Használati- és szerelési utasítás
Beépíthető kávéautomata
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A csomagolóanyag és annak ártalmatlanítása
A szállítási csomagolás ártalmatlanítása

A régi készülék ártalmatlanítása

A csomagolás megóvja a készüléket a
szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok
alapján választották ki, így azok újrahasznosíthatók.

A használt villamos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Káros
anyagokat is tartalmaznak azonban,
amelyek a működéshez és biztonsághoz voltak szükségesek. Ezek a
szemétbe kerülve, vagy nem megfelelő
kezelés esetén ártalmassá válhatnak az
emberi egészségre és a környezetre.
Ezért semmi esetre se dobja szemétbe
a régi készülékét.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot takarít meg és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

Ehelyett vegye igénybe a lakóhelyén a
használt villamos és elektronikus
készülékek leadására és hasznosítására
felállított hulladékgyűjtő udvarokat.
Adott esetben tájékozódjon kereskedőjénél.
Gondoskodjon arról, hogy selejtezendő
készüléke az elszállításig a gyermekek
elől biztosan elzárt helyen legyen tárolva.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Ez a kávéautomata megfelel a biztonsági előírásoknak. Azonban a
szakszerűtlen használata anyagi károkhoz és személyi sérüléshez
vezethet.
A kávéautomata üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a
Használati utasítást. Ez fontos útmutatásokat ad a kávéautomata
beépítésével, biztonságosságával, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Így megóvja önmagát és elkerüli a kávéautomata károsodását.
A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek a biztonsági
előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.
Őrizze meg a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges
következő tulajdonosnak!
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Rendeltetésszerű használat
 Ezt a kávéautomatát arra tervezték, hogy a háztartásban és a
háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.
A háztartáshoz hasonló felállítási környezetre példák a következők:
– Üzletek, irodák és más munkahelyi környezetek,
– mezőgazdasági birtok és
– a vendégek által használt kávéautomata a szállodákban, motelekben, panziókban és más tipikus lakókörnyezetben.

 A kávéautomata nem alkalmas a szabadban történő használatra.
 A kávéautomatát kizárólag a háztartásban szokásos keretek
között használja olyan italok elkészítésére, mint presszókávé, cappuccino, latte macchiato és hasonlók. Az összes többi felhasználási
mód tilos.

 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a kávéautomatát biztonsággal kezelhetnék, nem
szabad azt felügyelet nélkül kezelniük.
Ezeknek a személyeknek csak akkor szabad a kávéautomatát
felügyelet nélkül használniuk, ha a készülék kezelését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonsággal tudják kezelni. Ezeknek az
embereknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a
helytelen használat lehetséges veszélyeit.

7

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Gyermekek a háztartásban
 Égési és forrázási veszély a kifolyóknál!
A gyerekek bőre érzékenyebben reagál a magas hőmérsékletekre,
mint a felnőtteké.
Akadályozza meg a gyerekeket abban, hogy a kávéautomata forró
alkatrészeit megérintsék, vagy testrészeiket a kifolyók alá tartsák.

 A kávéautomatát a gyermekektől távol állítsa fel.
 A nyolc év alatti gyermekeket tartsa távol a kávéautomatától,
kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

 8 év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a kávéautomatát
felügyelet nélkül használniuk, ha a készülék működését úgy elmagyarázták nekik, hogy azt biztonsággal kezelni tudják.
A 8 év feletti gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a kávéautomata közelében
tartózkodnak. Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.

 Gyermekeknek nem szabad a kávéautomatát felügyelet nélkül
tisztítaniuk.

 Gondolja meg, hogy a presszókávé és a kávé nem a gyermekek
itala.

 Fulladásveszély! A gyermekek játék közben a
csomagolóanyagot (pl. fólia) magukra tekerhetik vagy a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Műszaki biztonság
 Beépítést vagy javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakembereknek szabad elvégezniük. A szakszerűtlen beépítés vagy
javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet kitéve.

 A kávéautomata sérülései veszélyeztethetik az Ön biztonságát.
Beépítés előtt ellenőrizze a készüléket, nincsenek-e rajta látható külső sérülések. Soha ne helyezzen üzembe sérült készüléket.

 A kávéautomata hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze az adattáblán lévő csatlakoztatási adatokat (feszültség és
frekvencia) a villamos hálózat adataival.
Ezeknek az adatoknak feltétlenül meg kell egyezniük, hogy a
készülék ne károsodjon. Kétség esetén kérdezzen meg villamos szakembert.

 A kávéautomata villamos biztonsága csak akkor garantált, ha azt
egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rendszerhez csatlakoztatja. Ennek az alapvető biztonsági előfeltételnek
meg kell lennie. Kétség esetén villamos szakemberrel ellenőriztesse
a villamos hálózatot.

 A kávéautomata megbízható és biztonságos működése csak
akkor biztosított, ha a készülék a nyilvános villamos hálózatra van
csatlakoztatva.

 Ne csatlakoztassa a kávéautomatát elosztón vagy hosszabbító
kábelen keresztül a villamos hálózathoz. Azok nem garantálják a
készülék szükséges biztonságát (tűzveszély).

 A kávéautomatát nem szabad nem rögzített alkalmazási helyeken
(pl. hajókon) üzemeltetni.

 A kávéautomatát csak beépítve használja, hogy a biztonságos
működése szavatolt legyen.

 Kombinált beépítés esetén nagyon fontos, hogy a kávéautomatát
lefelé egy zárt közbenső polc határolja.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 A kávéautomatát kizárólag +10 °C és +38 °C közötti környezeti
hőmérsékletnél használja.

 Ne fedje le és ne takarja el a szellőző nyílásokat.
A kifogástalan szellőztetés akkor nincs biztosítva. A kondenzvíz a
kávéautomatát, vagy a köré épített bútorokat károsíthatja.

 Ügyeljen a kávéautomata megfelelő szellőzésére és kiszellőzésére.
Másként kondenzvíz képződhet és a készülék, vagy/és a köré épített
bútorok sérülhetnek.
A szellőzőnyílásoknak a bútor beépítésénél és a mennyezet alatti térnek legalább 200 cm2-nek kell lenni.

 Ha a kávéautomatát zárt bútorfront mögé építette be, kizárólag
nyitott bútorajtóval üzemeltesse. A zárt bútorelőlap mögött a hő és a
pára feltorlódik. Ezáltal a készülék, vagy/és a köré épített bútorok
sérülhetnek. Ne zárja be a bútorajtót, ha a kávéautomata üzemben
van. Csak akkor zárja be a bútorajtót, ha a kávéautomata teljesen
lehűlt.

 Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakembereknek szabad elvégezniük. A szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet kitéve.

 Javításoknál a kávéautomatát teljesen le kell választani a villamos
hálózatról. A kávéautomata villamosan csak akkor van leválasztva a
hálózatról, ha
– a villamos hálózat biztosítói ki vannak kapcsolva vagy
– a villamos hálózat becsavarható biztosítói teljesen ki vannak csavarva vagy
– a hálózati csatlakozókábel a villamos hálózatról le van választva.
Kizárólag a hálózati dugasznál fogva húzza ki, ne a hálózati csatlakozókábelnél.

 A garanciaigény-jogosultság elvész, ha a kávéautomata javítását
nem a Miele által felhatalmazott vevőszolgálat végzi el.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak eredeti
Miele alkatrészekre szabad kicserélni.

 Soha ne nyissa ki a kávéautomata házát. A áramvezető csatlakozók érintése, valamint a villamos és mechanikai felépítés megváltoztatása veszélyezteti Önt, és esetlegesen a kávéautomata
működési zavarához vezethet.

 Kizárólag eredeti Miele tartozékokat használjon. Amennyiben más
alkatrészek kerülnek felhasználásra, akkor a garanciára, jótállásra és/
vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Szakszerű használat
 Égési és forrázási veszély a kifolyóknál!
A kilépő folyadékok és a gőz nagyon forróak.

 Ügyeljen a következőkre:
– Ne tartsa semmilyen testrészét a központi kifolyó alá, amikor a
forró folyadékok vagy a gőz kilép.
– Ne érintsen meg forró alkatrészeket.
– A fúvókák forró folyadékot vagy gőzt fröccsenthetnek szét. Ezért
ügyeljen arra, hogy a központi kifolyó tiszta legyen és rendesen fel
legyen szerelve.
– A víz a cseppfogó tálcában is nagyon forró lehet. Legyen óvatos a
cseppfogó tálca ürítésénél.
 Sose nézzen közvetlenül vagy optikai műszerrel (nagyítóval
vagy hasonlóval) a világításba.

 Ügyeljen a következőkre a felhasznált víznél:
– Kizárólag hideg és friss ivóvizet töltsön a víztartályba. A meleg,
vagy forró víz, vagy más folyadékok károsíthatják a kávéautomatát.
– Naponta cserélje a vizet, hogy a csíraképződést megelőzze.
– Ne használjon ásványvizet. Azáltal erősen vízkövesedik és károsodik a kávéautomata.
– Ne használjon fordított ozmózisos berendezésből nyert vizet. A
készülék károsodhat.

 Kizárólag pörkölt szemes kávét töltsön a szemeskávétartályba. Ne
töltsön a tartályba adalékanyaggal kezelt szemes kávét vagy őrölt
kávét.
Ne töltsön folyadékot a szemeskávétartályba.

12

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
 Ne használjon nyers kávét (zöld, pörköletlen szemes kávét), vagy
nyers kávét tartalmazó kávékeverékeket. A nyers kávébabszemek
nagyon kemények és még bizonyos maradéknedvességet tartalmaznak. A kávéautomata darálóműve már az első darálás során károsodhat.

 Ne töltsön a kávéautomatába cukorral, karamellel vagy hasonlóval előkezelt szemes kávét, valamint cukortartalmú folyadékokat. A
cukor tönkreteszi a készüléket.

 Kizárólag őrölt kávét vagy a Miele forrázóegység zsírtalanítására
szolgáló tisztítótablettáit töltse a portároló rekeszbe.

 Ne használjon karamellizált instant kávét. Az abban található cukor összeragasztja, és eldugítja a kávéautomata forrázó egységét. A
forrázó egység zsírtalanító tisztítótablettája ezeket az összetapadásokat nem oldja fel.

 Kizárólag adalékok nélküli tejet használjon. A legtöbb cukortartalmú adalék beragasztja a tejvezetéket.

 Ha állati eredetű tejet használ fel, kizárólag pasztőrözött tejet
adjon hozzá.

 Ne tartson a központi kifolyó alá égő alkoholos keveréket. A
kávéautomata műanyag alkatrészei tüzet foghatnak és megolvadhatnak.

 Ne támaszkodjon a nyitott készülékajtóra, vagy ne terhelje meg
tárgyakkal, hogy ne sértse meg a kávéautomata csuklópántjait.

 A központi kifolyó összekötő kupakja szilikonzsírral van bekenve.
Ügyeljen a ruházatára, ha tartályt vagy más alkatrészt a belső térből
kivesz vagy behelyez.

 Ne tisztítson tárgyakat a kávéautomata segítségével.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
Tisztítás és ápolás
 Tisztítás előtt a kávéautomatát kapcsolja ki.
 Minden nap alaposan tisztítsa meg a kávéautomatát és a tejtartályt, különösen az első használat előtt (lásd a "Tisztítás és ápolás"
részt).

 Ügyeljen arra, hogy a tejvezető részeket alaposan és rendszeresen
kitisztítsa. A tej természetéből adódóan csírákat tartalmaz, amelyek
nem kielégítő tisztítás esetén nagyon elszaporodnak.

 Ne használjon gőztisztító készüléket a tisztításhoz. A gőz az áramvezető alkatrészekre juthat és zárlatot okozhat.

 A vízkeménységtől függően rendszeresen vízkőtlenítse a kávéautomatát. Vízkőtlenítse a készüléket gyakrabban, ha nagyon kemény
vizet használ. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek
a hiányos vízkőtlenítés, rossz vízkőtlenítő szer, vagy a nem megfelelő
koncentráció miatt keletkeztek.

 Rendszeresen zsírtalanítsa a forrázóegységet a tisztítótablettákkal.
Az alkalmazott kávéfajta zsírtartalmától függően a forrázó egység
gyorsabban eldugulhat.

 A presszó-/kávézacc a bioszemétbe, vagy a komposztra való, ne
öntse a mosogató kiöntőjébe. Különben a lefolyó eldugulhat.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
A rozsdamentes acél felületekkel felszerelt készülékekre
érvényes:
 Ne ragasszon a rozsdamentes acél felületekre öntapadós jegyzetpapírt, átlátszó-, fedő ragasztószalagot vagy más ragasztóanyagot.
A ragasztóanyag által sérül a bevonattal ellátott rozsdamentes acél
felület és elveszíti a szennyeződésekkel szembeni védő hatását.

 A rozsdamentes acél felületek bevonata érzékeny a karcolásokra.
Maguk a mágnesek is karcolásokat idézhetnek elő.
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Készülékleírás
Külső nézet

a Be/Ki gomb 
b Kezelő- és kijelzőelemek
c Ajtófogantyú
d Forró víz kifolyó
e Csepegtető lemez
f Állítható magasságú központi kifolyó világítással
g Tejtartály fedéllel
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Készülékleírás
Belső nézet

h Az őrölt kávé rekeszének fedele
i Forraló egység
j Őrölt kávé rekesze
k Az őrlési fokozat karja
l Szemeskávétartály
m Víztartály
n Csepegtető tálca ráccsal
o Zacctartály
p Cseppfogó csésze
q Központi kifolyó összekötő
r Szervizfedél
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Kezelő- és kijelzőelemek

a Be/Ki gomb 
g OK gomb
A kávéautomata be- és kikapcsolása
Kijelző üzeneteinek jóváhagyása és a
beállítások elmentése
b Italgombok
h Profilok 
Presszókávé , kávé , cappuccino  vagy latte macchiato  készítéProfilok elmentése és kezelése
se
i Beállítások 
c További programok 
Beállítások módosítása, információk
megjelenítése vagy annak ellenőrzéTovábbi italok, például hosszú kávé,
se, hogy pillanatnyilag mely
cafè latte, forró tej, tejhab és forró
beállítások aktívak
víz,
Karbantartás menü
j Két adag 
d Kijelző
Két adag készítése egyféle italból
Információk az aktuális műveletről
k Paraméter 
vagy az állapotról
Beállítások a kávékészítés ellenőre Vissza 
zésére vagy módosítására
Visszalépés a következő magasabb
l Optikai interfész
menüszintre, az akaratlan műveletek
(csak a Miele vevőszolgálata
megszakítása
számára)
f Nyílgombok 
További választási lehetőségek
megjelenítése a kijelzőn és egy
kiválasztás megjelölése
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Tartozékok
Ezeket a termékeket és további tartozékokat megrendelheti az interneten
vagy beszerezheti a Miele vevőszolgálatán és a Miele szakkereskedőjénél
keresztül.

