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A szállítási csomagolás ártal-
matlanítása
A csomagolás megóvja a készüléket a
szállítási sérülésektől. A csoma-
golóanyagokat környezetvédelmi és hu-
lladékkezelés-technikai szempontok
alapján választották ki, így azok újraha-
sznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba
való visszavezetése nyersanyagot ta-
karít meg és csökkenti a keletkező hu-
lladék mennyiségét. Szakkereskedője
visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék ártalmatlanítá-
sa
A használt villamos és elektronikus
készülékek még jelentős mennyiségben
tartalmaznak értékes anyagokat. Káros
anyagokat is tartalmaznak azonban,
amelyek a működéshez és biztonság-
hoz 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.

Ehelyett vegye igénybe a lakóhelyén a
használt villamos és elektronikus
készülékek leadására és hasznosítására
felállított hulladékgyűjtő udvarokat.
Adott esetben tájékozódjon kere-
skedőjénél.

Gondoskodjon arról, hogy selejtezendő
készüléke az elszállításig a gyermekek
elől biztosan elzárt helyen legyen táro-
lva.



Tartalom

3

A csomagolóanyag és annak ártalmatlanítása ..................................................  2

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.........................................................  6

Készülékleírás .....................................................................................................  17
Külső nézet............................................................................................................  17

Tartozékok............................................................................................................  19

Kezelési elv ..........................................................................................................  20
Érintőkijelző ...........................................................................................................  20
Kezelési műveletek................................................................................................  21
Piktogramok a kijelzőn ..........................................................................................  24

Első üzembe helyezés.........................................................................................  25
Az első használat előtt...........................................................................................  25
A készülék első bekapcsolása ..............................................................................  25
Vízkeménység .......................................................................................................  26

A víztartály feltöltése...........................................................................................  28

A szemes kávé betöltése ....................................................................................  29

A kávéautomata be- és kikapcsolása ...............................................................  30

Kifolyó állítása .....................................................................................................  31

Italok készítése ....................................................................................................  33
Kávéital elkészítése ...............................................................................................  33
Két adag ................................................................................................................  34
Italkészítés megszakítása......................................................................................  34
Kávéskanna: Több csésze kávé készítése közvetlenül egymás után....................  34
Kávéitalok készítése őrölt kávéból ........................................................................  35
Tejjel készült italok.................................................................................................  36
Forró víz elkészítése ..............................................................................................  38
Italok készítése egy profilból .................................................................................  38
Az italkészítés után................................................................................................  39

Kávéélvezet az Ön kívánságai szerint ...............................................................  40
Őrlési fokozat ........................................................................................................  40
Az ital paramétereinek módosítása .......................................................................  41
Őrlési mennyiség...................................................................................................  41
Forrázási hőmérséklet ...........................................................................................  41
Az őrölt kávé előforrázása .....................................................................................  42

Italmennyiség.......................................................................................................  43



Tartalom

4

Az italok visszaállítása ........................................................................................  44

Profilok .................................................................................................................  45
Profilok előhívása ..................................................................................................  45
Profil létrehozása ...................................................................................................  45
Profil kiválasztása ..................................................................................................  45
Név módosítása ....................................................................................................  45
Profil törlése...........................................................................................................  45
Profil cseréje ..........................................................................................................  46

Profilok: Saját italok létrehozása és feldolgozása ...........................................  47
Ital létrehozása ......................................................................................................  47
Az ital módosítása: Italmennyiség, italparaméterek és nevek módosítása ...........  47
Ital törlése..............................................................................................................  47

MyMiele ................................................................................................................  48

Beállítások............................................................................................................  49
A "Beállítások" menü előhívása.............................................................................  49
Beállítások módosítása és mentése......................................................................  49
A lehetséges beállítások áttekintése .....................................................................  50
Nyelv......................................................................................................................  52
Pontos idő .............................................................................................................  52
Dátum....................................................................................................................  52
Időzítő....................................................................................................................  53
Eco mód ................................................................................................................  55
Világítás .................................................................................................................  55
Induló képernyő.....................................................................................................  56
Infó (Információk megjelenítése)............................................................................  56
A kávéautomata zárolása (üzembe helyezési zár ).............................................  56
Vízkeménység .......................................................................................................  57
A kijelző fényereje..................................................................................................  57
Hangerő.................................................................................................................  57
A hálózati vízcsatlakozás aktiválása és kikapcsolása ...........................................  57
Edénymelegítő.......................................................................................................  57
A kifolyó állítása.....................................................................................................  58
Gyári beállítás........................................................................................................  58
Miele@home, távirányítás és SuperVision.............................................................  58
Bemutató üzemmód (Kereskedők) ........................................................................  58

Tisztítás és ápolás...............................................................................................  59
Tisztítási időintervallumok áttekintése...................................................................  59
Kézi tisztítás vagy tisztítás mosogatógépben .......................................................  60
Csepegtető tálca ...................................................................................................  62



Tartalom

5

Csepegtető lemez .................................................................................................  63
Víztartály................................................................................................................  63
Zacctartály.............................................................................................................  64
Központi kifolyó.....................................................................................................  64
Érzékelő burkolata.................................................................................................  67
Tejszelep ápolása ..................................................................................................  67
Tejtartály fedéllel....................................................................................................  68
Szemeskávétartály ................................................................................................  69
Belső tér és készülékajtó.......................................................................................  70
Központi kifolyó összekötő....................................................................................  70
Forrázóegység.......................................................................................................  71

