követően a víz ismét tiszta lesz.

p8
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6  Kávé / eszpresszó készítése

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

Tegyen egy vagy egymás mellé kettő csészét a kifolyó alá.• 
Nyomja meg a kávéerősség gombját •  a kávéerősség beállításához.
Forgassa el a kávémennyiség-szabályozót (• A ábra, 4 sz.) a lefőzni kívánt 
kávémennyiség beállításához.

Nyomja meg a kávélefőzés kezelőgombját •  egyszer, ha egy csésze 
kávét szeretne készíteni.

Nyomja meg a kávélefőzés kezelőgombját •  kétszer, ha kettő csésze 
kávét szeretne készíteni.

Ha Ön kétszer nyomta meg a gombot, a kávészemek szimbóluma  →
megerősítésként kétszer villog gyorsan egymás után a lefőzés alatt.

A (kétszeres) őrlési folyamat és a kávéadagolás elkezdődik. A készenléti  →
állapotot jelző szimbólum  villog. A kávé adagolása automatikusan 
befejeződik, ha a lefőzni kívánt kávémennyiség kifolyt.

A kávéadagolás idő előtti befejezéséhez nyomja meg a kávélefőzés • 
kezelőgombját . Ha kétszer nyomta meg a gombot, akkor a 
lefőzés kezdete után várjon legalább három másodpercet, mielőtt újra 
megnyomná.

Tanácsok
Az első üzembevétel során a kávéörlő a megszokottnál egy kicsit  –
lassabban őröl.
A lefőzés során is lehetősége van a lefőzött kávémennyiség beállítására.  –
Ahhoz, hogy kevesebb kávét főzzön le, forgassa a kávémennyiség 
szabályzóját balra egészen addig, amíg a kívánt mennyiséget el nem érte 
vagy ameddig a lefőzés le nem áll. Több kávé lefőzéséhez forgassa a 
szabályozógombot jobbra.

p8
Címke
kávéőrlő ..
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7  Tejhab készítése

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső krómozott külső hüvelye lefelé fordítva • 
legyen (G ábra, 1 sz.).

Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját•  .
A készenléti állapotot jelző szimbólum  →  villog. A készülék felmelegszik. 
Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.

Töltsön tejet egy edénybe maximum az edény egyharmadáig, mivel a tej • 
térfogata habosításnál jelentősen megnő.
Tegye az edényt a gőzölőcső alá. Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye • 
beleérjen a tejbe.

Figyelmeztetés!
A forró gőzzel és a forró gőzölőcsővel könnyen megégetheti vagy 
leforrázhatja magát.

Soha ne nyúljon a kilépő gőzbe! –
Soha ne érintse meg használat közben a gőzölőcsövet. –

Fordítsa el a szelepkapcsolót (• A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával 
megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

A szelep szimbóluma  →  villog. A gőzölőcsőből kilépő forró gőz felhabosítja 
és egyidejűleg felmelegíti a tejet. Habosítás közben többször egymás 
után emelje kicsit feljebb, majd eressze vissza az edényt, így a tej jobban 
felhabosodik.

Csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba, • 
hogy a szelep bezáródjon és ezzel a habosítás befejeződjön. A tej 
térfogatának nagyjából a duplájára kellett nőnie, és az edénynek érezhetően 
fel kellett melegednie.

p8
Címke
kiáramló (dieses Wort ist besser) ...

p8
Címke
kiáramló (dieses Wort ist besser) ...



18

A gőzölő fúvókáját közvetlenül minden tejhabosítás után öblítse át úgy, • 
hogy gőzt vagy forró vizet ereszt át rajta.
Gőzölőcső átöblítése: • 
Töltsön meg egy edényt félig tiszta vízzel, és tartsa a gőzölőcső alá. 
Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye beleérjen a vízbe. 
Nyissa meg a szelepet körülbelül öt másodpercre, majd zárja be. 
A készülék 30 másodperc után automatikusan átvált gőzölési üzemmódból • 
normál üzemmódba. Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját , ha ennél 
hamarabb vissza szeretne váltani a normál üzemmódba.

Tanácsok
Javasoljuk, hogy magas fehérjetartalmú, hideg tejet használjon.  –
Ahhoz, hogy jó tejhabot kapjon, nem a tej zsírtartalma, hanem annak 
fehérjetartalma a mérvadó.
Ahhoz, hogy a gőzölő fúvókája kifogástalanul működjön, Önnek  –
rendszeresen ki kell azt öblítenie ld. a 28. oldalt.

8  Tej felmelegítése

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

Hajtsa a gőzölőcső krómozott külső hüvelyét felfelé (• G ábra, 2 sz.).
Töltsön tejet egy edénybe, és tartsa a gőzölőcső alá. Ügyeljen arra, hogy a • 
gőzölőcső hegye beleérjen a tejbe.

Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját • .
A készenléti állapotot jelző szimbólum  →  villog. A készülék felmelegszik. 
Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.
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Figyelmeztetés!
A forró gőzzel és a forró gőzölőcsővel könnyen megégetheti vagy 
leforrázhatja magát.

Soha ne nyúljon a kilépő gőzbe! –
Soha ne érintse meg használat közben a gőzölőcsövet. –

Fordítsa el a szelepkapcsolót (• A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával 
megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

A szelep szimbóluma  →  villog. A gőzölőcsőből kilépő forró gőz felmelegíti a 
tejet. Jobb eredmény érhet el, ha melegítés közben fel-le mozgatja az edényt.

Amikor a tej elérte a kívánt hőmérsékletet, csavarja el a szelepkapcsolót az • 
óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a szelep bezáródjon és ezzel a 
melegítés befejeződjön.
Gőzölőcső átöblítése: • 
Töltsön meg egy edényt félig tiszta vízzel, és tartsa a gőzölőcső alá. 
Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye beleérjen a vízbe. 
Nyissa meg a szelepet körülbelül öt másodpercre, majd zárja be. 
A készülék 30 másodperc után automatikusan átvált gőzölési üzemmódból • 
normál üzemmódba. Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját , ha ennél 
hamarabb vissza szeretne váltani a normál üzemmódba.

Tanácsok
Ahhoz, hogy a gőzölő fúvókája kifogástalanul működjön, Önnek 
rendszeresen ki kell azt öblítenie ld. a 28. oldalt.

p8
Címke
kiáramló (dieses Wort ist besser) ...

p8
Címke
kiáramló (dieses Wort ist besser) ...
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9 Forró víz adagolása

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

Tartson egy edényt a gőzölőcső alá.• 

Figyelmeztetés!
A kispriccelő forró vízzel és a forró gőzölőcsővel könnyen 
megégetheti vagy leforrázhatja magát.
Ha gőzölés után közvetlenül forró vizet adagol, először a bennmaradt 
forró gőz távozik a gőzölőcsőből, és ez a forró víz szétspricceléséhez 
vezethet. 

Kerülje el, hogy a forró víz és a forró gőzölőcső közvetlenül a bőrével  –
érintkezzen.

Fordítsa el a szelepkapcsolót (• A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával 
megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

A szelep szimbóluma  →  világít. Forró víz folyik a gőzölőcsőből az edénybe.

Amikor a kívánt vízmennyiséget elérte, csavarja el a szelepkapcsolót az • 
óramutató járásával ellentétesen, így a szelep bezáródik.
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10 Kikapcsolás és üzemmódok

Kikapcsolás

Tegyen egy edényt a kifolyó alá.• 
Nyomja meg a Be- / Kikapcsoló gombot •  a készülék kikapcsolásához.

A készülék ekkor automatikusan kiöblíti a kávé áramlási útját, amennyiben Ön  →
előtte kávét főzött le. A lefőzőkamra ekkor nyugalmi helyzetbe áll vissza. 
A készenléti állapot szimbóluma  kialszik.

Üzemmódok

Mód Miről ismerem fel Mi lehetséges?

üzemkész
A készenléti állapot szimbóluma 

 és a kávészem-szimbólumok 
 világítanak

Italkészítéshez szükséges 
kezelési funkciók

energiatakarékos 
üzemkész állapot

A kijelzőn a szimbólumok 
halványan világítanak

Ébredjen fel a 
Kávéerősség gombjának

 megnyomásával.

Auto-Off  / 
automatikus 
kikapcsolás-funkció

A kijelző sötét, a készülék nincs 
áram alatt

Bekapcsolás a 
Be- / Ki-gomb  
megnyomásával.

Energiatakarékos készenléti üzemmód

A készülék az utolsó művelet végrehajtása után automatikusan (beállítástól függően) 
az energiatakarékos készenléti üzemmódba kapcsol át (a fűtőtest hőmérséklete 
energiatakarékosságból lecsökken). Az időzítőkapcsolót (Timer) különböző időkre 
állíthatja be vagy teljes egészében kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ehhez vegye 
fi gyelembe a 23. oldalon leírtakat.