– A tejvezeték könyökidoma
alkatrész

Utólag vásárolható tartozékok
A Miele választéka egy sor, a kávéautomatához megfelelő hasznos tartozékot,
valamint tisztító és ápolószert tartalmaz.

Mellékelt tartozékok

– Univerzális mikroszálas kendő
ujjlenyomatok és enyhe szennyeződések eltávolítására

– Kávéskanál
az őrölt kávé adagolásához

– Tejtartály fedéllel
tej tárolásához és készítéséhez

– Tejtartály fedéllel
tej tárolásához és készítéséhez

– Kompakt zár
Fedél, hogy a tejtartályt a hűtőszekrényben is lehessen tárolni

– Tisztítószer a tejvezetékekhez
a tejrendszer tisztításához (induló
készlet)

– Tisztítószer a tejvezetékekhez
a tejrendszer tisztításához

– 2 ápolási tartály (nagy, kicsi)
a tisztításhoz és ápoláshoz

– Vízkőmentesítő tabletták
a vízvezetékek vízkőmentesítéséhez

– Vízkőmentesítő tabletták
a vízvezetékek vízkőmentesítéséhez
(induló készlet)

– Tisztítótabletták
a forrázó egység zsírtalanítására

– Tisztítótabletták
a forrázó egység zsírtalanításához
(induló készlet)

– Szilikonzsír
a központi kifolyó összekötő kupakjának zsírozásához

– Tesztcsíkok
a vízkeménység meghatározására
– Szilikonzsír
a központi kifolyó összekötő kupakjának zsírozásához
– Tisztítókefe
a tejvezeték tisztításához
– A központi kifolyó összekötő kupakja
alkatrész
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Első üzembe helyezés
Mielőtt a kávéautomatát üzembe
helyezi, olvassa el figyelmesen a használati utasítást és ismerkedjen meg
a készülékkel és annak használatával.

Az első használat előtt
 Állítsa fel a kávéautomatát és csatlakoztassa azt (lásd "Elektromos csatlakoztatás" és "Beépítés").
 Távolítsa el az esetleg rajta levő
védőfóliát.
Tisztítsa meg alaposan a készüléket
(lásd "Tisztítás és ápolás"), mielőtt
vizet és szemes kávét tölt a kávéautomatába.

A készülék első bekapcsolása
Amikor a kávéautomatát először bekapcsolja, az üdvözlő üzenet után a
készülék a következő beállításokra kérdez rá:
– Nyelv és ország
– Dátum
– Pontos idő
– Kijelző (pontos idő kijelzése)
 Érintse meg a Be-/Ki-gombot-.
A kijelzőn rövid időre a MIELE ÜDVÖZÖLJÜK üzenet jelenik meg.
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Nyelv kiválasztása
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a kívánt nyelv világos hátterű
nem lesz.
Érintse meg az OK gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a kívánt ország világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.
A pontos idő beállítása
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg az aktuális pontos idő meg nem
jelenik. Érintse meg az OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.
Dátum beállítása
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg be nem állítódik az aktuális
dátum. Az év, a hónap és a nap jóváhagyásához érintse meg az OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.

Első üzembe helyezés
Kijelző

Vízkeménység

A következő lehetőségek közül választhat:

A vízkeménység azt adja meg, mennyi
oldott vízkő van a vízben. Minél több
vízkő van a vízben oldott állapotban,
annál keményebb a víz. És minél
keményebb a víz, annál gyakrabban van
szükség a kávéautomata vízkőmentesítésére.

–

bekapcsolás: A dátum és a pontos idő
mindig látható, ha a készüléket kikapcsolja.

–

ki:

–

Éjszakai lekapcsolás:

A kijelző sötét, ha a készüléket kikapcsolja.
A dátum és a
pontos idő 5:00 órától 23:00 óráig jelenik meg a kijelzőn.

 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a kívánt kijelzőbeállítás világos
hátterű nem lesz. Érintse meg az OK
gombot.
A kiválasztott lehetőségtől függően a
kávéautomata több energiát fogyaszt.
A kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet.
Ezzel az első üzembe helyezés sikeresen lezárult.

A kávéautomata méri a felhasznált vízés gőzmennyiséget. A beállított
vízkeménységtől függ, hogy a készülék
vízkőmentesítéséig több vagy kevesebb
ital készíthető el.
A készülék kifogástalan működése és
megóvása érdekében állítsa be a
kávéautomatát a helyi vízkeménységre.
Ezt követően a megfelelő időpontban a
kijelzőn egy felszólítás jelenik meg,
hogy indítsuk el a vízkőmentesítést.
Négy vízkeménységi fokozat állítható be
a készüléken:
Vízkeménység

A vízművek
vízkemén
ységi tartománya

Beállítás
(vízkeménységi fokozat)

0–8,4 °dH
(0–1,5 mmol/l)

lágy

1 – lágy

8,4–14 °dH
(1,5–2,5 mmol/l)

közepes

2 – közepes

14–21 °dH
(2,5–3,7 mmol/l)

kemény

3 – kemény

> 21 °dH
(> 3,7 mmol/l)

kemény

4 – nagyon
kemény

 Töltsön friss, hideg ivóvizet a víztartályba.

Gyári kiszállítás esetén a 3.
vízkeménységi fokozat van előre
beállítva.
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Első üzembe helyezés
A vízkeménység meghatározása
A meglévő vízkeménységet a mellékelt
tesztcsíkkal határozhatja meg. A másik
lehetőség az, hogy az illetékes vízművektől kér felvilágosítást a helyi
vízkeménységről.

 Merítse vízbe a tesztcsíkot kb. egy
másodpercig. Rázza le a felesleges
vizet a tesztcsíkról. Kb. egy perc után
leolvashatja az eredményt.
Vízkeménység beállítása
 Érintse meg a  gombot.
 Válassza ki a nyílgombokkal  a
Vízkeménység lehetőséget, és érintse
meg az OK gombot.
 Válassza ki a nyílgombokkal  a
vízkeménységi fokozatot, és érintse
meg az OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.
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Kezelési elv
Az érintőgombokkal kezelheti a kávéautomatát.

A kiválasztás megerősítéséhez érintse
meg az OK gombot.

Az italmenüben van, ha a kijelzőn a
következő jelenik meg:

Kilépés a menüszintből vagy a
művelet megszakítása

 Miele

Az aktuális menüszintből történő kilépéshez érintse meg a  gombot.

Ital választása

Kávéital készítéséhez érintse meg az
egyik italgombot.
További italokat a További programok 
menüben talál.

Egy menü előhívása és navigálás a menüben
Egy menü előhívásához érintse meg a
megfelelő gombot. Az adott menüben
műveleteket indíthat el vagy beállításokat módosíthat.

Beállítások
Nyelv 
Pontos idő
Dátum
A kijelző jobb oldalán egy sáv mutatja,
hogy további opciók vagy szöveg érhetők el. A nyílgombokkal  megjelenítheti ezeket.
A  pipáról ismerheti fel, hogy melyik
beállítás van aktuálisan kiválasztva.
Ha egy opciót szeretne kiválasztani,
érintse meg a nyílgombokat , amíg
a kívánt opció világos hátterű nem lesz.
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A víztartály feltöltése
 Naponta cserélje a vizet, hogy a
csíraképződést megelőzze.
Kizárólag hideg és friss ivóvizet
töltsön a víztartályba.
Meleg, vagy forró víz, valamint más
folyadékok károsíthatják a kávéautomatát.
Ne töltsön ásványvizet a víztartályba. Azáltal erősen vízkövesedik és
károsodik a kávéautomata.

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Húzza ki a víztartályt előrefelé.
 Vegye le a fedelet és töltsön a "max"
jelölésig hideg, friss ivóvizet a víztartályba.
 Tolja be a víztartályt a készülékbe,
amíg hallhatóan bepattan.
Ha a víztartály egy kissé előrébb vagy
magasabban helyezkedik el, ellenőrizze, hogy a víztartály felfekvő felülete
nem szennyeződött-e. A kifolyószelep
tömítetlenné válhat. Adott esetben
tisztítsa meg a felfekvő felületet.
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A szemes kávé betöltése
Kávét vagy presszókávét készíthet pörkölt kávészemekből, amelyeket a
kávéautomata minden adaghoz frissen
őröl meg. Ehhez töltse a kávészemeket
a szemeskávétartályba.
Őrölt kávéból is készíthet kávéitalokat
(lásd a "Kávéitalok őrölt kávéból" részt).
Figyelem! Az őrlőmű károsodhat!
Presszókávé vagy kávé készítésekor
kizárólag pörkölt szemes kávét
töltsön a kávétartályba. Ne töltsön
őrölt kávét a tartályba.
Ne töltsön folyadékot a szemeskávétartályba.

 Húzza ki a szemes kávé tárolót.
 Tolja hátra a fedelet és töltsön szemes kávét a szemes kávé tartályba.
 Tolja a fedelet ismét egészen előre.

Figyelem! A cukor tönkreteszi a
kávéautomatát!
Ne töltsön a kávétartályba cukorral,
karamellel vagy más hasonló anyaggal előkezelt szemes kávét, valamint
cukortartalmú folyadékokat.
Ne használjon nyers kávét (zöld, pörköletlen szemes kávét) vagy nyers
kávét tartalmazó kávékeverékeket. A
nyers kávébabszemek nagyon
kemények, és még tartalmaznak
nedvességet. A kávéautomata
darálóműve már az első darálás
során károsodhat.

 Tolja be a szemes kávé tartályt teljesen a kávéautomatába. Zárja be a
készülékajtót.

Tanács: A nyers kávét diófélék vagy
magvak darálására szolgáló darálóval
őrölheti meg. Az ilyen darálóknak általában rozsdamentes forgókése van. A
darált nyers kávét ezután adagonként
töltse az őrölt kávé rekeszbe, majd
készítse el a kívánt kávéitalokat (lásd a
"Kávéitalok őrölt kávéból" részt).
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A kávéautomata be- és kikapcsolása
Bekapcsolás

Kikapcsolás

Ha bekapcsolja a készüléket, a kávéautomata felfűt, és kiöblíti a vezetékeket.
Eközben kitisztítja és felmelegíti a vezetékeket a kávékészítéshez.

 Érintse meg a Be-/Ki-gombot-.

Ha a kávéautomata üzemi hőmérséklete még 60 °C felett van, akkor az
öblítés nem indul el.
 Érintse meg a Be/Ki gombot .
A felfűtést követően a készülék átöblíti a
vezetékeket. A központi kifolyóból forró
víz folyik ki.

Ha egy kávéitalt készített, kikapcsolás
előtt a kávéautomata átöblíti a vezetékeket.

Hosszabb távollét esetén
Ha a kávéautomatát hosszabb ideig
nem használja:
 Ürítse ki a cseppfelfogó tálkát, a zacctartályt és a víztartályt.

Most már készíthet italokat.
Tanács: Ha nem szeretné, hogy az
öblítővíz a csepegtető tálcába folyjon,
az első italkészítés előtt tegyen egy
megfelelő edényt, pl. egy kis tartályt a
központi kifolyó alá.

 Tisztítson meg minden alkatrészt alaposan, a forrázó egységet, a központi
kifolyó összekötőt és az ajtóban található cseppfelfogó tálkát is.
 Kapcsolja ki a készüléket.
Ha a készülékajtót hosszabb ideig
nyitva hagyja, húzza ki a hálózati
csatlakozót vagy kapcsolja le a
háztartás elektromos hálózatának biztosítékát energiatakarékosság
céljából.
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A központi kifolyó beállítása a csésze magasságához
A központi kifolyót a saját csészéinek
vagy poharainak magasságához állíthatja be. Így a kávé vagy a presszókávé
nem hűl ki olyan hamar, a krém pedig
tovább megmarad.

 Húzza le a központi kifolyót egészen
az edény pereméig,
vagy pedig tolja fel, amíg az edény
alá nem fér.
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Italok készítése
 Égési és forrázási veszély a ki-

Kávéital elkészítése

folyóknál!
A kilépő folyadékok és a gőz nagyon
forróak.
Ne tartsa semmilyen testrészét a
központi kifolyó alá, amikor a forró
folyadékok vagy a gőz kilép.
Ne érintsen meg forró alkatrészeket.
A következő tejjel készült kávéspecialitások közül választhat:
– A presszókávé egy erős aromájú
kávé, sűrű, mogyorószínű habréteggel – a crema-val. A presszókávé
készítéséhez presszókávé-pörkölésű
szemes kávét használjon.
– A kávé  abban különbözik a presszókávétól, hogy több vízzel készül,
és másként pörkölik meg a kávészemeket.
Az elkészítéséhez megfelelő pörkölésű kávészemeket használjon.
– A hosszú kávé egy kávé határozottan több vízzel.
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 Tegyen egy csészét a központi kifolyó
alá.
 Érintse meg a kívánt ital érintőgombját:
Presszókávé
 Kávé
 A További programok menüben:
hosszú kávé
A központi kifolyóból a kávéital a
csészébe folyik.
Az első használat során az első két
főzetet öntse ki, hogy a gyári ellenőrzésből származó összes kávémaradékot eltávolítsa a forraló rendszerből.

Italok készítése
Két adag

Italkészítés megszakítása

Egyszerre akár két adag presszókávét
vagy kávét is kérhet, ezeket elkészítheti
egy csészében, vagy egyszerre két
csészébe is kitöltheti.