Forrázó egység kivétele és kézi mosogatása ...................................................  71
Ápolási programok ................................................................................................  72

Az "Ápolás" menü előhívása ............................................................................  72
A készülék öblítése................................................................................................  73
A tejvezeték öblítése..............................................................................................  73
A tejvezeték tisztítása ............................................................................................  74
A forraló egység zsírtalanítása ..............................................................................  75

A készülék vízkőmentesítése .............................................................................  77

Mi a teendő, ha ...? ..............................................................................................  80
Üzenetek a kijelzőn................................................................................................  80
A kávéautomata váratlan rendellenességei ...........................................................  83
Nem kielégítő eredmény........................................................................................  89
Tejes italok készítése során felmerülő problémák .................................................  91
Könyökidom cseréje..............................................................................................  92

Vevőszolgálat és garancia ..................................................................................  94

Energiamegtakarítás ...........................................................................................  95

Hálózati vízcsatlakozás.......................................................................................  96

Villamos csatlakozás...........................................................................................  98

Beépítés ...............................................................................................................  99
Beépítési és kombinációs lehetőségek .................................................................  99
Levegő be- és kivezetés......................................................................................  100
A kávéautomata beépítése..................................................................................  101
Az ajtó csuklópántjainak beállítása .....................................................................  102

Szerzői jogok és licencek .................................................................................  103



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

6

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 karbantar-
tásával kapcsolatban. Így megóvja önmagát és elkerüli a kávéau-
tomata károsodását.
A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek a biztonsági
előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából szárma-
znak.

Őrizze meg a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges
következő tulajdonosnak!



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

7

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, motelek-
ben, 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, cappu-
ccino, latte macchiato és hasonlók. Az összes többi felhasználási
mód tilos.

 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, 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 elma-
gyarázták nekik, hogy azt biztonsággal tudják kezelni. Ezeknek az
embereknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a
helytelen használat lehetséges veszélyeit.
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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 elma-
gyarázták nekik, hogy azt biztonsággal kezelni tudják.
A 8 év feletti gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni a helytelen ha-
sználat 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 húz-
hatják és megfulladhatnak. Tartsa távol a gyermekeket a csoma-
golóanyagoktól.
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Műszaki biztonság

 Beépítést vagy javításokat csak a Miele által felhatalmazott sza-
kembereknek szabad elvégezniük. A szakszerűtlen beépítés vagy
javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek lehet ki-
téve.

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

 A kávéautomata hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlít-
sa 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 sza-
kembert.

 A kávéautomata villamos biztonsága csak akkor garantált, ha azt
egy szabályszerűen kiépített védővezetékes (földelt) hálózati rends-
zerhez 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.
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 Egy kombinációs beépítésnél nagyon fontos, hogy a kávéautoma-
ta lefelé egy zárt közbenső polccal határolt legyen (egy beépíthető
edény-/ételmelegítővel való kombináción kívül).

 A második csatlakozó aljzathoz a kávéautomata hátoldalán
kizárólag egy EGW 4000-14, -29, EGW 5000-14 és ESW 6x14,
ESW 6x29 típusú Miele edény-/ételmelegítő csatlakoztatható!

 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 tér-
nek 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 sza-
bad elvégezniük. A szakszerűtlen javítások következtében a felha-
sználó 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 csa-
varva vagy
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– a hálózati csatlakozókábel a villamos hálózatról le van választva.
Kizárólag a hálózati dugasznál fogva húzza ki, ne a hálózati csa-
tlakozókábelnél.

 A garanciaigény-jogosultság elvész, ha a kávéautomata javítását
nem a Miele által felhatalmazott vevőszolgálat végzi el.

 Csak eredeti alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a bi-
ztonsági követelményeket teljesítik. Hibás alkatrészeket csak eredeti
Miele alkatrészekre szabad kicserélni.

 Soha ne nyissa ki a kávéautomata házát. A áramvezető csatla-
kozók érintése, valamint a villamos és mechanikai felépítés megvál-
toztatása 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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Hálózati vízcsatlakozás

 Ne csatlakoztassa a kávéautomatát melegvíz-csatlakozásra.

 A vízelzáró szelepnek a kávéautomata beszerelt állapotában is
elérhetőnek kell lennie.

 A vízbevezető tömlő védőköpenye nem lehet sérült vagy megtört.

 A beépített vízvédelmi rendszer az alábbi feltételek mellett
megbízhatóan véd a vízkároktól:

– A kávéautomatát megfelelően telepítették (elektromos és vízcsa-
tlakozás).

– Felismerhető károsodások esetén haladéktalanul javítsa meg a
kávéautomatát.

– Zárja el a vízcsapot hosszabb távollét (pl. szabadság) esetén.
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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.

 A felhasznált vizet illetően ügyeljen a következőkre:

– Víztartályos üzemnél: Kizárólag hideg és friss ivóvizet töltsön a
víztartályba. A meleg vagy forró víz vagy más folyadékok károsít-
hatják a kávéautomatát.