 Automatikus kikapcsolás-funkció

A készülék az utolsó művelet után automatikusan (beállítástól függően) kikapcsol. 
Ehhez az időzítőn (Timer) különböző időpontokat állíthat be. Ehhez vegye 
fi gyelembe a 24. oldalon leírtakat.

p8
Címke
időzítő kapcsolót (schreibt man gertrennt) ..
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11  Funkcióbeállítások

 A víz keménységének beállítása
Az Ön lakhelyén található víz keménységének megállapításához használja a mellékelt 
tesztcsíkot. Vegye fi gyelembe a tesztcsík csomagolásán található utasításokat. Gyárilag 
4-es keménységi fok van beállítva. Ha Ön behelyezi a Melitta Claris® vízszűrőt, akkor 
automatikusan az 1-es keménység kerül beállításra (lásd a 14. oldalt)

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot 
szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, a készülék minőségének megóvása érdekében a víz keménységét a következők 
szerint állítsa be:

Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját •  és a kávéerősség 
gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.

A készenléti állapot szimbóluma  →  elkezd gyorsan villogni.

Nyomja meg egyszer a kávélefőzés gombját •  a Vízkeménység 
beállítása menü lehívásához.

A vízszűrő szimbóluma  →  elkezd világítani.

Nyomja meg többször a Kávéerősség gombját •  a négy vízkeménységi 
fokozat valamelyikének kiválasztásához.

Az Ön által kiválasztott, táblázat szerinti vízkeménységet a kávszem- →
szimbólumok  jelzik a kijelzőn.

Vízkeménységi 
értéktartomány

Tulajdonságok °dH °f

1: lágy 0 - 7,2 °dH 0 - 13 °f

2: közepes 7,2 - 14 °dH 13 - 25 °f

3: kemény 14 - 21,2 °dH 25 - 38 °f

p8
Címke
kávészem-szimbólumok ..
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Vízkeménységi 
értéktartomány

Tulajdonságok °dH °f

4:  
villognak

nagyon kemény 
(gyári beállítás) > 21,2 °dH > 38 °f

Nyomja meg a Be- / Kikapcsoló gombot •  a kiválasztott vízkeménység 
jóváhagyásához.

A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A  →
készülék ekkor üzemkész állapoban van és az üzemkész állapot szimbóluma

világít.

Megjegyzés
Ha a beállítás során 60 másodpercig nem nyom meg valamilyen gombot, 
akkor a készülék automatikusan ismét készenléti állapotba vált át.

 Időzítő az energiatakarékos készenléti üzemmód beállításához
További információkat az energiatakarékos üzemmódról a 21. oldalon talál. Gyárilag 
az időzítő 1-es fokozatra (5 perc) van beállítva.

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot 
szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, az időzítőt (Timer) a következők szerint állítsa be:

Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját •  és a kávéerősség 
gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.

A készenléti állapot szimbóluma  →  elkezd gyorsan villogni.

Nyomja meg • kétszer a kávélefőzés kezelőgombját  az 
Energiatakarékos üzemmód menü lehívásához.

A víztartály szimbóluma  →  ekkor világít.

Nyomja meg többször a kávéerősség gombját •  az időzítő négy 
lehetséges időpontja valamelyikének kiválasztásához.

p8
Címke
állapotban ..
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Kijelző Idő

5 perc
(gyári beállítás)

15 perc

30 perc

 villognak ki

Nyomja meg a Be- / Kikapcsoló gombot •  a kiválasztott idő 
jóváhagyásához.

A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A  →
készülék ekkor üzemkész állapoban van és az üzemkész állapot szimbóluma

világít.

Megjegyzés

A kávéerősség kezelőgombjának  megnyomásával tudja felébreszteni 
a készüléket az energiatakarékos készenléti üzemmódból. Ekkor Ön 
közvetlenül tud kávét lefőzni.

 Az időzítő automatikus kikapcsolásának beállítása
Az automatikus kikapcsolás funkcióról a 21. oldalon talál további információkat. 
Gyárilag az időzítő 1-es fokozatra (1 óra) van beállítva.

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot 
szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, az időzítőt (Timer) a következők szerint állítsa be:

Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját •  és a kávéerősség 
gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.

A készenléti állapotot jelző szimbólum  →  villog.

Nyomja meg • háromszor a kávélefőzés kezelőgombját  az 
automatikus kikapcsolás üzemmód menü lehívásához.

p8
Címke
állapotban ..
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A cseppfogó tálca szimbóluma  →  világít.

Nyomja meg többször a kávéerősség gombját •  az időzítő négy 
lehetséges időpontja valamelyikének kiválasztásához.

Kijelző Idő

1 óra
(gyári beállítás)

2 óra

4 óra

 villognak 8 óra

Nyomja meg a Be- / Kikapcsoló gombot •  a kiválasztott idő 
jóváhagyásához.

A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A  →
készülék ekkor üzemkész állapoban van és az üzemkész állapot szimbóluma

világít.

A lefőzési hőmérséklet beállítása
Gyárilag a lefőzési hőmérséklet 2-es (közepes) fokozatra van beállítva.