Egészen addig szakíthatja meg az italkészítést, amíg a kijelzőn a Állj látható.

Ha egyszerre akar két csészét megtölteni:

 Érintse meg az OK gombot.
Két adag elkészítése során az OK
gomb egyszeri megérintésével csak az
első adag elkészítését állítja le. A teljes
italkészítés megszakításához érintse
meg hosszabban az OK gombot.

 Tegyen egy-egy csészét a központi
kifolyó egy-egy fúvókája alá.
 Érintse meg a  gombot.
A  gomb világít.
 Érintse meg a kívánt ital érintőgombját.
A központi kifolyóból két adagnyi kávéital folyik ki.
Ha egy ideig egy italgombot sem érint
meg, akkor a készülék visszaállítja a
"Két adag"  lehetőséget.
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Italok készítése
Kávéskanna: Több csésze kávé
elkészítése közvetlenül
egymás után
A Kávékanna funkcióval egymás után
automatikusan több csésze kávét
készíthet el (legfeljebb 1 litert), például
hogy megtöltsön egy kávéskannát.
Legfeljebb nyolc csészényi italt készíthet így el.
A Kávékanna funkciót kétszer használhatja egymás után. Ezután a kávéautomatának egy hosszabb, egyórás
lehűlési időre van szüksége, hogy a
készülék ne károsodjon.
 Helyezzen egy kellő nagyságú edényt
a központi kifolyó alá.
 Érintse meg a  gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a Kávékanna világos hátterű nem
lesz.
Érintse meg az OK gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombon ,
amíg az elkészítendő italok száma (3–
8 csésze) világos hátterű nem lesz.
Érintse meg az OK gombot.
 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
A készülék minden adag kávét egyenként őröl meg, forráz le és mér ki. A kijelző eközben mutatja a folyamatot.
Bármikor megszakíthatja a folyamatot.
 Érintse meg az OK gombot vagy a 
gombot.
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Kávéitalok készítése őrölt
kávéból
A már őrölt szemes kávéból a kávét
adagonként töltse a portároló rekeszbe.
Így pl. koffeinmentes kávét készíthet,
annak ellenére, hogy a szemeskávé-tartályban koffeintartalmú kávé van.
A kávéautomata automatikusan felismeri, ha Ön őrölt kávét tölt a portároló rekeszbe.
Őrölt kávé használata esetén mindig
csak egy adag kávét vagy presszókávét
készíthet.
Az őrölt kávé betöltése
Ne töltsön a portároló rekeszbe egy
csapott kávéskanál őrölt kávénál
többet. Ha túl sok őrölt kávét tölt a
portároló rekeszbe, akkor a forrázó
egység az őrölt kávét nem tudja összetömöríteni.
A kávéautomata felhasználja az összes
beletöltött őrölt kávét a következő
kávékészítéshez.
Használja a mellékelt kávéskanalat a
helyes adagoláshoz.

Italok készítése
 Nyissa ki a készülék ajtaját.

Kávéitalok készítése őrölt kávéból
Ha őrölt kávéból akar kávéitalt készíteni:
 Válassza ki a nyílgombokkal  az
igen lehetőséget, majd érintse meg az
OK gombot.
Most kiválaszthatja, hogy milyen kávéital készüljön az őrölt kávéból.
 Tegyen egy csészét a központi kifolyó
alá.
 Válasszon ki egy kávéitalt.

 Húzza ki teljesen az őrölt kávé rekesz
burkolatát. Nyissa ki a rekesz fedelét.
 Tegyen egy csapott kanálnyi őrölt
kávét a rekeszbe.
 Zárja le az őrölt kávé rekeszt, és tolja
vissza a burkolatot a készülékbe. Zárja be a készülékajtót.
A kijelzőn megjelenik az Őrölt kávé használata? üzenet.

A kívánt kávéital elkészül.
Ha nem akar kávéitalt készíteni őrölt
kávéból:
 Válassza ki a nyílgombokkal  a
nem lehetőséget, majd érintse meg az
OK gombot.
Az őrölt kávé a zacctartályba kerül.
Ha kb.15 másodpercen belül nem
érinti meg egyik ital gombját sem,
akkor a kávépor a zacctartályba kerül.
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Italok készítése
Tejjel készült italok
 Égési és forrázási veszély a
központi kifolyónál és a gőzszelepnél!
A kilépő folyadékok és a gőz nagyon
forróak!

Útmutatások a tejtartályhoz
A tej a tejtartályban nem hűl le. Ezért
ha hosszabb ideig nem készít tejes
kávéitalt, tegye a tejtartályt hűtőszekrénybe. Csak hideg tejből (< 10 °C)
készíthet jó tejhabot.

Kizárólag adalékok nélküli tejet használjon. A legtöbb cukortartalmú
adalék beragasztja a tejvezető részeket. A kávéautomata károsodik.
Ha állati eredetű tejet használ fel,
kizárólag pasztőrözött tejet adjon
hozzá.
A következő tejjel készült kávéspecialitások közül választhat:
– A Cappuccino  kb. kétharmad rész
tejhabból és egyharmad rész presszókávéból áll.

a Fedél

– A Latte macchiato  egyharmad
rész forró tejből, egyharmad rész tejhabból és egyharmad rész presszókávéból áll.

c Tejbeszívó cső

– A caffè latte  forró tejből és presszókávéból készül.
Ezenkívül forró tejet és tejhabot is
készíthet.
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b Érzékelő rúd

d Üvegtartály
 A tejtartályt max. 2 cm-rel a perem
alattig töltse fel tejjel. Zárja le a tejtartályt a fedéllel.
Ügyeljen arra, hogy a palack nyílása
és nyaka tiszta maradjon (betöltéskor
és a tartály szállításakor is). A
szennyeződések hibás működéshez
vezethetnek.

Italok készítése
Forró víz elkészítése
Égési és forrázási veszély! A forró víz
kifolyónál kilépő víz nagyon forró.
Vegye figyelembe, hogy a víz tea
készítéséhez nem elég forró.
 Helyezzen egy megfelelő edényt a
forró víz kifolyó alá.
 Érintse meg a  gombot.
 Elölről tolja be a tejtartályt a kávéautomatába.
Italok készítése tejjel

 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a Forró víz világos hátterű nem
lesz. Érintse meg az OK gombot.

 Tegyen egy megfelelő edényt a
központi kifolyó alá.

Forró víz folyik a kifolyó alatti edénybe.

 Érintse meg a kívánt ital érintőgombját:
 Cappuccino
 Latte macchiato
 A További programok menüben:
cafè latte, forró tej, tejhab

 Érintse meg az OK gombot.

Az italkészítés megszakításához:
A kávéautomata megszakítja a forró víz
készítését.

A kívánt ital elkészül.
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Italok készítése
Italok készítése egy profilból

Az italkészítés után

Ha már létrehozott egy saját profilt,
akkor az italkészítés előtt kiválaszthatja
azt.

Ha tejes italt készített, a kijelzőn egy idő
után megjelenik az Mosogatás elindítása.

 Érintse meg a  gombot.
 Érintse meg a Profil kiválasztása lehetőséget.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a kívánt profil világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.

 Érintse meg az OK gombot.
A tejvezeték kiöblítődik.
Még ha a nem üzenetet is hagyja jóvá
az "OK" gombbal, a kávéautomata
egy idő után akkor is automatikusan
kiöblíti a tejvezetéket.

A kiválasztott profil neve a kijelző bal
felső részén jelenik meg.
Most elkészítheti a kívánt italt.

Tanács: Vegye ki a tejtartályt, folyó víz
alatt mossa el a fedelét, majd zárja le a
tejtartályt a kompakt zárral. A következő
italkészítésig hűtse le a tejet.
Csak hideg tejből (< 10 °C) tud jó tejhabot készíteni.
A tejtartályhoz kompakt zárat a Miele
szakkereskedésekben, a Miele
vevőszolgálatán vagy a www.mieleshop.com oldalon vásárolhat.
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Kávéélvezet az Ön kívánságai szerint
Annak érdekében, hogy a kávéautomatát optimálisan a felhasznált kávéfajtához igazítsa,
– variálhatja az őrlési fokozatot,
– módosíthatja az őrlési mennyiséget,
– beállíthatja a forrázási hőmérsékletet
vagy
– előforrázhatja a kávéport és

Az örlőmű károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen a következőkre:
Az őrlési fokozatot mindig csak egy
fokozattal állítsa át.
Ha még egy fokozattal át akarja
állítani az őrlési fokot, őröljön újból
kávét.
 Nyissa ki a készülék ajtaját.

Őrlési fokozat
Ha a kávépor megfelelő őrlési fokozatú,
akkor egyenletesen folyik a kávé vagy a
presszókávé a csészébe, és finom crema keletkezik.
Az ideális crema mogyorószínű.
A beállított őrlési fokozat minden
kávéitalra érvényes.
A következő jelekből ismerheti fel, hogy
kell-e módosítania az őrlési fokozatot.
Az őrlési fokozat túlságosan durva, ha
– a presszókávé vagy a kávé túl gyorsan folyik a csészébe.
– a crema nagyon világos és nincs tartása.
Csökkentse az őrlési fokozatot, hogy finomabbra őrölje a kávészemeket.
Az őrlési fokozat túlságosan finom, ha

 Tolja az őrlési fokozat karját legfeljebb
egy fokozattal balra (finom őrlés) vagy
jobbra (durva őrlés).
 Zárja be a készülék ajtaját.
 Készítsen egy kávéitalt.
Ezután ismét állíthat az őrlési fokozaton.
A módosított őrlési fokozat csak a
második kávékészítés után lesz egyértelműen érezhető.

– a presszókávé vagy a kávé csak cseppenként folyik a csészébe.
– a crema sötétbarna színű.
Növelje az őrlési fokozatot, hogy durvábbra őrölje a kávészemeket.
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Kávéélvezet az Ön kívánságai szerint
Őrlési mennyiség, forrázási
hőmérséklet és előforrázás

Növelje az őrlési mennyiséget, így több
őrölt kávét forrázz le.

Minden kávéitalnál egyedileg be tudja
állítani az őrlési mennyiséget, a forrázási
hőmérsékletet és az előforrázást. Ehhez
először válassza ki az italt a Paraméter  menüben, majd állítsa be az
italparamétereket.

Az őrlési mennyiség túl sok, ha
– a presszókávé vagy a kávé csak cseppenként folyik a csészébe,
– a crema sötétbarna színű,

 Érintse meg a  gombot.

– a presszókávé vagy a kávé keserű
ízű.

 Válassza ki az italt, majd érintse meg
az OK gombot.

Csökkentse az őrlési mennyiséget, így
kevesebb őrölt kávét forrázz le.

Az italra vonatkozóan megjelennek az
"őrlési mennyiség", a "forrázási hőmérséklet" és az "előforrázás" aktuális
beállításai.

 Válassza ki az Őrlési mennyiség lehetőséget, majd érintse meg az OK
gombot.

 Válassza ki a(z) Őrlési mennyiség,
Forralási hőmérséklet vagy Előfőzés lehetőséget.
 Válassza ki a kívánt beállítást, majd
érintse meg az OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.
Őrlési mennyiség
A kávéautomata csészénként 6-14 g
kávészemet tud megőrölni és leforrázni.
Minél több őrölt kávét forráz le, annál
erősebb a kávé.
A következő jelek utalnak arra, hogy
módosítani kell az őrlési mennyiséget:
Az őrlési mennyiség túl kevés, ha
– a presszókávé vagy a kávé túl gyorsan folyik ki a csészébe,
– a crema nagyon világos és nincs tartása,
– a presszókávé vagy kávé túl híg.
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 A nyílgombokkal  módosítsa az
őrlési mennyiséget. Érintse meg az
OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.
Tanács: Ha a kávéital túl erős vagy túl
keserű, próbáljon ki egy másik kávéfajtát.

Kávéélvezet az Ön kívánságai szerint
Forrázási hőmérséklet

Az őrölt kávé előforrázása

Az ideális forrázási hőmérséklet függ

Előforrázásnál a készülék az őrölt kávét
őrlés után először kevés forró vízzel megnedvesíti. A maradék vízmennyiség
rövid idő után átpréselődik a megnedvesített őrölt kávén. Ezáltal a kávé
ízanyagai jobban kioldódnak.

– a felhasznált kávéfajtától,
– attól, hogy presszókávé vagy kávé
készül és
– a helyi légnyomási értékektől.
Ha a kávéautomatát hegységben, pl.
2000 méterrel a tengerszint felett állítja
fel, akkor a forrázási hőmérsékletet alacsonyra kell állítani. Mivel az alacsonyabb légnyomás miatt a víz már alacsonyabb hőmérsékleten forr.
Tanács: Nem minden kávé viseli el a
magas hőmérsékletet. Néhány kávéfajta
olyan érzékenyen reagál, hogy az a crema képződést és az ízt befolyásolhatja.

Beállíthat egy rövid vagy egy hosszú
előforrázást, de ki is kapcsolhatja az
"Előforrázás" funkciót.
Kiszállítási állapotban az "Előforrázás"
ki van kapcsolva.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg az Előfőzés világos hátterű nem
lesz. Érintse meg az OK gombot.

Öt forrázási hőmérséklet állítható be.

A  pipáról ismerheti fel, hogy az
előfőzés melyik opciója van aktuálisan
kiválasztva.

 Válassza ki a Forralási hőmérséklet lehetőséget, majd érintse meg az OK
gombot.

 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a kívánt beállítás világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.

 Válassza ki a hőmérsékletet, majd
érintse meg az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.