– A csíraképződé megelőzés érdekében naponta cserélje a vizet.
Hálózati víz üzemmódnál: Naponta egyszer ürítse ki a víztartályt.

– Ne használjon ásványvizet, mert attól nagyon 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.
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 Ne használjon nyers kávét (zöld, pörköletlen szemes kávét), vagy
nyers kávét tartalmazó kávékeverékeket. A nyers kávébabszemek
nagyon kemények és még bizonyos maradéknedvességet tartalma-
znak. A kávéautomata darálóműve már az első darálás során káro-
sodhat.

  Ne töltsön a kávéautomatába cukorral, karamellel vagy hason-
lóval 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 cu-
kor összeragasztja, és eldugítja a kávéautomata forrázó egységét. A
forrázó egység zsírtalanító tisztítótablettája ezeket az összeta-
padásokat nem oldja fel.

 Kizárólag adalékok nélküli tejet használjon. A legtöbb cukortar-
talmú 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 megolvadhat-
nak.

 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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Tisztítás és ápolás

 Tisztítás előtt a kávéautomatát kapcsolja ki.

 Minden nap alaposan tisztítsa meg a kávéautomatát és a tejtar-
tályt, 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 áram-
vezető alkatrészekre juthat és zárlatot okozhat.

 A vízkeménységtől függően rendszeresen vízkőtlenítse a kávéau-
tomatát. 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.



Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

16

A rozsdamentes acél felületekkel felszerelt készülékekre
érvényes:

 Ne ragasszon a rozsdamentes acél felületekre öntapadós jegyzet-
papírt, 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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Külső nézet

a Be/Ki gomb 

b Érintőkijelző

c "Vissza" érintőgomb 

d Ajtófogantyú

e Forró víz kifolyó

f Csepegtető lemez

g Központi kifolyó világítással és automatikus csészemagasság-állítással

h Tejtartály fedéllel
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Belső nézet

i Az őrölt kávé rekeszének fedele

j Forraló egység

k Őrölt kávé rekesze

l Az őrlési fokozat karja

m Szemeskávétartály

n Víztartály bevezetési segítséggel

o Csepegtető tálca ráccsal

p Zacctartály

q Cseppfogó csésze

r Központi kifolyó összekötő

s Szervizfedél
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Ezeket a termékeket és további tar-
tozékokat megrendelheti az interneten
vagy beszerezheti a Miele vevőszol-
gálatán és a Miele szakkereskedőjénél
keresztül.

Mellékelt tartozékok
– Kávéskanál

az őrölt kávé adagolásához

– Tejtartály fedéllel
tej tárolásához és készítéséhez

– Kompakt zár
Fedél a tejtartályhoz a hűtőszekrény-
ben történő tároláshoz

– Tisztítószer a tejvezetékekhez
a tejrendszer tisztításához (induló
készlet)

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

– Vízkőmentesítő tabletták
a vízvezetékek vízkőmentesítéséhez
(induló készlet)

– Tisztítótabletták
a forrázó egység zsírtalanításához
(induló készlet)

– Tesztcsíkok
a vízkeménység meghatározására

– Szilikonzsír
a központi kifolyó összekötő kupak-
jának zsírozásához

– Tisztítókefe
a tejvezeték tisztításához

– A központi kifolyó összekötő ku-
pakja
alkatrész

– A tejvezeték könyökidoma
alkatrész

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

– Univerzális mikroszálas kendő
ujjlenyomatok és enyhe szennye-
ződések eltávolítására

– Tejtartály fedéllel
tej tárolásához és készítéséhez

– Tisztítószer a tejvezetékekhez
a tejrendszer tisztításához

– Vízkőmentesítő tabletták
a vízvezetékek vízkőmentesítéséhez

– Tisztítótabletták
a forrázó egység zsírtalanítására

– Szilikonzsír
a központi kifolyó összekötő kupak-
jának zsírozásához
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Érintőkijelző

Az érintőkijelzőt a hegyes vagy éles tárgyak, mint például a ceruza, megkarcol-
hatják.
Az érintőkijelzőt csak ujjheggyel érintse meg.

Az ujjal történő megérintés csekély elektromos töltéseket ad le, és ezzel egy elek-
tromos impulzust vált ki, amelyet az érintőképernyő felülete felismer. Az érintőki-
jelző nem reagál, ha tárgyakkal érinti meg.

Ha az ujjai hidegek, az érintőkijelző valószínűleg nem reagál.

A kijelző három területre van felosztva.



Espresso



Kávé



Hosszú kávé



Cappuccino



Latte Macchiato

Program beállítása Profilok

ItalokFőmenü

A felső sorban láthatja, hogy a menüben hol van. A kívánt menü nevének megérin-
tésével hívhatja elő az adott menüt. A pontos idő jobb oldalon látható.

Középen találja meg az aktuális menüt és a menüpontokat. A kijelzőn az ujját vé-
gighúzva lapozhat jobbra vagy balra.

Alul találja a  és  nyílgombokat, amelyekkel balra és jobbra lapozhat.
A nyilak közötti kis négyzetek száma mutatja az elérhető oldalak számát és az Ön
helyzetét az aktuális menüben.
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Kezelési műveletek
Egy lehetséges kiválasztás minden megérintése narancs színűre váltja a megfelelő
mezőt.