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot 
szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, állítsa be igénye szerint a kívánt lefőzési hőmérsékletet az alábbiak szerint:

Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját •  és a kávéerősség 
gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.

A készenléti állapotot jelző szimbólum  →  villog.

Nyomja meg • négyszer a kávélefőzés kezelőgombját  a lefőzési 
hőmérséklet menüjének lehívásához.

A tisztítást jelző szimbólum  →  világítani kezd.

A Kávéerősség gombjának többszöri megnyomásával •  három 

p8
Címke
állapotban ..
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lehetséges lefőzési hőmérséklet közül választhat.

Kijelző Lefőzési 
hőmérséklet

alacsony

közepes 
(gyári beállítás)

magas

Nyomja meg a Be- / Kikapcsoló gombot •  a kiválasztott lefőzési 
hőmérséklet jóváhagyásához.

A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A  →
készülék üzemkész, a készenléti állapot szimbóluma  világít.

Gyári beállítások visszaállítása
A gyári beállítások visszaállításához a következő lépéseket kell végrehajtania:

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész, a készenléti állapot 
szimbóluma  pedig világítson.

Nyomja meg egyidejűleg a gőzelőállítás kezelőgombját•   és a 
Be- / Kikapcsoló gombot  több mint 2 másodpercen keresztül.

Minden beállítás visszaáll a gyári beállításra. Megerősítésként ekkor röviden  →
villog a készenléti állapot szimbóluma .

A gyári beállítások áttekintése:

Funkcióbeállítás (gyári beállítás)

Vízkeménység 4-es vízkeménység
energiatakarékos 

készenléti üzemmód 1. fokozat (5 perc)

Auto-Off  / 
automatikus 

kikapcsolás-funkció
1. fokozat (1 óra)

Lefőzési hőmérséklet 2. fokozat (közepes)
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 Őrlési fokozat beállítása
Az őrlési fokozatot kiszállítás előtt optimálisan beállították. Ezért az őrlési fokozat 
beállítását kb. csak 1 000 kávé lefőzése (kb. 1 év) után tanácsos elállítani. 

Az őrlési fokozatot csak a kávéőrlő működése közben tudja beállítani. Az őrlési 
fokozatot tehát közvetlenül a kávékészítés elkezdése után állítsa be. 

Amennyiben a kávé aromája nem elég intenzív, akkor fi nomabb őrlési fokozat 
beállítását javasoljuk Önnek.

Nyúljon be a készülék jobb oldalán található mélyedésbe (• A ábra, 13 sz.) és 
húzza le a burkolatot jobbra.
Indítson el egy normál kávélefőzést.• 
Miközben a kévéörlő őröl:•  Állítsa a kart a három pozíció valamelyikébe 
(E ábra).
Helyezze be a burkolat négy zárópeckét hátul a készülékbe, majd hajtsa be • 
balra a burkolatot, amíg az be nem kattan a helyére.

A kar helyzete Őrlési fokozat

bal fi nomabb
közép közepes
jobb durvább

p8
Címke
kávéőrlő (2 Buchstaben waren falsch!) ..
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12  Ápolás és karbantartás

Általános tisztítás

Törölje le a készülék külsejét szokványos mosogatószeres, puha, nedves • 
ruhával.
Ürítse ki és rendszeresen tisztítsa ki a cseppfogó tálcát (A ábr., • 
1.sz.), de legkésőbb akkor, ha az úszó fent a csésze polcnál 
kiemelkedik.

Rendszeresen tisztítsa ki a kávézacc tartályát.• 

Gőzölőcső tisztítása

A gőzölőcsövet tisztítsa meg közvetlenül használat után, ha azzal tejet • 
melegített vagy habosított.
Várja meg, míg a gőzölőcső lehűl, majd törölje át kívülről egy nedves • 
ruhával.
Ezután fordítsa el a gőzölőcsövet az óramutató járásával ellentétes irányba • 
(F ábra).
Az alapos napi tisztításhoz fordítsa el a gőzölőcsövet az óramutató • 
járásával ellentétes irányba (F ábra), és szedje szét (G ábra).
Öblítse át az összes részt folyó víz alatt vagy mosogatógépben. Különösen • 
a fúvókát tisztítsa meg egy hegyes tárggyal vagy kefével (H ábra).
Ezután az óramutató járásával megegyező irányban csavarja rá a • 
megtisztított gőzölőcsövet a foglalatra.