A beállítás elmentésre kerül.
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Italmennyiség
A kávéital íze a kávéfajta mellett nagyban függ a víz mennyiségétől is. Saját
csészéinek mérete és a használt
kávéfajta alapján beállíthatja a kávéitalok és a forró víz elkészítéséhez szükséges vízmennyiséget.
A tejjel készült kávéspecialitások esetében is tetszése szerint beállíthatja a presszókávé vagy a kávé mennyiségét, valamint a tej és tejhab arányát. Ugyanígy
megváltoztathatja azt is, hogy mekkora
adag forró tej és a tejhab készüljön el.
Minden italnál egy maximális
mennyiség programozható be. E
mennyiség elérése után az italkészítés
leáll. Ekkor a készülék elmenti az italhoz
rendelt maximális mennyiséget.
A módosított italmennyiség mindig az
aktuális profilban lesz elmentve. Az
aktuális profil neve a kijelző bal felső
részén látható.
Kétféleképpen indíthatja el a mennyiség
beprogramozását:
– az ital gombjával, ha kávéitalt készít,
vagy
– ha előhívja a Italmennyiség a Paraméter  menüben.
Tanács: Egészen addig megszakíthatja
a mennyiség programozását, amíg a kijelzőn a Állj látható.
Ha a víztartály az italkészítés közben
kiürül, a kávéautomata megszakítja a
mennyiség programozását. Az italmennyiséget a készülék nem menti el.
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Italmennyiség módosítása italkészítésnél
A presszókávé , kávé , cappuccino  és latte macchiato  mennyiségét
közvetlenül az italkészítés közben is
beállíthatja és elmentheti.
 Tegyen egy csészét a központi kifolyó
alá.
 Tartsa az ujját a kívánt ital érintőgombján, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a Módosítás.
A kívánt ital készítése elindul, a kijelzőn
pedig a Mentés jelenik meg.
 Ha a csészébe került a beállított
mennyiség, érintse meg az OK gombot.
Ha a tejjel vagy forró vízzel készült
kávéspecialitásoknál akarja módosítani
az italmennyiséget, a készülék az elkészítés során egymás után elmenti az
ital alkotóelemeit.
 Ha megfelel Önnek az adott összetevő mennyisége, érintse meg az OK
gombot.
Innentől kezdve ez az ital a beprogramozott összetétel és italmennyiség szerint készül el.

Italmennyiség
Italmennyiség módosítása
a Paraméter  menüben
A hosszú kávé, a caffè latte, a forró
tej és a tejhab italmennyiségét csak a
"Paraméterek" menüben tudja beállítani.
 Tegyen egy megfelelő edényt a
központi kifolyó alá.
 Érintse meg a  gombot.
 Válassza ki a kívánt italt.
 Válassza ki az Italmennyiség lehetőséget, majd érintse meg az OK gombot.

Italmennyiség módosítása a
különböző profiloknál
Minden profilnál egyénileg beállíthatja
az egyes italok italmennyiségét.
 Érintse meg a  gombot.
 Válassza ki a profilt.
Az aktuális profil neve a kijelző bal felső
részén jelenik meg.
Innentől kezdve a korábban leírtak szerint egyénileg módosíthatja az italmennyiséget.

Innentől kezdve ugyanúgy kell eljárni,
mint az italkészítés mennyiségi programozásánál.
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Profilok
Ha másokkal közösen használja a
kávéautomatát, de eltérő az ízlelésük,
és máshogy szeretik a kávét, akkor a
Miele-profil mellett egyéni profilokat is
létrehozhat.
Mindegyik profilban egyénileg megadhatja a kávéitalok beállításait (italmennyiség, őrlési mennyiség, forrázási
hőmérséklet és előforrázás).
Az aktuális profil neve a kijelző bal felső részén jelenik meg.

Profilok előhívása
 Érintse meg a  gombot.
Most már létrehozhatja a profilt.
Ha a Miele-profil mellett már létrehozott
egy másik profilt, akkor a következő lehetőségei vannak:

Profil létrehozása
 Válassza ki a nyílgombokkal  a
Profil létrehozása lehetőséget, majd
érintse meg az OK gombot.
A kijelzőn betűk jelennek meg, amelyeket a nyílgombokkal választhat ki. A
számokat, illetve a nagy- és kisbetűket
szintén a nyílgombokkal választhatja ki.
 A nyílgombokkal  választhatja ki a
kívánt karaktereket. A jóváhagyáshoz
nyomja meg az OK gombot.
A karakter megjelenik a felette lévő sorban.
 Ugyanígy adja meg a többi karaktert
is, amíg a választott név meg nem jelenik a kijelző felső sorában.
Tanács: A  gombbal törölheti az utoljára megadott karaktereket.

– Profil kiválasztása a már létrehozott
profilokból.

Ha megadta a profilnevet, és azt el
akarja menteni, akkor

– Név módosítása, ha módosítani kell
az egyik profil nevét.

 a nyílgombokkal  jelölje ki a pipát , majd nyomja meg az OK gombot.

– Profil törlése, ha törölni kell egy profilt.
– Profil cseréje, ahol beállíthatja, hogy
a kávéautomata mindig automatikusan visszaváltson-e a Miele-profilra,
vagy az utoljára beállított profilt tartsa
meg.
Tanács: A  vagy a  megérintésével
a főmenübe jut vissza.
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Ha nem szeretné elmenteni a bevitt
nevet, akkor
 tartsa az ujját a  gombon, amíg
nem törlődik az összes karakter, és
meg nem jelenik a kijelzőn a korábbi
menü.
Az utoljára létrehozott profil aktuális
profilként került kiválasztásra.

Profilok
Profil kiválasztása

Profil törlése

Profilt csak akkor lehet törölni, ha a
Miele-profil mellett már létrehozott egy
másik profilt.

Profilt csak akkor lehet törölni, ha a
Miele-profil mellett már létrehozott egy
másik profilt.

 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a Profil kiválasztása világos
hátterű nem lesz. Érintse meg az OK
gombot.

 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a Profil törlése világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.

 Válassza ki a nyílgombokkal  a
kívánt profilt. Érintse meg az OK
gombot.
Az aktuális profil neve a kijelző bal felső
részén jelenik meg.

 Válassza ki a nyílgombokkal a törlendő profilt.
 Érintse meg az OK gombot.
A név mögött megjelenik egy pipa ,
majd rövid idő után a profil törlődik.

Név módosítása
Ez az opció csak akkor lehetséges, ha
a Miele-profil mellett már létrehozott
egy másik profilt.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a Név változtatása világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.
 Ugyanúgy járjon el, mint a profil létrehozásakor:
– a karakterek törléséhez érintse meg a
 gombot;
– új karakter beviteléhez jelölje ki az
adott karaktert, majd hagyja jóvá az
OK gombbal;
– a módosított nevet a  kiválasztásával és az OK gombbal mentse
el.
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Profilok
Profil cseréje
A kávéautomatát be lehet úgy állítani,
hogy minden italkészítés után automatikusan a Miele-profilra váltson vissza,
bekapcsoláskor mindig a Miele-profil
legyen aktív, vagy hogy az utoljára
kiválasztott profilt tartsa meg.
 Válassza ki a Profil megváltoztatása lehetőséget, majd érintse meg az OK
gombot.
Most a következő lehetőségei vannak:
–

kézi:

a kiválasztott profil addig marad
meg, amíg egy másik profilt nem
választ ki.

–

adag után:

–

bekapcsolással: a készülék minden bekapcsoláskor automatikusan a Mieleprofilt választja ki, függetlenül attól,
melyik profil volt kiválasztva az utolsó
kikapcsolás előtt.

a készülék minden italkészítés után automatikusan
visszavált a Miele-profilra.

 Válassza ki a kívánt opciót, majd
érintse meg az OK gombot.
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Beállítások
A "Beállítások" menü előhívása
 Érintse meg a  gombot.
Most ellenőrizheti vagy módosíthatja a
beállításokat.
Az adott bejegyzés után megjelenő
 pipa jelzi, hogy jelenleg melyik
beállítás aktív.
A  megérintésével a következő magasabb menüszintre jut.
A  megérintésével az Ital választása
menübe lép vissza.

Beállítások módosítása és
mentése
 Érintse meg a  gombot.
 Válassza ki a nyílgombokkal  a
módosítani kívánt beállítást.
Érintse meg az OK gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg a kívánt opció világos hátterű
nem lesz.
Érintse meg az OK gombot.
A beállítás elmentésre kerül.

Tanács: Ha bekapcsolta a pontos idő
kijelzését, illetve ha kiválasztotta az Éjszakai lekapcsolás funkciót, akkor a
kávéautomata bekapcsolása nélkül módosíthatja a beállításokat anélkül. Ehhez
érintse meg a  gombot.
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Beállítások
A lehetséges beállítások áttekintése
A mindenkori menüpont gyári beállítása * jelöléssel látható.
Menüpont

Lehetséges beállítások

Nyelv 

deutsch*,

további nyelvek

Ország
Pontos idő

Kijelzés

–

ki*

/ bekapcsolás / Éjszakai lekapcsolás

Időkijelzés formátuma

–

12 órás kijelzés

/ 24 órás kijelzés*

beállítani
Dátum

beállítani

Stopper

Időzítés 1

–

beállítani

: Bekapcsolás / Kikapcsolás (0:30)* / Kikapcsolási

időpont

–

Napok hozzárendeléseHétköznapok hozzárendelése:
Hétfő

/ Kedd / Szerda / Csütörtök / Péntek / Szombat /

Vasárnap

–

Aktiválás : Bekapcsolás (igen / nem*) / Kikapcsolási időpont
(igen / nem*)

Időzítés 2

–
–

beállítani

: Bekapcsolás / Kikapcsolási időpont

Hétköznapok hozzárendelése: Hétfő
Csütörtök

–

/ Kedd / Szerda /
/ Péntek / Szombat / Vasárnap

Aktiválás : Bekapcsolás (igen / nem*) / Kikapcsolási időpont
(igen / nem*)

Eco mód

bekapcsolás*

Világítás

Fényerő
Kikapcsolás:
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/ ki

Beállítások
Menüpont

Lehetséges beállítások

Információ

Italkészítés

–

/ Espresso / Kávé / Hosszú kávé /
/ Latte macchiato / Caffè Latte / Tejhab / Forró

Adagok száma összesen
Cappuccino
tej

/ Forró víz

Hátralévő adagok száma a készülék vízkőmentesítéséig:
A hátralévő elkészíthető adagok száma a forraló egység zsírtalanításáig:
Reteszelés 

bekapcsolás

Vízkeménység

lágy

/ ki*

közepes
kemény*
nagyon kemény
Kijelző fényereje

Fényerő beállítása

Hangerő

Hangjelzések
Gomb hang

Kereskedő

Bemutatótermi üzemmód (bekapcsolás

Gyári beállítás

nincs visszaállítva

/ ki*)

visszaállítani
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Beállítások
Nyelv

Időformátum

A kijelzőn minden szöveghez kiválaszthatja az Ön nyelvét és országát.

A lehetőségek:

Tanács: Ha véletlenül egy téves nyelvet
állított be, akkor a "Nyelv" menüpontot
a  piktogram felett találja meg ismét.

– 12 órás kijelzés (12 órás kijelzés)
Beállítás

Pontos idő

Az órákat és a perceket a nyílgombokkal  állíthatja be.

Beállíthatja a pontos idő kijelzését, az
időformátumot és a pontos időt.

Dátum

Kijelző (pontos idő kijelzése)
A következő lehetőségek közül választhat:
–

bekapcsolás: A pontos idő és a dátum
mindig látható, ha a készülék ki van
kapcsolva.

–

ki:

–

Éjszakai lekapcsolás: A pontos idő és a
dátum 5:00 és 23:00 óra között látható a kijelzőn.

A pontos idő és a dátum nem látható, ha a készülék ki van kapcsolva.

Attól függően, hogy melyik lehetőséget választja, a kávéautomata több
energiát fogyaszt. A kijelzőn megjelenik a megfelelő üzenet.

– 24 órás kijelzés (24 órás kijelzés)

Az évet, a hónapot és a napot a nyílgombokkal  állíthatja be.

Időzítő
Két időzítő áll rendelkezésére a következő időzítő funkciókkal:
A kávéautomata
– egy meghatározott időpontban bekapcsol, pl. reggelenként a reggelihez
(Bekapcsolás);
– egy meghatározott időpontban kikapcsol (Kikapcsolási időpont);
– egy meghatározott idő után kikapcsol, ha nem nyom meg egy gombot
sem, vagy nem készít italt (Kikapcsolás; csak az 1. időzítő esetén).
Az időzítő funkciókat az egyes napokhoz is hozzárendelheti.
A Bekapcsolás és Kikapcsolási időpont
funkciók használatához az időzítőnek
aktiválva kell lennie, és legalább egy
napot hozzá kell rendelni.
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Beállítások
Időzítő kiválasztása
A lehetőségek:
– 1. időzítő: Bekapcsolás, Kikapcsolási
időpont, Kikapcsolás
– 2. időzítő: Bekapcsolás, Kikapcsolási
időpont

Bekapcsolás időpontja
Ha az üzembe helyezési zár aktív, a
kávéautomata nem kapcsol be a megadott időben.
Az órákat és a perceket a nyílgombokkal  állíthatja be.
Ha a kávéautomata a Bekapcsolási idő:
időzítő funkción keresztül háromszor
bekapcsolt, de nem készült ital, a
készülék még egyszer már nem kapcsol
be automatikusan. Így a kávéautomata
hosszabb távollét esetén, pl. szabadság
alatt nem kapcsol be naponta.
A programozott időpontok azonban
tárolva maradnak, és a következő manuális bekapcsolást követően újra aktiválódnak.

Kikapcsolás ... múlva
A Kikapcsolás időzítő funkció csak az 1.
időzítőnél érhető el.
Ha nem érint meg egy gombot sem, vagy nem készít italt, a kávéautomata 30
perc után energiatakarékossági okokból
kikapcsol.
Ezt az előzetes beállítást a nyílgombokkal  módosíthatja, és egy 15
perc és 9 óra között időtartamot adhat
meg.
Napok hozzárendelése
Válassza ki a kívánt napot. A kiválasztott napot egy  piktogram jelöli.
Ha mindegyik kívánt nap meg lett
jelölve:
 Érintse meg annyiszor a nyílgombot , hogy az átvétel világos
hátterűvé váljon. Érintse meg az OK
gombot.