Kiválasztás vagy menü előhívása

 Érintse meg az ujjával a kívánt mezőt a kijelzőn.

Lapozás

Balra vagy jobbra lapozhat. Néhány menüpontnál előre és vissza is lapozhat.

 Húzza végig az ujját a képernyőn, azaz tegye az ujját az érintőkijelzőre, és moz-
gassa a kívánt irányba.
Vagy:

 A balra vagy jobbra lapozáshoz érintse meg a nyílgombokat ( és ).

Kilépés a menüszintből ("Vissza" érintőgomb )

 Érintse meg a  érintőgombot az előző képernyőhöz történő visszatéréshez.

Minden adat, amit eddig bevitt és nem hagyott jóvá a OK gombbal, nem kerül el-
mentésre.

Ha a  érintőgombot egymás után háromszor megérinti, az italmenübe jut.
A Profilok menüben a  érintőgombbal lépésről lépésre juthat a kiindulási ponthoz.

Számok megadása

Számokat az ujjának a számhengereken való húzásával vagy azok megérintésével
vagy a számjegyblokkon keresztül adhat meg.

Várjon addig, amíg a számhenger ismét szürkére vált. Csak azután kerül elmen-
tésre a módosított beállítás.

 Érintse meg .
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A számjegyblokk megnyílik.

 Érintse meg a kívánt számokat.

Amint megadott egy érvényes értéket, az OK mező zöldre vált.

 Érintse meg a OK.

Betűk megadása

Saját italok profilnevét vagy megnevezését egy billentyűzet segítségével adhatja
meg. Válasszon rövid, tömör neveket.

 Érintse meg a kívánt betűket vagy jeleket.

 Érintse meg Tárolás.
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Súgó

Bizonyos ápolási programoknál súgó vehető igénybe. Az alsó sorban megjelenik a
Segítség felirat.

A képes és szöveges utasítások megjelenítéséhez

 érintse meg a Segítség gombot.

Ha vissza akar térni az ápolási programba,

 érintse meg a zárni gombot.
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Piktogramok a kijelzőn
A szöveghez és az ital piktogramokhoz kiegészítőleg a következő piktogramok je-
lenhetnek meg:

Piktogram Magyarázat

 Néhány beállítás, mint pl. a kijelző fényereje vagy a hangok
hangereje, egy szegmens sáv segítségével állíthatók be.

 Információkat és útmutatásokat ad a kezeléshez.
Hagyja jóvá az üzeneteket az OK gombbal.

 Az üzembe helyezési reteszelés aktiválva van (lásd
"Beállítások– Kávéautomata reteszelése (Üzembe helyezési
reteszelés )"): A kezelés le van tiltva.

 A Bekapcsolási időpont időzítő aktiválva van (lásd "Beállítások
– Időzítő"). A piktogram 23:59 órával előbb jelenik meg a ki-
jelzőn, plusz a kívánt bekapcsolási idő, amennyiben a bekap-
csolás vagy Éjszakai lekapcsolás pontos idő kijelzést kivála-
sztotta.

 Az Tejvezeték tisztítása ápolási program alatt megjelenik meg. 
(A piktogram megtalálható a víztartályon is: Eddig a jelölésig
töltse fel vízzel)

 A vízkőmentesítés alatt jelenik meg.
(A piktogram megtalálható a víztartályon is: Eddig a jelölésig
töltse fel vízzel.)

 SuperVision kijelző – csak akkor jelenik meg, ha a kávéauto-
mata a Miele@home háztartási készülék hálózathoz van csa-
tlakoztatva és a "SuperVision kijelző - bekapcsolás" beállítást
választotta ki (lásd a külön használati utasítást).
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Mielőtt a kávéautomatát üzembe
helyezi, olvassa el figyelmesen a ha-
sználati utasítást és ismerkedjen meg
a készülékkel és annak ha-
sználatával.

Az első használat előtt
 Állítsa fel a kávéautomatát és csatla-

koztassa azt (lásd "Elektromos csa-
tlakoztatás" 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 kávéau-
tomatába.

A készülék első bekapcsolása
Amikor a kávéautomatát először bekap-
csolja, az üdvözlő üzenet után a
készülék a következő beállításokra kér-
dez 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.

A nyelv beállítása

 Válassza ki a nyelvet és érintse meg
azután az OK gombot.

 Válassza ki az országot és érintse
meg azután az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.

A dátum beállítása

 Adja meg az aktuális dátumot és
érintse meg az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.

A pontos idő beállítása

 Adja meg az aktuális pontos időt és
érintse meg az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.

Kijelző

A következő lehetőségek közül választ-
hat:

– bekapcsolás: A dátum és a pontos idő
mindig látható, ha a készüléket ki-
kapcsolja.

– ki: A kijelző sötét, ha a készüléket ki-
kapcsolja.

– Éjszakai lekapcsolás: A dátum és a
pontos idő 5:00 órától 23:00 óráig je-
lenik meg a kijelzőn.

 Érintse meg a kívánt lehetőséget a
pontos idő kijelzésére, majd nyomja
meg az OK gombot.