Vigyázat!
Ne használjon mikroszálas törlőkendőt, karcoló kendőket, szivacsot  –
vagy tisztítószert, hogy elkerüljük a készülék felszínének károsodását.
A csepptálcát és a lefőzőegységet soha nem mosogassa mosogatógépben,  –
mivel azok eldeformálódhatnak.
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Megjegyzés
A kávézacc felfogótartálya (A ábra, 1 sz.) mosogatógépben tisztítható. 
Gyakori mosogatógépben történő tisztításnál enyhe színelváltozás léphet 
fel a kávézacc gyűjtőn.
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 Lefőzőegység tisztítása

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva.

Megjegyzés
A készüléke optimális védelme érdekében javasoljuk Önnek, hogy legalább 
hetente egyszer tisztítsa ki a zaccfogót.

Nyúljon be a készülék jobb oldalán található mélyedésbe (• A ábra, 13 sz.) és 
húzza le a burkolatot jobbra.
Nyomja meg a lefőzőegység fogantyúján lévő piros gombot (• B ábra, 1 sz.), 
majd forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba 
ütközésig (kb. 75°-kal).
Húzza ki a lefőző egységet a készülékből a fogantyújánál fogva.• 
Hagyja a lefőző egységet az adott állapotában (ne mozgassa el vagy • 
csavarja el a lefőző-egység alkotórészeit).
Úgy egyben öblítse le alaposan a teljes lefőzőegységet folyó víz alatt, • 
minden oldalról. Különösképpen ügyeljen arra, hogy a D ábrán látható 
felület kávémaradéktól mentes legyen. Ne tegye a lefőzőegységet 
mosogatógépbe.
Hagyja a lefőzőegységet lecsöpögni.• 
Távolítsa el adott esetben a készülék belsejének azon felszínéről a • 
kávémaradványokat, melyre a lefőzőegység fog kerülni.
Ismét helyezze be a lefőzőegységet a készülékbe és csavarja el a • 
lefőzőegység fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányban 
ütközésig, amíg a lefőzőegység be nem reteszel.
Helyezze be a burkolat négy darab rögzítő elemét hátulról a készülékbe és • 
hajtsa be bal irányba a burkolatot , amíg az be nem kattan a helyére.
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Beépített tisztítóprogram
A beépített tisztítóprogram eltávolítja az olyan üledékeket és kávéolaj-maradványokat 
is, amelyeket kézzel nem lehet. Ez összesen körülbelül 15 percig tart.

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva.

Vigyázat!
2 havonta vagy körülbelül minden 200. lefőzött csésze kávé után futtassa  –
le a beépített tisztítóprogramot, de legkésőbb akkor, ha a tisztítást jelző 
szimbólum  világít a kijelzőn.
Kizárólag a Melitta – ® kávéautomatákhoz szánt tisztítótabláttáit használja. 
Ezek a tabletták kifejezetten a Melitta® SOLO&milk számára készültek. 
Amennyiben más tisztítószert használ, akkor az a készülék károsodásához 
vezethet.

Kérjük, végezze el a beépített tisztítóprogramot a következők szerint:

1. fázis

Az 1. fázis alatt a kijelzőn nem jelennek meg kávészem-szimbólumok.

1 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé. Töltse fel a víztartályt friss 
vezetékes vízzel a Max. jelzésig, és helyezze azt ismét vissza.

2 Nyomja egyidejűleg a kávélefőzés kezelőgombját  és a 
Be- / Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.

A tisztítást jelző szimbólum  →  a teljes folyamat során villog.
A cseppfogó tálca szimbóluma  világít.

3 Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a kávézacc tartályát.
4 Helyezze be ismét a cseppfogó tálcát a kávézacc tartály nélkül, és helyezze 

a kávézacc tartályt a kifolyó alá.
Az 1. fázisnak vége. →

p8
Címke
tistítótablettáit ..
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2. fázis

A 2. fázis alatt a kijelzőn egy kávészem-szimbólum  jelenik meg.

A gép először elvégez két automatikus öblítést. →
Ezt követően a készenléti állapot szimbóluma elkezd világítani .

5 Nyúljon be a készülék jobb oldalán található mélyedésbe (A ábra, 13 sz.) és 
húzza le a burkolatot jobbra.

6 Nyomja meg és tartsa lenyomva a lefőzőegység fogantyúján lévő piros 
gombot 
(B ábra, 1 sz.), majd forgassa el a fogantyút az óramutató járásával 
megegyező irányba ütközésig (kb. 75°-kal).

7 Húzza ki a lefőző egységet a készülékből a fogantyújánál fogva.
A készenléti állapot szimbóluma  →  és a tisztítást jelző szimbólum  
felváltva villog, amíg a lefőzőegység ki van véve.

Vigyázat!
A Lefőzőegység károsodásának veszélye

A beépített tisztítási folyamat során a lefőzőegységet csak az itt  –
megnevezett időpontban vegye ki.