Kikapcsolás időpontja
Az órákat és a perceket a nyílgombokkal  állíthatja be.
Hosszabb távollét esetén a beprogramozott időpontok elmentve maradnak,
és a készülék legközelebbi kézi bekapcsolása után ismét aktiválódnak (lásd a
"Bekapcsolás időpontja" fejezetet).
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Beállítások
Az időzítő aktiválása és kikapcsolása

Eco mód

A pontos idő kijelzésre a bekapcsolás vagy az Éjszakai lekapcsolás módot választotta:
Ha az időzítő a Bekapcsolási idő: opció
szerint van beállítva, 23:59 órával
korábban a kijelzőn megjelenik a  piktogram és a kívánt bekapcsolási idő.

Az Eco mód egy energiatakarékos
üzemmód. A gőzrendszer csak akkor fűt
fel, ha a forró tejhez és tejhabhoz kávéitalt vagy gőzt akarunk hozzáadni.

Aktivált üzembe helyezési zár mellett a
Bekapcsolási idő: időzítő funkció nem
választható ki.
Válassza ki a kívánt időzítő funkciót. A
kiválasztott időzítő funkciót a  piktogram jelöli.
 Érintse meg annyiszor a nyílgombot , hogy az átvétel világos
hátterűvé váljon. Érintse meg az OK
gombot.
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Ha kikapcsoljuk az Eco módot, akkor
közvetlenül egymás után készíthetünk
tejhabot és forró tejet, valamint kávét és
presszókávét. A gőzrendszer felmelegített marad, de így jelentősen több
energiát fogyaszt.
A kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy
az energiafogyasztás megváltozott.

Beállítások
Világítás
A következő lehetőségei vannak:
– A világítás fényerejének beállítása, ha
a készülék be van kapcsolva.
– A világítás fényerejének beállítása, ha
a készülék ki van kapcsolva.
– Annak meghatározása, hogy mikor
kapcsoljon ki a világítás (Világítás: Kikapcsolás).
Fényerő beállítása

Infó (Információk megjelenítése)
Az Információ menüpontban megjelenítheti, hogy az egyes italokból hány adag
készült.
Ezenkívül azt is láthatja, hogy a következő vízkőmentesítésig vagy a forraló
egység következő zsírtalanításáig elkészíthető-e 50 adagnál nagyobb
mennyiség (Hátralévő adagok száma:).

Válassza ki először:

Ahhoz, hogy visszajusson az előző kijelzőképhez,

– Készülék bekapcsolva

 érintse meg az OK gombot.

– Készülék kikapcsolva
A nyílgombokkal  módosíthatja a
fényerőt.
A világítás kikapcsolásához
 tartsa az ujját a nyílgombon , amíg
a kijelzőszegmens üres nem lesz, és
meg nem jelenik a kikapcsolt.
A világítás kikapcsolási idejének
beállítása (Kikapcsolás ... múlva)
Beállíthatja, hogy a kávéautomata kikapcsolás után mennyi ideig legyen
megvilágítva.
A nyílgombokkal  állíthatja be az
órákat és a perceket.
Bekapcsolt állapotban a kávéautomata
az utolsó művelet után még 10 percig
megvilágított marad. Ezt az időtartamot
nem módosíthatja.
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Beállítások
A kávéautomata zárolása
(üzembe helyezési zár )
Ön reteszelheti a kávéautomatát, hogy
illetéktelen személyek, pl. gyermekek ne
tudják a készüléket használni.
Az üzembe helyezési zár  aktiválása és deaktiválása
Ha az üzembe helyezési zár aktiválva
van, a Bekapcsolás időzítő beállításai
deaktiválva vannak. A kávéautomata
nem kapcsol be a megadott időben.
Üzembe helyezési zár  átmeneti deaktiválása
Amíg a kijelzőn az Kireteszeléshez nyomja
az OK-gombot 6 mp-ig. üzenet látható,
 6 másodpercig tartsa az ujját az OK
gombon.
Amint a kávéautomatát kikapcsolja, a
készülék ismét bereteszel.
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Vízkeménység
A vízkeménységre vonatkozó információkat az "Első üzembe helyezés" fejezetben találja

A kijelző fényereje
A nyílgombokkal  módosíthatja a kijelző fényerejét.

Hangerő
A jelzőhangok és gombhangok hangerejét a nyílgombokkal  állíthatja be.
A hangok kikapcsolásához
 tartsa az ujját a nyílgombon , amíg
a kijelzőszegmens üres nem lesz, és
meg nem jelenik a kikapcsolt.

Beállítások
Gyári beállítás
Visszaállíthatja a kávéautomatát a kiszállításkor beállított paraméterekre.
A készített italok száma és a
készülékállapot (az italkészítések száma
a készülék vízkőmentesítéséig / a
forrázóegység zsírtalanításáig) nem
kerül visszaállításra.
A kiszállítási állapot beállításait a "Lehetséges beállítások áttekintése" fejezetben találja.
A következő beállítások nem állíthatók
vissza:

Bemutató üzemmód (Kereskedők)
Magáncélú használatban erre a funkcióra nincs szükség.
A Kereskedő funkció arra szolgál, hogy a
kereskedelemben vagy bemutatótermekben prezentálják a kávéautomatát.
A készülék meg van világítva, de nem
készíthető vele ital, illetve nem végezhetők vele műveletek.
Ha a bemutató üzemmódot aktiválja,
akkor nem tudja kikapcsolni a kávéautomatát a Be/Ki gombbal .

– Nyelv
– Pontos idő
– Dátum
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Tisztítás és ápolás
 A csíraképződés megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa a kávéautomatát.

Tisztítási időintervallumok áttekintése
Ajánlott tisztítási időintervallum

Mit kell megtisztítanom / ápolnom?

Naponta
(a nap végén)

Tejtartály és fedél
Víztartály
Zacctartály
Csepegtető tálca és csepegtető lemez

Hetente 1-szer (erős szennyeződés
esetén gyakrabban)

Központi kifolyó
Burkolat szenzora
Tejszelep ápolása tisztítókefével
Belső tér
Cseppfogó csésze a készülékajtó belső oldalán
Forraló egység
Készülék előlap (különösen fontos közvetlenül a vízkőmentesítés után)

Havonta 1-szer

A központi kifolyó összekötő kupakjának zsírozása
Szemeskávétartály

Felszólításra

Tejvezeték (a tejvezeték-tisztítóval)
Forraló egység zsírtalanítása (tisztítótablettákkal)
Készülék vízkőmentesítése
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Tisztítás és ápolás
Kézi tisztítás vagy tisztítás
mosogatógépben
A következő alkatrészeket csak kézzel
tisztítsa:
– A központi kifolyó fedele
– Forraló egység
– Szemes kávé tartály és a szemes
kávé tartály fedele
– Szervizfedél
A kávéautomata egyes alkatrészei
tisztíthatók mosogatógépben. Ha
ezeket az alkatrészeket gyakran
tisztítja mosogatógépben, akkor az
élelmiszer maradványoktól, például a
paradicsommaradványoktól elszíneződhetnek, vagy károsodhat a bevonatuk.
A következő alkatrészek tisztíthatók
mosogatógépben:

 A forró alkatrészek vagy forró
folyadékok égési sérülést okozhatnak!
Tisztítás előtt hagyja lehűlni a
kávéautomatát.
Ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcában nagyon forró lehet a víz.
Ne használjon gőztisztító készüléket.
A gőz rövidzárlatot okozhat.
A készülék rendszeres tisztítása nagyon
fontos, mivel a kávémaradványok gyorsan penészednek. A tejmaradványok
megsavanyodhatnak, a tejvezeték pedig
eldugulhat.
A központi kifolyó összekötő kupakja
szilikonzsírral van bekenve.
Ügyeljen a ruházatára, amikor a tartályt vagy a többi alkatrészt kiveszi
vagy behelyezi.

– Cseppfogó tálka és fedél
– Csepegtető tálca és rács
– Csepegtető lemez
– Víztartály
– Zacctartály
– Központi kifolyó (fedél nélkül)
– Tejtartály fedéllel
– Cseppfogó csésze
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Tisztítás és ápolás
Minden felület könnyen karcolódik.
Az üvegfelületeknél a karcolások
töréshez vezethetnek. Minden felület
elszíneződhet, ha nem megfelelő
tisztítószerekkel kerül érintkezésbe.
Ügyeljen arra, hogy az esetleg kifröccsenő folyadékok nyomait a vízkőmentesítéskor azonnal letörölje!
A felületek károsodásának elkerülése
érdekében ne használjon a tisztításhoz
– szóda-, ammónia-, sav- vagy klórtartalmú tisztítószereket,
– oldószertartalmú tisztítószereket,
– vízkőoldó tisztítószereket,
– nemesacél-tisztító szereket,
– mosogatógép-tisztítót,
– üvegtisztítót,
– sütőtisztítót,
– súroló tisztítószereket, pl. súrolóport,
folyékony súrolószert, fényezőköveket,
– dörzsölő kemény szivacsokat, például edényszivacsot és kefét, vagy
használt szivacsokat, amelyeken még
megtalálhatók a dörzsölő hatású
anyagok maradványai,
– tisztító radírt,
– éles fémkaparót.
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Tisztítás és ápolás
Csepegtető tálca
 Égési sérülésveszély!
A kávéautomata kiöblítése után
várjon még egy ideig, mielőtt a csepegtető tálcát kiveszi a készülékből.
Még folyhat le öblítővíz.
A szagképződés és a penészedés
megelőzése érdekében naponta
tisztítsa meg a csepegtető tálcát.
A kávéautomata a kijelzőn keresztül jelzi, ha a csepegtető tálca megtelt és ki
kell üríteni. Legkésőbb ekkor ürítse ki és
tisztítsa meg a csepegtető tálcát.

 Gondosan tisztítsa meg az érintkezőket (fémlemezkék) és a közöttük
lévő teret. Minden alaposan töröljön
szárazra.
Csak a tiszta és száraz érintkezők jelzik egyértelműen, hogy a csepegtető
tálca megtelt.
Adott esetben hetente egyszer
ellenőrizze ezt a területet.
 Tisztítsa meg a csepegtető tálca alatti
belső teret.
 Tolja be a csepegtető tálcát a
kávéautomatába.

 Nyissa ki a készülék ajtaját, és óvatosan vegye ki a csepegtető tálcát a
készülékből.

Ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát ütközésig visszatolja a készülékbe.

A rács a csepegtető tálcában "hullámtörőként" szolgál, azaz ha a csepegtető tálca tele van, a rács
akadályozza meg, hogy a tálca mozgatásakor a víz kiloccsanjon.
 Mosogatógépben, illetve kézzel,
forró, enyhe mosogatószeres vízzel
tisztítsa meg a csepegtető tálcát és a
rácsot, majd szárítsa meg.
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Tisztítás és ápolás
Csepegtető lemez

Víztartály

 Vegye ki a csepegtető lemezt.

A csíraképződést megelőzése érdekében naponta cserélje a vizet.

 Mosogatógépben, illetve kézzel, meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg a csepegtető lemezt.
 Szárítsa meg a csepegtető lemezt.

Ügyeljen arra, hogy a szelep, a
víztartály alja és a kávéautomata
felfekvő felülete tiszta legyen. Csak
így lehet a víztartályt megfelelően behelyezni.
 Mosogatógépben, illetve kézzel, meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg a víztartályt.
Szárítsa meg a víztartályt.

 Helyezze vissza a csepegtető lemezt
a csepegtető tálcába. Ügyeljen arra,
hogy a csepegtető lemez elöl pontosan illeszkedjen.
 Tisztítsa meg és szárítsa meg gondosan a kávéautomata felfekvő felületét,
mindenekelőtt a mélyedéseket!
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Tisztítás és ápolás
Zacctartály

Központi kifolyó

A kávéautomata bizonyos idő után jelzi
a kijelzőn, hogy a zacctartályt ki kell
üríteni. Legkésőbb ekkor tisztítsa ki a
zacctartályt!
A kávémaradványon penész képződhet.
Tisztítsa meg naponta a zacctartályt.

Legalább hetente egyszer mosogatógépben tisztítsa meg a központi kifolyó minden alkatrészét, kivéve a nemesacél burkolatot. Így hatékonyan eltávolíthatók a kávélerakódások és tejmaradványok.

A zacctartályban többnyire az öblítési
műveletből visszamaradt víz is található.

A központi kifolyó nemesacél burkolatát
kizárólag kézzel, meleg vízzel és egy
kevés mosogatószerrel tisztítsa.

 Mosogatógépben, illetve kézzel, meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg a zacctartályt,
majd szárítsa meg.
 Tisztítsa meg alaposan a belső teret
is a készülékben.

 Húzza le teljesen a központi kifolyót , majd előrefelé húzza le a
nemesacél burkolatot .

 Nyomja a reteszelő horgot kicsit
felfelé , fogja meg a kifolyóegységet a fogantyúnál, és előrefelé húzza
le .
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Tisztítás és ápolás

 Szedje szét a kifolyóegységet: A mutató- és hüvelykujjával fogja meg a kifolyóegységet, és húzza előre.

Tanács: Állítsa a kifolyót a mosogatógép felső kosarába. A csatlakozó
darabokat és a kifolyó fúvókákat az
evőeszközök mosogatófiókjába tegye.

 Fordítsa el a felső csatlakozó részt ,
és felfelé húzza le. Az alsó csatlakozó
részt  szintén felfelé húzza le.
 Húzza le a  kifolyó fúvókákat.
Az Y darabot nem kell lehúzni.
 Alaposan tisztítson meg minden alkatrészt.
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 Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a
központi kifolyó felületét.

Tisztítás és ápolás
 Fordított sorrendben szerelje össze a
kifolyóegységet. Ügyeljen arra, hogy
a felső csatlakozó rész  egy
kattanással reteszelődjön. Nyomja
erősen, hogy a kifolyó fúvókák  szilárdan üljenek a kifolyóegységen.

Tejszelep ápolása

 Helyezze vissza a kifolyóegységet a
központi kifolyóba.

 A nyílgombbal  válassza ki az Karbantartás lehetőséget. Érintse meg az
OK gombot.

 Helyezze vissza a burkolatot.

Hetente egyszer karban kell tartani a
tejszelepet, hogy mindig jó minőségű
tejhabot tudjon készíteni.
 Érintse meg a  gombot.