Attól függően, hogy melyik lehetősé-
get választja, a kávéautomata több
energiát fogyaszt. A kijelzőn a
megfelelő üzenet jelenik meg.
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Vízellátás (Vezetékes víz) kiválasztá-
sa

A készüléket hálózati vízcsatlakozásra
tervezték. A következő vízellátási le-
hetőségek közül választhat:

– bekapcsolás: A víztartály a hálózati víz-
csatlakozáson keresztül automatiku-
san feltöltődik ivóvízzel.

– ki: Kézzel kell feltöltenie a víztartályt.
A kijelzőn megjelenik a megfelelő
üzenet.

 Válassza ki a vízellátást, és érintse
meg az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.

Ezzel az első üzembe helyezés sikere-
sen lezárult.

 Töltsön friss, hideg ivóvizet a víztar-
tályba.

Vízkeménység
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 vízkőmente-
sítésére.

A kávéautomata méri a felhasznált víz-
és 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 víz-
művek
vízkemén
ységi tar-
tománya

Beállítás 
(vízkeménysé-
gi 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

Gyári kiszállítás esetén a 3.
vízkeménységi fokozat van előre
beállítva.
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A vízkeménység meghatározása

A meglévő vízkeménységet a mellékelt
tesztcsíkkal határozhatja meg. A másik
lehetőség az, hogy az illetékes víz-
művektől 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.

A vízkeménység beállítása

 Érintse meg  Beállítások.

 Simítsa végig a kijelzőt, amíg a
Vízkeménység megjelenik és érintse
meg a menübejegyzést.

 Válassza ki a kívánt keménységi fokot
és érintse meg az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.
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 Naponta cserélje a vizet, hogy a
csíraképződést megelőzze.

Ha a kávéautomatát hálózati vízve-
zetékre csatlakoztatta, akkor a készülék
bekapcsolásakor a víztartály automati-
kusan feltöltődik.

A víztartály fedelén lévő bevezető a víz
csendes befolyására szolgál.

Ha hosszabb ideig nem készít italt,
víz marad a befolyócsőben.
Ez befolyásolhatja a kávéítal ízét.
Öntse ki az első adag vizet a víztar-
tályból.

Természetesen a víztartályt kézzel is fel-
töltheti, ha a kávéautomatát hálózati
vízvezeték nélkül, tartályos üzemmód-
ban használja (lásd a "Beállítások –
Hálózati víz" részt).

Ha tartályos üzemmódban használja
a kávéautomatát:
Csak friss, hideg ivóvizet töltsön a
tartályba.
A meleg vagy forró víz, valamint más
folyadékok károsíthatják a kávéauto-
matát.

Ne töltsön ásványvizet a víztartályba,
mert attól nagyon 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 víztar-
tályba.

 Tolja be a víztartályt a készülékbe,
amíg hallhatóan bepattan.

Ha a víztartály egy kissé előrébb vagy
magasabban helyezkedik el, ellenőriz-
ze, hogy a víztartály felfekvő felülete
nem szennyeződött-e. A kifolyószelep
tömítetlenné válhat. Adott esetben
tisztítsa meg a felfekvő felületet.
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Kávét vagy presszókávét készíthet pör-
költ 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 szeme-
skávétartályba.

Figyelem! A cukor tönkreteszi a
kávéautomatát!
Ne töltsön a kávétartályba cukorral,
karamellel vagy más hasonló anyag-
gal előkezelt szemes kávét, valamint
cukortartalmú folyadékokat.
Ne használjon nyers kávét (zöld, pör-
köletlen 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.

Tanács: A nyers kávét diófélék vagy
magvak darálására szolgáló darálóval
őrölheti meg. Az ilyen darálóknak általá-
ban 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).

 Húzza ki a szemes kávé tárolót.

 Tolja hátra a fedelet és töltsön sze-
mes kávét a szemes kávé tartályba.

 Tolja a fedelet ismét egészen előre.

 Tolja be a szemes kávé tartályt telje-
sen a kávéautomatába. Zárja be a
készülékajtót.
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Bekapcsolás
Ha bekapcsolja a készüléket, a kávéau-
tomata felfűt, és kiöblíti a vezetékeket.
Eközben kitisztítja és felmelegíti a ve-
zetékeket a kávékészítéshez.

Ha a kávéautomata üzemi hőmér-
séklete 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.

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.

Kikapcsolás
 Érintse meg a Be-/Ki-gombot-.

Ha egy kávéitalt készített, kikapcsolás
előtt a kávéautomata átöblíti a ve-
zetékeket.

Hosszabb távollét esetén
Ha a kávéautomatát hosszabb ideig
nem használja:

 Ürítse ki a cseppfelfogó tálkát, a zac-
ctartályt és a víztartályt.

 Tisztítson meg minden alkatrészt ala-
posan, a forrázó egységet, a központi
kifolyó összekötőt és az ajtóban talál-
ható 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 bi-
ztosítékát energiatakarékosság
céljából.



Kifolyó állítása

31

A központi kifolyót nem tudja manuáli-
san állítani.

A kávéautomata automatikusan felisme-
ri a használt csészék vagy poharak ma-
gasságát. Ha italt készít, a központi ki-
folyó az italkészítés előtt az optimális
magasságra áll be.

Figyeljen arra, hogy ne legyen kanál
vagy más evőeszköz a csészében.
Ekkor ugyanis a készülék nem jól
ismeri fel a csésze magasságát.