8 Hagyja a lefőző egységet az adott állapotában (ne mozgassa el vagy 
csavarja el a lefőző-egység alkotórészeit).

9 Úgy egyben öblítse el alaposan a teljes lefőzőegységet folyó víz alatt, 
minden oldalról, majd hagyja a lefőzőegységet lecsepegni.

10 Tegyen egy tisztítótablettát a lefőzőegységbe (C ábra).
11 Ismét helyezze be a lefőzőegységet a készülékbe és csavarja el a 

lefőzőegység fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányban 
ütközésig, amíg a lefőzőegység be nem reteszel.

A tisztítást jelző szimbólum  →  tovább villog, a készenléti állapotot jelző 
szimbólum  pedig kialszik. A víztartály szimbóluma  világít.

12 Helyezze be a burkolat négy darab rögzítő elemét hátulról a készülékbe és 
hajtsa be bal irányba a burkolatot , amíg az be nem kattan a helyére.
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A 2. fázisnak vége. →

3. fázis

A 3. fázis alatt a kijelzőn két kávészem-szimbólum  jelenik meg.

13 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé. Töltse fel a víztartályt friss 
vezetékes vízzel a Max. jelzésig, és helyezze azt ismét vissza.

14 Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját  a beépített tisztítási folyamat 
folytatásához.

A 3. fázisnak vége. →

4. fázis

A 4. fázis alatt a kijelzőn három kávészem-szimbólum  jelenik meg.

A beépített tisztítóprogram ekkor folytatódik. Ez a folyamat kb. 5 percig tart.  →
A kávékifolyóból és készülék belsejében víz folyik a cseppfogó tálcába. Ezt 
követően világít a cseppfogó tálca szimbóluma .

15 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé. Töltse fel a víztartályt friss 
vezetékes vízzel a Max. jelzésig, és helyezze azt ismét vissza.

16 Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a kávézacc tartályát.
17 Helyezze be ismét a cseppfogó tálcát a kávézacc tartály nélkül, és helyezze 

a kávézacc tartályt a kifolyó alá.
A 4. fázisnak vége. →

5. fázis

Az 5. fázis alatt a kijelzőn három kávészem-szimbólum  jelenik meg. A 
középső kávészem villog.

A beépített tisztítóprogram ekkor folytatódik. Ez a folyamat kb. 5 percig tart.  →
A kávékifolyóból és készülék belsejében víz folyik a cseppfogó tálcába. Ezt 
követően világít a cseppfogó tálca szimbóluma .
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18 Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a kávézacc tartályt.
19 Helyezze be ismét a cseppfogó tálcát a kávézacc tartállyal együtt. 

A beépített tisztítóprogram befejeződött.  →
Az üzemkész állapot szimbóluma  ekkor elkezd világítani egy rövid 
felfűtési idő után. 
A készülék üzemkész.
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Beépített vízkőtlenítés
A beépített vízkőtlenítő-program eltávolítja a vízkőmaradványokat a készülék 
belsejéből. Ez összesen körülbelül 30 percig tart. Ekkor az egész folyamat alatt villog a 
vízkőtelenítés szimbóluma .

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva. Vízkőtelenítés előtt – 
amennyiben van – távolítsa el a Melitta Claris® vízszűrőt a víztartályból.

Vigyázat!
3 havonta hajtsa végre a beépített vízkőtelenítő programot, vagy ha a  –
vízkőtelenítést jelző szimbólum  megjelenik a kijelzőn.
Kizárólag a Melitta – ® kávéautomatákhoz szánt vízkőtelenítőjét használja. 
Ez a vízkőtelenítő kifejezetten a Melitta ® SOLO&milk számára 
készült.
Soha ne használjon ecetet, vagy más vízkőtlenítő szert. –

Kérjük, hogy a beépített vízkőtlenítő programot a következők szerint hajtsa 
végre:

1. fázis

Az 1. fázis alatt a kijelzőn egy kávészem-szimbólum  jelenik meg.

1 Nyomja meg egyidejűleg a gőzölés kezelőgombját  és a 
Be- / Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.

A vízkőtelenítés szimbóluma  →  villog, a cseppfogó tálca szimbóluma  
világít.

2 Ürítse ki a cseppfogó tálcát, majd ezt követően helyezze vissza azt a 
kávézacc tartálya nélkül, és helyezze a kávézacc tartályát a gőzölőcső alá.

A víztartály szimbóluma  →  világít.

3 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé, és teljesen ürítse ki.

p8
Címke
vízkőmentesítés (dieses Wort ist besser) ..

p8
Címke
vízkőmentesítés (dieses Wort ist besser) ..
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4 Helyezzen egy külön edénybe vízkőtlenítő port és öntse fel azt 0,5 l forró 
vízzel. Keverje el a vizkőtlenítő port (pl. egy kanállal).