 Válassza ki a Tejszelep ápolása lehetőséget, majd érintse meg az OK
gombot.
A tejszelep ápolási helyzetbe áll.
Fontos! Mielőtt az Karbantartási pozíció
elhagyása elhagyása üzenetet jóváhagyja az OK gombbal, feltétlenül
távolítsa el a tisztítókefét. Ellenkező
esetben károsodik a kávéautomata.

 Dugja a kefét a tejszelepbe. Mozgassa a kefét előre-hátra.
 Érintse meg az OK gombot.
A tejszelep alaphelyzetbe áll, a tejvezeték pedig átöblítődik.
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Tisztítás és ápolás
Tejtartály fedéllel
A szennyeződések a készülék hibás
működéséhez vezethetnek.
Ügyeljen arra, hogy a palack nyaka
és karimája tiszta maradjon (betöltéskor éppúgy, mint a tartály szállításakor).

A tejtartály fedelének szétszedése és
megtisztítása tisztítókefével
A tejtartály tetején tejzsír rakódhat le.
Ebben az esetben a tejhab készítése
közben spriccel a tej.

 Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a
tejtartály rögzítését a készüléken.
 Mosogatógépben, illetve kézzel, meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg a tejtartályt (üveg).
Szárítsa meg a tejtartályt.
Mielőtt a tejtartály fedelét a mosogatógépbe teszi:

 Húzza ki a tejbeszívó csövet  a tejtartály fedeléből. Ügyeljen arra, hogy
a tömítést  is kivegye.
 Meleg, folyó víz alatt tisztítsa meg mindkét alkatrészt.
Dugja a mellékelt tisztítókefét a nemesacél csőbe, és mozgassa előrehátra, amíg az összes tejmaradványt
ki nem takarítja.

 folyó vízzel öblítse ki a tejvezetéket a
fedélben.
Ha ilyenkor nem folyik víz a tejvezetékből ,
 szedje szét a tejtartályt, és a mellékelt
tisztítókefével tisztítsa meg.
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Tisztítás és ápolás
Szemeskávétartály
 Húzza ki a szemeskávétartályt a
készülékből, és hátrafelé húzza le fedelet.
 Kézzel, meleg vízzel és egy kevés
mosogatószerrel tisztítsa meg a szemeskávétartályt. Utána szárítsa meg
mindkettőt.

 A tisztítókefével tisztítsa meg a fedélben lévő tejvezeték alsó és felső oldalát is.

 Tolja vissza a fedelet, és tolja vissza a
szemeskávétartályt a készülékbe.

A fedél összeszereléséhez:
 Először helyezze be a tömítést a
fedélbe.

Ügyeljen arra, hogy a nemesacél
csőnek ne a ferde vége illeszkedjen
a tömítésbe, az ugyanis megsértheti
a tömítést.
 Dugja be a tejbeszívó csövet a
tömítésbe.
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Tisztítás és ápolás
Belső tér és készülékajtó

Központi kifolyó összekötő

 Miután minden kivehető alkatrészt eltávolított a belső térből, forró, enyhe
mosogatószeres vízzel tisztítsa meg a
belső teret és a készülékajtót.

A készülék ajtajának belső oldalán található a forraló egység és a központi kifolyó közötti összekötődarab.

Tanács: A száraz őröltkávé-maradványokat porszívóval távolítsa el.
A belső ajtó alsó részén található a cseppfogó csésze.

 Nedves kendővel rendszeresen
tisztítsa meg ezt az összekötő darabot úgy, hogy a kupakból ne törölje ki
a zsírt.
 Vegye ki a csészét, és mosogatógépben, illetve kézzel, meleg vízzel és
egy kevés mosogatószerrel tisztítsa
meg.
Ne felejtse el visszatenni a cseppfogó csészét.
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 Rendszeresen, havonta egyszer a
mellékelt szilikonzsírral zsírozza meg
a kupakot.

Tisztítás és ápolás
Forrázóegység
Forrázó egység kivétele és kézi
mosogatása
A forrázó egységet kizárólag kézzel,
meleg vízzel tisztítsa, tisztítószer nélkül. A forrázó egység mozgó alkatrészei zsírozottak. A tisztítószerek
károsítják a forrázó egységet.

Ha kihúzta a forrázó egységet, akkor
ne változtassa meg a forrázó egység
fogantyújának helyzetét. Ilyenkor
ugyanis elállítódik a forrázó egység,
és már nem tolható be a kávéautomatába.
 A forrázó egységet kézzel, folyó meleg vízzel, tisztítószer nélkül tisztítsa
meg.

A forrázó egységet a tisztításhoz kiveheti.
Hetente egyszer tisztítsa meg a forrázó
egységet.
 Nyissa ki a készülék ajtaját.
 Vegye ki a víztartályt, a zacctartályt
és a portároló rekesz fedelét.

 Dörzsölje le a kávémaradványokat a
szűrőkről. Az egyik szűrő a tölcsérben
található, a másik balra, a tölcsér
mellett.
 Szárítsa meg a tölcsért, hogy a következő kávékészítés során ne tapadjon
rá az őrölt kávé a tölcsérre.
 Nyomja meg a forrázó egység fogantyúja alatti gombot , és közben
fordítsa el a fogantyút balra .
 Nyomja a forrázó egység  előtti reteszelő fület lefelé, és húzza ki óvatosan a forrázó egységet.
Ha a forrázó egység nem vagy csak nehezen húzható ki, akkor nincs alaphelyzetben (lásd a "Mi a teendő, ha ...?"
című fejezetet).

 Tisztítsa meg a kávéautomata belső
terét. Távolítsa el porszívóval a száraz
kávépor-maradványokat.
A forrázó egység visszahelyezéséhez:
 Fordított sorrendben járjon el: Egyenesen tolja be a forrázó egységet a
kávéautomatába.
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Tisztítás és ápolás
Ápolási programok
A következő ápolási programok állnak
rendelkezésre:
– A készülék öblítése
– A tejvezeték öblítése
– A tejvezeték tisztítása
– A forraló egység zsírtalanítása
– Készülék vízkőmentesítése
 Nyomja meg a gombot alul a forrázó
egység fogantyújánál , és közben
fordítsa el a fogantyút jobbra .
 Zárja be a készülék ajtaját.

Ha a kijelzőn megjelenik az erre felszólító üzenet, végezzel el az adott ápolási programot. További információkat a
következő oldalakon talál.
Az "Ápolás" menü előhívása
 Érintse meg a  gombot.
 A nyílgombbal  válassza ki az Karbantartás lehetőséget. Érintse meg az
OK gombot.
Most már kiválaszthat egy ápolási programot.
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Tisztítás és ápolás
A készülék öblítése

A tejvezeték öblítése

A kávéautomata vezetékeit kézzel is
kiöblítheti.

A tejvezeték a tejmaradványoktól eldugulhat. Ha tejes italt készített, akkor a
kávéautomata néhány perc után automatikusan átöblíti a tejvezetéket.

A kávéital elkészítése után a kávéautomata kikapcsoláskor öblít, így eltávolítja az esetlegesen meglévő kávémaradványokat.
 Érintse meg a  gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg az Karbantartás világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon , amíg
a Készülék öblítése világos hátterű nem
lesz. Érintse meg az OK gombot.
A vezetékek kiöblítődnek.

A tejvezetéket kézzel is kiöblítheti.
Tanács: Tegyen egy megfelelő edényt
a központi kifolyó alá.
 Érintse meg a  gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg az Karbantartás világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.
 Válassza ki a Tejvezeték öblítése lehetőséget, majd érintse meg az OK
gombot.
A tejvezeték öblítésre kerül. Az öblítővíz
kifolyik a központi kifolyón.
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Tisztítás és ápolás
A tejvezeték tisztítása
A tejvezetéket kb. hetente egyszer meg
kell tisztítani.
A kávéautomata a megfelelő időpontban figyelmezteti Önt erre. Három nappal az időpont lejárta előtt megjelenik
a kijelzőn a Hátralévő napok száma a tejvezeték tisztításáig: üzenet. A kávéautomata minden bekapcsoláskor mutatja a
tejvezeték tisztításáig hátralévő napok
számát.
 Az üzenet jóváhagyásához érintse
meg az OK gombot.
Ha a hátralévő napok száma 0, megjelenik a kijelzőn a Tejvezeték tisztítása. Tejtartalmú italok készítése le van tiltva.
Ilyenkor csak presszókávét, kávét,
hosszú kávét és forró vizet készíthet.
Tejtartalmú italokat csak akkor készíthet, ha a tejvezetéket megtisztította.
 Az üzenet jóváhagyásához érintse
meg az OK gombot.
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A tejvezeték tisztításának elvégzése
A tisztítási folyamatot nem lehet
megszakítani. A műveletet teljesen el
kell végezni.
A Tejvezeték tisztítása ápolási program
kb. 13 percig tart.
 Érintse meg a  gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon ,
amíg az Karbantartás világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.
 Tartsa az ujját a nyílgombokon , amíg
a Tejvezeték tisztítása világos hátterű
nem lesz. Érintse meg az OK gombot.
A folyamat elindul, a kijelzőn pedig
különböző üzenetek jelennek meg.
 Kövesse a kijelző utasításait.
Ha a kijelzőn a Töltse meg a víztartályt
jelzésig  tisztítószerrel és langyos vízzel és

üzenet jelenik meg, akkor a
következőképpen járjon el.
tegye be

Tisztítás és ápolás
Tisztítóoldat készítése

Ha a képernyőn utasítást kap rá,

Az optimális tisztításhoz a Miele tejvezeték-tisztító használatát ajánljuk.
A tejvezeték-tisztító port speciálisan a
Miele kávéautomatákra fejlesztettük ki,
így az megakadályozza a járulékos
károkat.

 tiszta vízzel gondosan öblítse ki a
víztartályt. Ügyeljen arra, hogy ne
maradjanak a víztartályban tisztítószer-maradványok. Töltse fel a víztartályt tiszta ivóvízzel.

A tejvezetékhez tisztítót a Miele szakkereskedésekben, a Miele vevőszolgálatán vagy a www.miele-shop.com
honlapon keresztül vásárolhat.

A tisztítási folyamat akkor befejeződött
be, ha a kijelzőn a A foly. befejeződött. jelenik meg.

 Tegyen egy tasak tejvezeték-tisztítót a
víztartályba.

 Töltse fel a víztartályt a  jelölésig
langyos vízzel, és keverje meg az oldatot.
Ügyeljen a keverési arányra. Fontos,
hogy ne töltsön kevesebb vizet a
víztartályba, különben a tisztítás nem
lesz teljes.
 Helyezze vissza a víztartályt, és zárja
be a készülékajtót.
 Kövesse a kijelző utasításait.
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Tisztítás és ápolás
A forraló egység zsírtalanítása
A felhasznált kávéfajta zsírtartalmától
függően a forraló egység gyorsabban
eldugulhat. Az ízletes kávéitalok elkészítése és a kávéautomata kifogástalan működése érdekében a forraló
egységet rendszeresen zsírtalanítani
kell.
Az optimális tisztításhoz a Miele
tisztítótabletták használatát ajánljuk. A
tisztítótablettákat speciálisan a Miele
kávéautomatákra fejlesztettük ki, így
azok megakadályozzák a járulékos
károkat.
A tisztítótablettákat a Miele szakkereskedésekben, a Miele vevőszolgálatán
vagy a www.miele-shop.com honlapon
keresztül vásárolhatja meg.

 Válassza ki a Forraló egység zsírtalanítása lehetőséget, majd érintse meg az
OK gombot.
A tisztítási műveletet nem lehet
megszakítani. A műveletet teljesen el
kell végezni.
 Érintse meg az OK gombot.
 Kövesse a kijelző utasításait.
Ha megjelenik a kijelzőn a Dobja be a
tisztítótablettát az őrölt kávé rekeszbe és
zárja le:

"A forraló egység zsírtalanítása" ápolási
program kb. 11 percig tart.
200 adag elkészítése után megjelenik a
kijelzőn a Forraló egység zsírtalanítása
üzenet.
 Érintse meg az OK gombot.
Ez az üzenet addig látható a kijelzőn,
amíg a forrázó egység zsírtalanítása
meg nem történik.
A forrázóegység zsírtalanításának
végrehajtása
 Kapcsolja be a kávéautomatát a Be/
Ki gombbal .
 Érintse meg a  gombot.
 A nyílgombbal  válassza ki az Karbantartás lehetőséget, majd érintse
meg az OK gombot.
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 Vegye ki az őrölt kávé rekesz burkolatát és nyissa ki a rekesz fedelét.
 Tegye a tisztítótablettát az őrölt kávé
rekeszbe.
 Zárja be a fedelet, tegye vissza a burkolatot a készülékbe, és zárja be a
készülékajtót.
 Kövesse a kijelző további utasításait.
Ha a képernyőn megjelenik a A foly.
befejeződött.:
 érintse meg az OK gombot.
A forraló egység tisztítása befejeződött.

A készülék vízkőmentesítése
Figyelem! Az érzékeny felületek és
natúr padló károsodhatnak!
A vízkőmentesítő oldat a környező
felületekre fröcscenhet.
Ügyeljen arra, hogy a vízkőmentesítés során kifröccsenő folyadékot
azonnal letörölje.
A kávéautomata a használat közben
vízkövesedik. Az, hogy a készülék milyen gyorsan vízkövesedik, a felhasznált
víz keménységi fokától függ. A vízkőmaradványokat rendszeresen el kell
távolítani.
A készülék végigvezeti Önt a vízkőmentesítési folyamaton. A kijelzőn
különböző üzenetek jelennek meg, pl.
felszólítást kap a csepegtető tálca
kiürítésére vagy a víztartály feltöltésére.
A vízkőmentesítést feltétlenül el kell végezni, ez kb. 20 percet vesz igénybe.
A kávéautomata kijelzőjén kellő időben
megjelenik egy felszólítás a készülék
vízkőmentesítésére. A kijelzőn a
Hátralévő adagok száma a készülék vízkő-

üzenet jelenik meg. A
kávéautomata minden italkészítésnél
megmutatja, hogy a következő vízkőmentesítésig hány italt lehet még elkészíteni.