A kifolyóállítást kikapcsolhatja, ekkor a
központi kifolyó a felső helyzetben ma-
rad, amíg a kávéautomata be van kap-
csolva. Ha ápolási programokat futtat, a
központi kifolyó az ápolási edények ma-
gasságára vagy egy megadott ápolási
magasságra áll be.

Ha a kávéautomata ki van kapcsolva,
akkor a központi kifolyó egy középső
állásban található.

Figyeljen arra, hogy ne legyen kanál
vagy más evőeszköz a csészében.
Ekkor ugyanis a készülék nem jól
ismeri fel a csésze magasságát.

A kifolyóállítást kikapcsolhatja, ekkor a
központi kifolyó a felső helyzetben ma-
rad, amíg a kávéautomata be van kap-
csolva. Ha ápolási programokat futtat, a
központi kifolyó az ápolási edények ma-
gasságára vagy egy megadott ápolási
magasságra áll be.

Ha a kávéautomata ki van kapcsolva,
akkor a központi kifolyó egy középső
állásban található.
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A kifolyóállítás be- vagy kikap-
csolása
Megjelenik az Italok menü.

 Érintse meg a Főmenü lehetőséget va-
gy a  érintőgombot.

 Érintse meg a  Beállítások lehetősé-
get.

 Lapozzon végig a kijelzőn, és válass-
za ki a Kifolyó elzáródása lehetőséget.

 A kifolyóállítás be- vagy kikapcso-
lásához válassza ki a kívánt beállítást.

 Érintse meg a OK lehetőséget.

A beállítás elmentésre kerül.



Italok készítése

33

 Égési és forrázási veszély a ki-
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 kávéspeciali-
tások közül választhat:

– A presszókávé egy erős aromájú
kávé, sűrű, mogyorószínű habréteg-
gel – a crema-val. A presszókávé
készítéséhez presszókávé-pörkölésű
szemes kávét használjon.

– A kávé  abban különbözik a pre-
sszókávétól, hogy több vízzel készül,
és másként pörkölik meg a kávésze-
meket.
Az elkészítéséhez megfelelő pör-
kölésű kávészemeket használjon.

– A hosszú kávé egy kávé határozo-
ttan több vízzel.

Kávéital elkészítése

 Tegyen egy csészét a központi kifolyó
alá.

 Válasszon ki egy kávéitalt.

Az italkészítés elindul, és a központi ki-
folyóból a kívánt kávéital a csészébe
folyik.

Az első használat során az első két
főzetet öntse ki, hogy a gyári ellenőr-
zésből származó összes kávéma-
radékot eltávolítsa a forraló rendszer-
ből.
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Két adag
Egyszerre akár két adag presszókávét
vagy kávét is kérhet, ezeket elkészítheti
egy csészében, vagy egyszerre két
csészébe is kitöltheti.

Ha egyszerre akar két csészét megtölte-
ni:

 Tegyen egy-egy csészét a központi
kifolyó egy-egy fúvókája alá.

 Érintse meg a kívánt italra vonatkozó
dupla piktogramot.

A központi kifolyóból két adag folyik ki a
kívánt kávéitalból.

Italkészítés megszakítása
 Érintse meg a Állj, vagy a megszakítás

érintőgombot.

Kávéskanna: Több csésze kávé
készítése közvetlenül egymás
után
A  Kávékanna funkcióval több csésze
kávét készíthet automatikusan egymás
után (legfeljebb 1 l-t),hogy pl. egy
kávéskannát megtöltsön. Legfeljebb 8
csészényit készíthet így el.

A Italok menü kerül kijelzésre.

 Helyezzen egy kellő nagyságú edényt
a központi kifolyó alá.

 Válassza ki a  Kávékanna.

 Válassza ki a kívánt csészeszámot
(3-8).

 Kövesse a kijelző utasításait.

Minden adag kávé egyenként kerül
megőrlésre, leforrázásra és kimérésre. A
kijelző eközben mutatja a folyamatot.

A kávékészítést bármikor megszakít-
hatja:

 Érintse meg a megszakítás, vagy a Állj
érintőgombot.

A "Kávéskanna" funkciót kétszer ha-
sználhatja egymás után. Ezután a
kávéautomatának egy egyórás
hosszabb lehűtési időre van szüksége,
hogy a készülék ne károsodjon.
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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-tar-
tályban koffeintartalmú kávé van.

A kávéautomata automatikusan felisme-
ri, ha Ön őrölt kávét tölt a portároló re-
keszbe.

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 öss-
zetömöríteni.

A kávéautomata felhasználja az összes
beletöltött őrölt kávét a következő
kávékészítéshez.

Használja a mellékelt kávéskanalat a
helyes adagoláshoz.

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Húzza ki egészen a portároló rekesz
burkolatát. Nyissa ki az őrölt kávé re-
kesz fedelét.

 Töltsön egy csapott kanál őrölt kávét
a portároló rekeszbe.

 Zárja le az őrölt kávé rekeszt és tolja
be a fedelet a készülékbe. Zárja be a
készülékajtót.

A kijelzőn megjelenik: Őrölt kávé ha-
sználata?.
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Kávéitalok készítése őrölt kávéból

Ha egy kávéitalt őrölt kávéból akar el-
készíteni,

 Érintse meg a igen.