Figyelmeztetés!
Vízkőoldó hatására előforduló bőrirritációk
Vegye fi gyelembe a vízkőoldó csomagolásán feltűntetett biztonsági 
előírásokat és mennyiségi adatokat.

5 Mihelyst teljesen feloldódott a vizkőtlenítő por, öntse a vizkőtlenítő 
oldatot a víztartályba. 

6 Helyezze be ismét a víztartályt.

7 Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját  a beépített vízkőtelenítő 
program elindításához.

Az 1. fázisnak vége. →

2. fázis

A 2. fázis alatt a kijelzőn két kávészem-szimbólum  jelenik meg.

A beépített vízkőtelenítő program elindul. A készülék belsejében többször,  →
időközönként víz folyik a cseppfogó tálcába. Ez a folyamat kb. 15 percig tart. 
Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.

8 Ügyeljen arra, hogy a zaccfogó tartály a gőzölőcső alatt álljon.
9 Fordítsa el a szelepkapcsolót (A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával 

megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.
Ekkor többször, időközönként víz folyik a gőzölőcsőből a zaccfogó tartályba.  →
A szelep szimbóluma  eközben villog. Ezt követően világít a cseppfogó 
tálca szimbóluma .

10 Hagyja a szelepet nyitva.
11 Ürítse ki a zaccfogó tartályt és a cseppfogó tálcát, majd ismét helyezze be a 

cseppfogó tálcát. Helyezze a zaccfogót ismét a gőzölőcső alá.
A víztartály szimbóluma  →  világít.

12 Öblítse ki a víztartályt, és töltse fel csapvízzel a Max.-jelzésig .

p8
Címke
vízkőtlenítő ..

p8
Címke
vízkőtlenítő ..

p8
Címke
vízkőtlenítő ..
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13 Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját  a beépített vízkőtelenítő 
program folytatásához.

A 2. fázisnak vége. →

3. fázis

A 3. fázis alatt a kijelzőn három kávészem-szimbólum  jelenik meg.

Ekkor víz folyik a gőzölőcsőből a zaccfogóba. A szelep szimbóluma  →  
eközben villog. Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.

14 Csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, hogy a 
szelep bezáródjon. 

A készülék belsejében víz folyik a cseppfogó tálcába. Ezt követően világít a  →
cseppfogó tálca szimbóluma .

15 Ürítse ki a cseppfogó tálcát, és utána ismét helyezze vissza a kávézacc 
tartályával együtt.

A beépített vízkőtelenítő program befejeződött.  →
A készenléti állapot szimbóluma  ekkor elkezd világítani egy rövid felfűtési 
idő után. 
A készülék üzemkész.

16 Helyezze be a Melitta Claris® vízszűrőt ismét a víztartályba.
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12  Szállítás és hulladékkezelés

 Szállításra, fagy elleni védelemre és hosszabb ideig tartó 
használaton kívül helyezésre vonatkozó előkészületek

Gőzöljön ki minden vizet a készülékből

Javasoljuk, hogy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor azt előtte 
gőzöltesse ki. A készülék így az esetleges fagykároktól is védve lesz.

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

Vegye ki a Melitta Claris• ® vízszűrőt a víztartályból.

Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés kezelőgombját •  és a 
Be- / Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.

A készenléti állapot szimbóluma  →  villog egy rövid felfűtési idő alatt. Ezt 
követően a víztartály szimbóluma  világít.

Nyissa fel a víztartály fedelét (• A ábr., 7 sz.) és húzza ki a készülékből a 
víztartályt. 

A szelep szimbóluma  →  világít. 

Tegyen egy edényt a gőzölőcső alá.• 
Csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával megegyezően a szelep • 
kinyitásához.

Ekkor elkezd folyni a víz a gőzölőcsőből az edénybe, ezenkívül gőz távozik el.  →
A szelep szimbóluma  villog.

Figyelmeztetés!
Forró gőz általi forrázásveszély
Ügyeljen arra, hogy ne forrázza le magát a gőzölőcsövön keresztül távozó 
forró gőzzel.

Ha már nem jön több gőz, csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató • 
járásával ellentétesen, így a szelep bezáródik.

A készülék ekkor ki van gőzölve. →

p8
Címke
ohne Komma!
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Megjegyzés
A Melitta Claris® vízszűrő nem állhat hosszabb ideig szárazon.