Vízkőmentesítés a kijelzőn
megjelenő felszólítás után
A kijelzőn a Készülék vízkőmentesítése
üzenet jelenik meg.
A vízkőmentesítési folyamatot nem lehet megszakítani. A folyamatot teljesen el kell végezni.
 Érintse meg az OK gombot.
A folyamat elindul.
 Kövesse a kijelző utasításait.
Ha a kijelzőn a Töltse meg a víztartályt
jelzésig  vízkőmentesítő szerrel és langyos

üzenet jelenik meg,
akkor a következőképpen járjon el.
vízzel és helyezze be

Vízkőmentesítő oldat készítése
Az optimális vízkőmentesítéshez ajánljuk a mellékelt Miele vízkőmentesítő tabletták használatát.
A vízkőmentesítő tablettákat kimondottan a kávéautomatákhoz fejlesztették ki
és ezáltal megakadályozzák a következményi károkat.

mentesítéséig: 50

 Az üzenet jóváhagyásához érintse
meg az OK gombot.
Ha már nem lehet több italt készíteni, a
kávéautomata deaktiválódik.
Ha nem akarja ebben az időpontban
vízkőmentesíteni a készüléket, kikapcsolhatja a kávéautomatát. Italokat csak
a vízkőmentesítés után készíthet újra.

Más vízkőmentesítő szerek, amelyek
a citromsavon kívül más savakat is
tartalmaznak, és/vagy nem mentesek
más, nem kívánt összetevőktől, mint
pl. kloridoktól, károsíthatják a terméket. Ezenkívül a kívánt hatás a
vízkőmentesítő oldat be nem tartott
koncentrációja miatt nem biztosítható.
A vízkőmentesítő tablettákat a Miele
szakkereskedésekben, a Miele
vevőszolgálatán vagy a www.miele.hu
honlapon keresztül vásárolhatja meg.
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A készülék vízkőmentesítése
A vízkőmentesítési folyamathoz 2 vízkőmentesítő tablettára van szüksége.

A vízkőmentesítés végrehajtása
 Helyezze vissza a víztartályt, és zárja
be a készülékajtót.
 Kövesse a kijelző további utasításait.
Ha megjelenik a kijelzőn a Öblítse ki a
víztartályt és a vízkőmentesítő jelig  töltse
fel friss vízzel.:

 Langyos vízzel töltse fel a víztartályt
a  jelölésig.
 Tegyen 2 vízkőmentesítő tablettát a
vízbe.
Vegye figyelembe a vízkőmentesítő
szer keverési arányát. Fontos, hogy
ne töltsön kevesebb vagy több vizet
a víztartályba. Ellenkező esetben a
vízkőmentesítési folyamat idő előtt
megszakad.

 Gondosan öblítse ki a víztartályt tiszta
vízzel. Ügyeljen arra, hogy ne maradjanak a víztartályban vízkőmentesítőszer-maradványok. Töltsön a 
jelölésig tiszta ivóvizet a víztartályba.
Az öblítés után a tisztítási folyamat
befejeződik.
 Érintse meg az OK gombot.
A kávéautomata most már vízkőmentes,
újra készíthetünk italokat.
Vízkőmentesítés után gondosan tisztítsa
meg a víztartályt és a csepegtető tálcát,
hogy a vízkőmentesítő szer minden maradványát eltávolítsa.
Ügyeljen arra, hogy a vízkőmentesítés közben kifröccsenő folyadékot
azonnal letörölje! A felületek károsodhatnak.
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A készülék vízkőmentesítése
Vízkőmentesítés elindítása felszólítás nélkül
 Érintse meg a  gombot.
 Válassza ki az Karbantartás lehetőséget, majd érintse meg az OK gombot.
 Válassza ki a Készülék vízkőmentesítése
lehetőséget.
A vízkőmentesítési folyamatot nem lehet megszakítani. A műveletet teljesen
el kell végezni.
 Érintse meg az OK gombot.
A vízkőmentesítés elkezdődik.
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Mi a teendő, ha ...?
A mindennapi használat során előforduló legtöbb üzemzavart és hibát saját maga
is elháríthatja. A következő áttekintés segít Önnek abban, hogy megtalálja az
üzemzavar okát és elhárítsa azt. Ügyeljen azonban a következőkre:

 Figyelem! Semmi esetben se nyissa ki a házat.
Szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet
kitéve.
Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakembereknek szabad elvégezni.
Ha ezzel nem találja meg egy hiba okát vagy nem tudja elhárítani, akkor értesítse a
vevőszolgálatot.

Üzenetek a kijelzőn
A hibaüzeneteket az "OK" gombbal kell jóváhagyni. Az üzenet akkor is megjelenhet újra a kijelzőn, ha a hibát elhárította.
A "hiba" elhárításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Ha ezután újból megjelenik a hibaüzenet a kijelzőn, hívja a vevőszolgálatot.
Ok és elhárítás
F1, F2, F3, F4,
F80, F81, F82, F83

Egy belső hiba áll fenn.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be-/Ki - gombbal. Várjon kb. 1 órát, mielőtt a készüléket újból
bekapcsolja.

F74, 77
F225, F226
F235, F236

Egy belső hiba áll fenn.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be-/Ki  gombbal. Várjon kb. 2 percet, mielőtt a készüléket újból
bekapcsolja.
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Mi a teendő, ha ...?
Ok és elhárítás
F73 vagy
Ellenőrizze a forraló egységet

A forraló egység nem tud alaphelyzetbe állni, vagy pedig elszennyeződött, és nem tudja összepréselni az
őrölt kávét.
 Ellenőrizze, hogy ki tudja-e venni a forraló egységet (lásd a "Tisztítás és ápolás – Forraló egység"
részt).
 Ha ki tudja venni a forraló egységet, akkor tisztítsa
meg (lásd a "Tisztítás és ápolás – Forraló egység"
részt).

 Tolja a forraló egység kávékivetőjét alaphelyzetbe
(lásd az ábrát).
 Helyezze vissza a zacctartályt és a víztartályt. A
forraló egységet ne tegye be. Zárja be a
készülékajtót, és kapcsolja be a kávéautomatát a
Be/Ki gombbal .
A forraló egység meghajtása beindul, és az egység
alaphelyzetbe áll.
 Ha megjelenik a Forraló egység behelyezése üzenet,
nyissa ki a készülékajtót, és helyezzen vissza minden alkatrészt a készülékbe. Zárja be a készülék
ajtaját.
Ha nem tudja kivenni a forraló egységet:
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be/Ki gombbal .
Várjon kb. 2 percet, mielőtt a készüléket újból bekapcsolja.
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Ok és elhárítás
Őrölt kávé mennyisége túl
sok

A víztartályt ütközésig tolja
be

Az őrölt kávé rekeszében túl sok a kávé. Ha egy csapott kávéskanálnál több őrölt kávét tesz a rekeszbe,
akkor a forraló egység nem tudja összepréselni az
őrölt kávét. Az őrölt kávé a zacctartályba ürül, a kijelzőn pedig megjelenik a hibaüzenet.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be/Ki gombbal .
 Vegye ki a forraló egységet és tisztítsa meg (lásd
"Tisztítás és ápolás – Forraló egység" részt).
 Távolítsa el az őrölt kávét a kávéautomata belsejéből, pl. porszívóval.
 Az őrölt kávét a mellékelt kávéskanállal adagolja.
Csak egy adag őrölt kávét tegyen a rekeszbe.
A víztartály nem megfelelően illeszkedik a készülékbe.
 Vegye ki a víztartályt, majd helyezze be újra.
Ha vízkőmentesítéskor nem helyesen töltötte meg és
helyezte be a víztartályt, szintén megjelenik ez a hibaüzenet.
 Töltse fel a tartályt a  vízkő-mentesítési jelölésig,
és indítsa el újból a vízkő-mentesítési folyamatot.

A kávéautomata váratlan rendellenességei
Probléma

Ok és elhárítás

A kijelző sötét marad,
A Be-/Ki-gombot  nem megfelelően érintette meg.
amikor a kávéautomatát  Érintse meg a Be-/Ki-gomb  mélyedését lea Be-/Ki-gombbal 
galább 3 másodpercig.
bekapcsolja.
A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a
dugaszoló aljzatba.
 Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatba.
Az villamos hálózat biztosítója leoldott, mert a
kávéautomata, a hálózati feszültség vagy egy másik
készülék hibás.
 Húzza ki a kávéautomata hálózati csatlakozóját a
dugaszoló aljzatból.
 Hívjon egy villamos szakembert vagy a Miele
vevőszolgálatot.
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Probléma

Ok és elhárítás

A kávéautomata bekap- A világítást kikapcsolta.
csolása után a világítás  Kapcsolja be a világítást (lásd "Beállítások – Vikikapcsolva marad.
lágítás").
A világítás hibás.
 Hívja a vevőszolgálatot.
A kávéautomata hirtelen kikapcsol.

Az időzítőbe beprogramozott kikapcsolási idő letelt.
 Adott esetben állítsa be újból a kikapcsolási időt
(lásd "Beállítások - Időzítő").
A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a
dugaszoló aljzatba.
 Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatba.

A kávéautomata be van
kapcsolva. A világítás
hirtelen kikapcsolódik.

Ha a kávéautomatát bizonyos ideig nem működtette,
a világítás kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol.

Az érintőgombok nem
reagálnak.
A kávéautomata már
nem működtethető.

Egy belső hiba áll fenn.
 Nyissa ki a készülék ajtaját.
A folyamatban lévő művelet leáll.
 Szakítsa meg az áramellátást a kávéautomata
hálózati csatlakozójának a konnektorból történő
kihúzásával vagy a háztartás villamos hálózata biztosítójának a kikapcsolásával.

A kávéautomata nem
Az üzembe helyezési zár be van kapcsolva.
kapcsol be, pedig a Be-  Kapcsolja ki az üzembe helyezési zárt (lásd a
kapcsolás időzítőbeállítás
"Beállítások – Üzembe helyezési zár" részt).
aktív.
Nem választott ki egy napot sem.
 Ellenőrizze az időzítő beállításait, és adott esetben
módosítsa azokat (lásd a "Beállítások – Időzítő"
részt).
A kávéautomatát az automatikus bekapcsolás után
háromszor egymást követően nem használták (szabadság üzemmód).
 Kapcsolja be a készüléket, és készítsen egy italt.
A kijelző rosszul, vagy
egyáltalán nem olvasható.

A kijelző fényerejét túl alacsonyra állította.
 Módosítsa ezt a beállítást (lásd "Beállítások").
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Probléma

Ok és elhárítás

Bekapcsolás után
megjelenik a A víztartályt
ütközésig tolja be üzenet,
pedig a tartály fel van
töltve és be van helyezve. A készülék nem
öblít.

A kávéautomata elvízkövesedett.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be/Ki gombbal .
Várjon kb. 1 órát.
 Kapcsolja be újból a készüléket. Amint megjelenik
a Felfűtési szakasz üzenet, érintse meg a  gombot, majd válassza a Készülék vízkőmentesítése
funkciót.
 Vízkőmentesítse a kávéautomatát. Adott esetben
újabb vízkőmentesítésre lehet szükség.

A kijelzőn megjelenik az
Csepptálca kiürítés üzenet,
pedig kiürítette a csepegtető tálcát.

A csepegtető tálca nem megfelelően illeszkedik a
készülékbe.
 Tolja egészen hátra a csepegtető tálcát.
A csepegtető tálca érzékelői nem működnek
megfelelően. Az érintkezők elszennyeződtek.

 Tisztítsa meg, majd törölje szárazra az érintkezőket
(lásd "Tisztítás és ápolás – Csepegtető tálca"
részt).
A készülékajtó nem zár- A tartályok nincsenek teljesen betolva.
ható.
 Ellenőrizze a tartályokat.
Az ajtó csuklópántjai nincsenek rendesen beállítva.
 Állítsa be az ajtó csuklópántokat (lásd a "Beszerelés – Ajtó csuklópántok beállítása" részt).
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Probléma

Ok és elhárítás

Az ajtó nehezen nyitódik és záródik.

A központi kifolyó összekötőjének kupakja nincs vagy
nem megfelelően van megzsírozva. A szilikonkupak
beszorul a forraló egységbe.

 Ellenőrizze, hogy vannak-e sérülések a szilikonkupakon. Szükség esetén cserélje ki a kupakon a
mellékelt cserealkatrésszel.
 Zsírozza meg a kupakot a mellékelt szilikonzsírral.
Rendszeresen, havonta egyszer zsírozza meg
központi kifolyó összekötő kupakját.
A kávéautomata nem
öblít bekapcsoláskor.

Ez nem hiba.
Ha a kávéautomata üzemi hőmérséklete még 60°C
felett van, az öblítés nem indul el.

Az öblítés során nem
folyik ki öblítővíz, illetve
a megszokottnál lényegesen kevesebb víz
folyik ki a központi kifolyóból.
Nem folyik ki kávé, illetve a megszokottnál
lényegesen kevesebb
kávé folyik ki a központi
kifolyóból. A kijelző
üzenetei és az italkészítés során kiadott
zajok azonban nem változnak.
A zacctartályban lényegesen kevesebb
"kávévíz" van.

A központi kifolyó nem jól van felszerelve.
 Ellenőrizze, hogy a központi kifolyót a leírtak szerint szerelték-e össze (lásd a "Tisztítás és ápolás –
Központi kifolyó" részt).
A kupak már nem rögzül megfelelően a központi kifolyó összekötőjén (lásd a "Készülékleírás" részt).
 Ellenőrizze a központi kifolyó összekötőjén lévő
kupakot. Zsírozza meg a kupakot a mellékelt szilikonzsírral.
A központi kifolyó összekötőjén lévő kupak megsérült
vagy hiányzik.
 Pótolja a kupakot a mellékelt alkatrésszel.
 Zsírozza meg a kupakot a mellékelt szilikonzsírral.
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Probléma

Ok és elhárítás

A vízkőmentesítési
folyamat akaratlanul
elindult.

A vízkőmentesítést nem lehet megszakítani, amint az
OK gombot megérintette.
A folyamatot teljesen el kell végezni. Ez egy biztonsági beállítás, hogy a kávéautomata teljesen vízkőmentes legyen. Ez nagyon fontos a kávéautomatájának
hosszú élettartama és jó működőképessége szempontjából.
 Vízkőmentesítse a kávéautomatát (lásd "Készülék
vízkőmentesítése").