Most kiválaszthatja, hogy melyik kávéi-
tal készüljön az őrölt kávéból.

 Tegyen egy csészét a központi kifolyó
alá.

 Válassza ki az italt.

A kávéital elkészül.

Ha Ön nem őrölt kávéból akar italt
készíteni:

 Érintse meg a nem.

Az őrölt kávé a zacctartályba kerül.

Ha kb.15 másodpercen belül nem
érinti meg egyik ital gombját sem,
akkor a kávépor a zacctartályba kerül.

Tejjel készült italok

 Égési és forrázási veszély a
központi kifolyónál és a gőzszele-
pnél!
A kilépő folyadékok és a gőz nagyon
forróak!

Kizárólag adalékok nélküli tejet ha-
sználjon. A legtöbb cukortartalmú
adalék beragasztja a tejvezető része-
ket. A kávéautomata károsodik.
Ha állati eredetű tejet használ fel,
kizárólag pasztőrözött tejet adjon
hozzá.

A következő tejjel készült kávéspeciali-
tások közül választhat:

– A Cappuccino  kb. kétharmad rész
tejhabból és egyharmad rész pre-
sszókávéból áll.

– A Latte macchiato  egyharmad
rész forró tejből, egyharmad rész tej-
habból és egyharmad rész pre-
sszókávéból áll.

– A caffè latte  forró tejből és pre-
sszókávéból készül.

Ezenkívül forró tejet és tejhabot is
készíthet.
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Útmutatások a tejtartályhoz

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

a Fedél

b Érzékelő rúd

c Tejbeszívó cső

d Üvegtartály
 A tejtartályt max. 2 cm-rel a perem

alattig töltse fel tejjel. Zárja le a tejtar-
tályt a fedéllel.

Ügyeljen arra, hogy a palack nyílása
és nyaka tiszta maradjon (betöltéskor
és a tartály szállításakor is). A
szennyeződések hibás működéshez
vezethetnek.

 Elölről tolja be a tejtartályt a kávéau-
tomatába.

Italok készítése tejjel

A Italok menü kerül kijelzésre.

 Helyezzen egy alkalmas edényt a
központi kifolyó alá.

 Válassza ki a kívánt italt.

A kívánt ital elkészül.
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Forró víz elkészítése

Égési és forrázási veszély a forró víz
kifolyónál! A kilépő víz nagyon forró.

A Italok menü kerül kijelzésre.

Vegye figyelembe, hogy az elkészített
víz nem elég forró tea készítéséhez.

 Helyezzen egy alkalmas edényt a
forró víz kifolyó alá.

 Válassza ki a Forró víz.

Forró víz folyik a forró víz kifolyó alatti
edénybe.

Az italkészítés megszakításához:

 Érintse meg a Állj, vagy a megszakítás
érintőgombot.

Italok készítése egy profilból
Ha már létrehozott egy saját profilt (lásd
"Profilok), akkor először kiválaszthatja
azt, mielőtt italt készítene.

 Érintse meg a Profilok gombot és vála-
ssza ki a kívánt profilt.

A profil neve és készített italok a ki-
jelzőn megjelennek.

Most elkészítheti a kívánt italát.



Italok készítése

39

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

 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.

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 tejha-
bot készíteni.
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Annak érdekében, hogy a kávéauto-
matát optimálisan a felhasznált kávéfaj-
tához igazítsa,

– variálhatja az őrlési fokozatot,

– módosíthatja az őrlési mennyiséget,

– beállíthatja a forrázási hőmérsékletet
vagy

– előforrázhatja a kávéport és

Őrlési fokozat
Ha a kávépor megfelelő őrlési fokozatú,
akkor egyenletesen folyik a kávé vagy a
presszókávé a csészébe, és finom cre-
ma 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 gyor-
san folyik a csészébe.

– a crema nagyon világos és nincs tar-
tása.

Csökkentse az őrlési fokozatot, hogy fi-
nomabbra őrölje a kávészemeket.

Az őrlési fokozat túlságosan finom, ha

– a presszókávé vagy a kávé csak cse-
ppenként folyik a csészébe.

– a crema sötétbarna színű.

Növelje az őrlési fokozatot, hogy dur-
vábbra őrölje a kávészemeket.

Az örlőmű károsodásának megelőzé-
se érdekében ügyeljen a követke-
zőkre:
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.

 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 egyér-
telműen érezhető.
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Az ital paramétereinek módo-
sítása
Az őrlési mennyiséget, az előforrázást
és a forrázási hőmérsékletet minden
kávéitalhoz egyedileg be tudja állítani.

Megjelenik az Italok menü.

 Érintse meg a Program beállítása gom-
bot, vagy válassza ki a Italok beállítása
lehetőséget.

 Érintse meg az Italfajta változtatása
gombot.

 Válassza ki az italt.

 Érintse meg a Italfajták paraméterei le-
hetőséget.

Most már erre a kávéitalra vonatkozóan

– módosíthatja az őrlési mennyiséget,

– beállíthatja a forrázási hőmérsékletet,
és

– bekapcsolhatja az "előforrázást".