Szállítás

Gőzölje ki a készüléket (lásd a • 37. oldalt).
Ürítse ki és tisztítsa meg a cseppfogó tálcát és a kávézacc tartályt.• 
Ürítse ki a víztartályt és a szemeskávé tartályát. Adott esetben a mélyebben • 
lévő kávészemeket porszívóval szívja ki.
Vegye ki a Melitta Claris• ® vízszűrőt a víztartályból.
Tisztítsa meg a lefőzőegységet (lásd a • 29. oldalt).
Lehetőleg az eredeti csomagolásában szállítsa a készüléket, a habszivacs • 
anyaggal együtt, hogy a lehetséges szállítási károkat elkerülje.

Vigyázat!
Ne szállítsa, vagy tárolja a készüléket alacsony hőmérsékletű 
szállítóeszközökben vagy helyeken, mert a benne lévő maradék víz 
megfagyhat, vagy lecsapódhat és ez a készülék meghibásodásához 
vezethet.

Ártalmatlanítás

Kérjük, megfelelő gyűjtőrendszerek segítségével ártalmatlanítsa a • 
készüléket a környezeti normáknak megfelelően.
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13  Hibaelhárítás

Üzemzavar Ok Intézkedés

A kávé csak 
csöpög

Őrlési fokozat túl fi nom Állítsa durvábbra az őrlési 
fokozatot
A lefőzőegységet tisztítsa ki
esetleg vízkőtelenítse
vagy futtassa végig a beépített 
tisztítóprogramot

Nem folyik a kávé A víztartály nincs feltöltve, 
vagy nem lett megfelelően 
behelyezve

Töltse fel a víztartályt, 
és ügyeljen a megfelelő 
behelyezésre
, esetleg nyissa meg a szelepet, 
amíg a víz eltávozik a 
készülékből, majd zárja be a 
szelepet

A lefőzőegység eldugult Tisztítsa meg a zaccfogót
A kávédaráló nem 
őrli a kávészemeket

A kávészemek nem esnek 
bele a kávédarálóba (túl 
olajosak a kávészemek)

Ütögesse meg enyhén a 
kávészemtartályt

Idegen tárgy van a 
kávédarálóban

Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizközponttal

A kávédaráló túl 
hangos

Idegen tárgy van a 
kávédarálóban

Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizközponttal

A kávészem-
szimbólumok  
villognak, habár a 
kávészem-tartály 
fel van töltve

A lefőzőegységben nem 
megfelelőképp ledarált kávé 
található

Nyomja meg a kávélefőzés 
 vagy a kávéerősség  

kezelőgombját

A szelep 
szimbóluma  
soron kívül világít

A készülék belsejében lévő 
vezetékben levegő található

Nyissa meg a szelepet, amíg 
víz távozik a készülékből, majd 
zárja be ismét a szelepet
, esetleg tisztítsa meg a 
lefőzőegységet
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Üzemzavar Ok Intézkedés

Tej habosításakor 
túl kevés tejhab 
keletkezik

A gőzölőcső fúvókája nem 
megfelelő helyzetben van

Állítsa a fúvókát megfelelő 
helyzetbe

A gőzölőcső fúvókája 
piszkos

Tisztítsa meg a fúvókát

A lefőzőegységet 
a kivétel után már 
nem lehet betenni.

A lefőzőegység nem 
megfelelőképp van 
bereteszelve.

Ellenőrizze, hogy a 
lefőzőegység reteszelése 
megfelelőképp be van-e 
reteszelve.

A hajtómű nem megfelelő 
helyzetben áll.

Kapcsolja KI majd ismételten 
BE a készüléket, és ezt 
követően egyidejűleg nyomja 
meg a kávélefőzés  és 
a kávéerősség  gombját 2 
másodpercnél hosszabb ideig. 
A hajtómű ekkor a megfelelő 
helyzetbe áll. Ezután ismételten 
helyezze be a lefőzőegységet 
és ellenőrizze a megfelelő 
bereteszelést.

A tisztítást jelző 
szimbólum  és a 
készenléti állapotot 
jelző szimbólum 

 felváltva villog

A lefőzőegység hiányzik, 
vagy nem megfelelőképp 
van behelyezve

Helyezze be megfelelőképp a 
lefőzőegységet

A lefőzőegység tartálya túl 
van töltve

A Be- / Kikapcsoló gombbal 
kapcsolja ki a készüléket, 
majd ismét be (adott esetben 
ismételje meg), addig amíg a 
készenléti üzemmódot ki nem 
jelzi

Ekkor 
folyamatosan 
villog mindegyik 
kezelőgomb

Rendszerhiba A Be- / Kikapcsoló gombbal 
kapcsolja ki a készüléket, majd 
ismét be; ha a rendszerhiba 
továbbra is fennáll, akkor küldje 
el a készüléket szervízbe.

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Hotline Szervízszolgálatunkkal a 
következő számon: 0571 / 86 1900.
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