A vízkőmentesítés közben hangos zajok hallhatóak.

Ez nem hiba.
A hangos zajok azért jelentkeznek, mert a víz nagy
nyomással folyik keresztül a vezetékeken.

A kijelző megvilágított,
de a kávéautomata nem
fűt és nem készít italokat.

A bemutató üzemmód a kávéautomata bemutatásához a kereskedő által vagy a kiállító teremben került
aktiválásra.
 Kapcsolja ki a bemutató módot (lásd "Beállítások –
Bemutató mód").

Nem kielégítő eredmény
Probléma

Ok és elhárítás

A kávéital nem elég
forró.

Nem melegítette elő a csészét.
Minél kisebb és vastagabb falú a csésze, annál fontosabb az előmelegítés.
 Melegítse elő a csészét, pl. forró vízzel.
A forrázási hőmérsékletet túl alacsonyra állította.
 Állítsa magasabbra a forrázási hőmérsékletet (lásd
a "Forrázási hőmérséklet" fejezetet).
A forrázó egység szűrői eltömődtek.
 Vegye ki a forrázó egységet, és tisztítsa meg kézzel (lásd a "Forrázó egység kivétele és kézi tisztítása" című részt).
 Zsírtalanítsa a forrázó egységet (lásd a "Forrázó
egység zsírtalanítása" című részt).
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Probléma

Ok és elhárítás

A felfűtési idő meghosszabbodik. A vízmennyiség már nem
megfelelő, a kávéautomata teljesítménye pedig alacsonyabb.

A kávéautomata elvízkövesedett.
 Vízkőmentesítse a kávéautomatát.

A kávé nem egyenletesen folyik ki a két kifolyóból. Az italkészítés
során a tej néha spriccel.

A központi kifolyóban lerakódott kávémaradványok
akadályozzák az ital kifolyását.
 Szedje szét a központi kifolyót, és – a nemesacél
burkolat kivételével – mosogatógépben tisztítsa
meg az alkatrészeket (lásd a "Tisztítás és ápolás –
Központi kifolyó" részt).
Ezt a tisztítást hetente egyszer kell elvégezni.

A szemes kávé őrlése
során a szokásosnál
hangosabb zajok hallhatóak.

A szemes kávé tartály őrlés közben kiürült.
 Töltse fel a szemes kávé tartályt friss szemes
kávéval.
A kávészemek között esetleg kövek találhatóak.
 Kapcsolja ki azonnal a kávéautomatát. Hívja a
vevőszolgálatot.

A kávéital túlságosan
Az őrlési fokozatot túl durvára állította.
gyorsan folyik a csészé-  Állítsa be finomabbra az őrlési fokozatot (lásd
be,
"Kávéíz az Ön kívánságai szerint – Őrlési fokozat").
A kávéital túlságosan
lassan folyik a csészébe,

Az őrlési fokozatot túl finomra állította.
 Állítsa be durvábbra az őrlési fokozatot (lásd
"Kávéíz az Ön kívánságai szerint – Őrlési fokozat").

A kávén vagy presszókávén nem képződik igazi crema.

Az őrlési fokozat nincs optimálisan beállítva.
 Állítsa finomabbra vagy durvábbra az őrlési fokozatot (lásd "Őrlési fokozat").
A forrázási hőmérsékletet ehhez a kávéfajtához túl
magasra állította.
 Állítsa alacsonyabbra a forrázási hőmérsékletet
(lásd "Forrázási hőmérséklet").
A kávészemek már nem frissek.
 Töltsön friss szemes kávét a szemes kávé tartályba.
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Tejes italok készítése során felmerülő problémák
Probléma

Ok és elhárítás

Az ital kiadásakor spriccel a tej. Az italkészítés
közben sistergő zajok
hallhatók.
A központi kifolyóból
csak forró tej folyik ki,
pedig tejhabot akarunk
készíteni.

A felhasznált tej hőmérséklete túl magas. Csak hideg
tejből (< 10 °C) készíthet jó tejhabot.
 Ellenőrizze a tejtartály hőmérsékletét.
A tejtartály nincs jól betolva, ezért a készülék a tej
mellett levegőt is beszív.
 Ütközésig tolja be a tejtartályt.
A központi kifolyó nem jól van felszerelve.
 Ellenőrizze, hogy helyesen szerelték-e össze a
központi kifolyót.
A tejtartály fedelében lévő tejvezeték elszennyeződött.
 Szedje szét és tisztítókefével tisztítsa meg a tejtartály fedelét (lásd a "Tisztítás és ápolás – Tejtartály"
részt).
 A tisztítókefével tisztítsa meg a központi kifolyót és
a tejszelepet (lásd a "Központi kifolyó" és a "Tejszelep ápolása" részt).
A könyökidom megszorult, és ki kell cserélni.
 Cserélje ki a könyökidomot (lásd a "Könyökidom
cseréje" részt).

A kijelzőn megjelenik a

A tejtartály fedele elszennyeződhetett, emiatt az érzékelő nem működik megfelelően.
tartót üzenet, noha a tej-  Alaposan tisztítsa meg a fedelet és a tejtartályt.
tartály fel van töltve és
Szedje szét a fedelet, és tisztítsa meg a mellékelt
be van helyezve.
tisztítókefével (lásd a "Tisztítás és ápolás – Tejtartály fedéllel" részt).
Töltse fel és tegye be a tej-
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Könyökidom cseréje
Ha tejhab helyett csak forró tejet tud
készíteni, először ellenőrizze, hogy:
– Elég hideg a tej a tejtartályban
(< 10 ° C)?
– Alaposan megtisztította a központi kifolyót és a tejtartályt fedelét?
– A központi kifolyó jól van felszerelve?
Ha ezek után sem tud tejhabot készíteni, a következő lépések szerint cserélje
ki a könyökidomot.
Készítse elő a cserealkatrészt.
Semmi esetre se használjon tűt vagy
hasonló eszközt. Ezek károsíthatják
az alkatrészeket.

 Először oldja ki a levegő beszívótömlőjét  a nyílásból . Utána húzza
le a könyökidomot .
 Húzza le mindkét tömlőt a könyökidomról.
 Folyó víz alatt a mellékelt
tisztítókefével tisztítsa meg a levegő
beszívótömlőjét . "Átfújással" is
megszüntetheti a lehetséges dugulásokat.
 Dugja a kefét a tejtömlőbe .
Amennyire csak lehet, mozgassa
előre-hátra a kefét, amíg minden tejmaradványt el nem távolít.
 Vegye elő az új könyökidomot (a használt könyökidomot a háztartási
szeméttel együtt kidobhatja).

 Nyissa ki a szervizfedelet a
készülékajtó hátoldalán.
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 Tolja vissza a tömlőket az idomra, és
helyezze azt vissza. Ügyeljen arra,
hogy a kiemelkedés a könyökidomon
lefelé mutasson.
 Dugja vissza a levegő beszívótömlőjét
a nyílásba .
 Helyezze vissza a szervizfedelet, és
zárja be a készülékajtót.
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Vevőszolgálat és garancia
Vevőszolgálat
Azoknál az üzemzavaroknál, amelyeket
saját maga nem tud megszüntetni,
kérjük értesítse a következőket:
– az Ön Miele szakkereskedőjét

Garancia idő és garancia feltételek
A garancia idő 2 év.
További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

vagy
– a Miele gyári vevőszolgálatát.
A Miele gyári vevőszolgálatának telefonszámát jelen használati utasítás
végén találja meg.
A vevőszolgálatnak szüksége van az Ön
készüléke típusára és gyártási
számára.
Mindkét adatot az adattáblán találja
meg, amelyet a készülék belsejében
talál.
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Energiamegtakarítás
Ha a kiszállítási állapot alábbi
beállításait módosítja, megnő a kávéautomata energiafelhasználása:
– Eco mód
– Világítás
– A pontos idő kijelzése
– Időzítő
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Villamos csatlakozás
A kávéautomata hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze az
adattáblán lévő csatlakoztatási adatokat (feszültség és frekvencia) az villamos hálózat adataival.
Ezeknek az adatoknak feltétlenül meg
kell egyezniük, hogy a kávéautomata ne
károsodjon. Kétség esetén kérdezze
meg villamos szakemberét.
A szükséges csatlakozási adatokat
megtalálja az adattáblán, amelyet a
készülék belsejében talál.
A készüléket 50 Hz, 230 V váltóáramra
történő csatlakoztatásra kábellel és csatlakozódugóval szerelték fel.
A biztosítás legalább 16 A-rel történjen.
A konnektor lehetőség szerint legyen
könnyen hozzáférhető. Ha a konnektor
a beépítés után nem hozzáférhető,
hálózati oldalról egy minden pólust
megszakító berendezést kell alkalmazni.
Megszakítóként min. 3 mm nyitású kapcsoló alkalmazandó. Ilyenek az LS-kismegszakító, megszakítók és biztosítók
(EN 60335).
Ne csatlakoztassa a kávéautomatát szigetinverterre. Szigetinvertereket önálló
áramellátáshoz, mint pl. szolárberendezéshez használnak. A feszültséglökések
biztonsági kikapcsolást eredményezhetnek. Az elektronika károsodhat!
Ne üzemeltesse a kávéautomatát
úgynevezett energiatakarékos csatlakozóval. Ennél csökken a készülék
energiabevezetése és a készülék túlságosan felmelegszik.
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Beépítés
Beépítési és kombinációs lehetőségek
A készülék beépíthető magas szekrénybe.

A kávéautomatát más Miele beépíthető készülékekkel is lehet kombinálni. Ilyenkor
nagyon fontos, hogy a készüléket lent egy zárt közbenső aljzat határolja (kivéve, ha
beépíthető edény- vagy ételmelegítővel kombinálja).
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Beépítés
Levegő be- és kivezetés
A kondenzvíz a kávéautomatát, vagy
a köré épített bútort károsíthatja.
A levegő megadott be- és kifúvó
nyílásai keresztmetszeteit feltétlenül
be kell tartani.
Ne fedje le és ne takarja el a szellőző
nyílásokat.
Rendszeresen tisztítsa meg a portól
a szellőző be- és kifúvó nyílásokat.
A víz felmelegítése révén a kávéautomata belső terében és a készülékajtó
belső oldalán vízpára csapódhat le..

– A levegő be- és kijutásához a
készülék hátoldalán egy legalább 40
mm mély szellőzőcsatornát kell betervezni.
– A levegő be- és kiszellőző nyílásai keresztmetszeteinek a bútor lábazatánál, a beépítőszekrényben és a
2
mennyezet alatt legalább 200 cm nek kell lenni, hogy a felmelegedett
levegő akadálytalanul eltávozhasson.
Felső szellőző nyílás
A felső szellőző nyílás különböző módon alakítható ki:

Beszerelésnél ügyeljen ezért arra, hogy
a kávéautomata hátoldala megfelelően
szellőzzön, hogy a gőz és a felmelegített levegő akadálytalanul távozhasson.
A köré épített bútorzatnak a következőképpen kell kialakítva lenni:

a közvetlenül a kávéautomata fölött
egy szellőzőráccsal (szbad kere2
sztmetszet legalább 200 cm )
b a bútor és a helyiség mennyezete
között
c egy közbeiktatott födémben

– A levegő belépése  a lábazaton keresztül, a levegő kilépése  pedig
felül, a konyhabútor hátsó részén
történik.
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Beépítés
A kávéautomata beépítése
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati
csatlakozó doboz a beépítés során
feszültségmentes legyen. Ez a kibontásra is érvényes!
A készüléket csak beépített állapotban szabad +10 - +38 °C környezeti
hőmérsékleti tartományban üzemeltetni.
A beépítéshez szüksége van két inbuszkulcsra 3-as és 5-ös méretben.
Annak érdekében, hogy a készülék ajtaját a konyhabútor előlapjával síkba
beigazítsa, kell lenni egy körbefutó
tömítésnek a beépítő fülkén, vagy egy
tömítőcsíkot kell a kávéautomatára
helyezni.

Tanács: Hasznos lehet, ha a beépítő
fülke magasságában helyet hagy a
kávéautomata elhelyezésére. Így a
készülék könnyebben csatlakoztatható
a villanyhálózathoz.

 A nagyobbik imbuszkulccsal csavarja
ki kb. 2 mm-nyire a készülék alján
lévő négy lábat.
Kb. 10 mm-re tudja kicsavarni a lábakat.
 Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
A készüléknek a fülkébe történő betolásakor ügyeljen arra, hogy a villamos csatlakozás ne sérüljön meg.

 Ha a beépítőfülkén elöl nincs körbefutó tömítés, akkor ragassza a Mieletömítőcsíkot a beszerelés előtt hátulról a készülékre.
A tömítőcsíkok a Miele szakkereskedésekben vagy a Miele Vevőszolgálaton kaphatók.
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 Tolja be ütközésig a kávéautomatát a
fülkébe.
 Ellenőrizze, hogy a kávéautomata
középmagasságban és egyenesen
áll-e a beépítő fülkében. Ha nem, a
négy láb segítségével szintezze be a
készüléket.

Beépítés
A szállítási csomag négy M5-ös csavart
tartalmaz, amelyek segítségével beszintezheti és rögzítheti a készüléket a
beépítő fülkében.

Az ajtó csuklópántjainak
beállítása
Ha a készülékajtó a készülék beépítése
után csak nehezen nyitható, ill. zárható,
a készülék ajtaját a beépítés után be
kell állítani (TX 20):

 Nyissa ki a készülék ajtaját, és kissé
csavarja be az oldalsó csavarokat.
 Az alsó csavarokat óvatosan forgatva
állítsa be a készüléket úgy, hogy a
készülék a beépítő fülkében középen
álljon.
 A készülék szekrényben való rögzítéséhez kézzel csavarja be a két felső csavart.

 Hogy az ajtót szorosan a szekrény
előlapjához tudja igazítani, forgassa
az  csavart.
 Hogy az ajtót vízszintesen és függőlegesen be tudja igazítani, forgassa a
 csavart.
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