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 gyor-
san folyik ki a csészébe,

– a crema nagyon világos és nincs tar-
tása,

– a presszókávé vagy kávé túl híg.

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

Az őrlési mennyiség túl sok, ha

– a presszókávé vagy a kávé csak cse-
ppenként folyik a csészébe,

– a crema sötétbarna színű,

– a presszókávé vagy a kávé keserű
ízű.

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

 Érintse meg Őrlési mennyiség.

 A szegmens sávban válassza ki a
kívánt őrlési mennyiséget és érintse
meg azután a OK.

A beállítás elmentésre kerül.

Tanács: Ha Önnek a kávéital túl erős,
vagy túl keserű, próbálkozzon másik
kávéfajtával.

Forrázási hőmérséklet
Az ideális forrázási hőmérséklet függ
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– 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 ala-
csonyra kell állítani. Mivel az alacsonya-
bb légnyomás miatt a víz már ala-
csonyabb hőmérsékleten forr.

Tanács: Nem minden kávé viseli el a
magas hőmérsékletet. Néhány kávéfajta
olyan érzékenyen reagál, hogy az a cre-
ma képződést és az ízt befolyásolhatja.

Öt forrázási hőmérséklet állítható be.

 Húzza végig az ujját a kijelzőn a Főzé-
si hőmérséklet mezőben, amíg a kívánt
beállítás meg nem jelenik.

 Érintse meg az OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.

Az őrölt kávé előforrázása
Előforrázásnál a készülék az őrölt kávét
őrlés után először kevés forró vízzel me-
gnedvesíti. A maradék vízmennyiség
rövid idő után átpréselődik a megned-
vesített őrölt kávén. Ezáltal a kávé
ízanyagai jobban kioldódnak.

Beállíthat egy rövid vagy egy hosszú
előforrázást, de ki is kapcsolhatja az
"Előforrázás" funkciót. 
Kiszállítási állapotban az "Előforrázás"
ki van kapcsolva.

 Húzza az ujját a kijelzőn a Előfőzés
mezőben, amíg a kívánt beállítás
megjelenik.

 Érintse meg a OK.

A beállítás elmentésre kerül.
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A kávéital íze a kávéfajta mellett erősen
függ a víz mennyiségétől is. 
Ön az összes kávéital és a forró víz el-
készítéséhez szükséges vízmennyiséget
a saját csészéinek nagyságához és a
választott kávéfajtához igazíthatja.

A tejjel készült kávéspecialitásokhoz is
a presszó kávé vagy a kávé mennyisége
mellett a tej- és tejhab arányát is kíván-
sága szerint igazíthatja. Éppúgy
megváltoztathatja az adagnagyságokat
a forró tejhez és a tejhabhoz.

Minden italhoz egy maximálisan lehet-
séges mennyiség programozható. Ha
ezt elérte, akkor az italkészítés leáll.
Ezután ehhez az italhoz elmentésre
kerül a maximálisan lehetséges
mennyiség.

A módosított italmennyiség mindig az
aktuális profilban kerül elmentésre. Az
aktuális profil neve a kijelző bal felső
részén jelenik meg.

Ha a víztartály az italkészítés közben
kiürül, a kávéautomata megszakítja a
mennyiségi programozást. Az ital-
mennyiség nem kerül elmentésre.

Megjelenik az Italok menü.

 Tegye a kívánt csészét a központi ki-
folyó alá.

 Érintse meg a Program beállítása, majd
a Ital változtatása gombot.

 Válassza ki az italt.

 Érintse meg az Italmennyiség vál-
toztatása gombot.

A kívánt ital készítése elindul, a kijelzőn
pedig a Tárolás jelenik meg.

 Ha a csésze a beállítás szerint
megtelt, érintse meg a Tárolás gom-
bot.

Ha a tejjel vagy forró vízzel készült
kávéspecialitásoknál akarja módosítani
az italmennyiséget, a készülék az el-
készítés során egymás után elmenti az
ital alkotóelemeit.

 Ha megfelel Önnek az adott össze-
tevő mennyisége, érintse meg az
Tárolás gombot.

Innentől kezdve ez az ital a beprogra-
mozott összetétel és italmennyiség sze-
rint készül el.



Az italok visszaállítása

44

Minden italhoz visszaállíthatja az ital-
mennyiségeket és a paramétereket a ki-
szállítási állapotra.

A Italok menü kerül kijelzésre.

 Érintse meg a Program beállítása és
azután a Italfajta visszaállítása.

A kijelzőn megjelenik: Visszaállítja az öss-
zes italt a gyári beállításra?.

 Érintse meg a igen.
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Ha Ön a kávéautomatát másokkal közö-
sen használja, és eltérő az ízlelésük,
másként szeretik a kávét, akkor a Miele-
profilhoz kiegészítőleg egyéni profilokat
hozhat létre.

Mindegyik profilban egyénileg illesztheti
a beállításokat a kávéitalokhoz (ital-
mennyiség , őrlési mennyiség, forrázási
hőmérséklet és előforrázás).

Az aktuális profil neve a kijelző bal fel-
ső részén jelenik meg.

Profilok előhívása
 Érintse meg a Profilok a Főmenü-ben,

vagy a Italok menüben.

Most létrehozhat egy profilt.

Ha már létrehozott egy profilt
kiegészítőleg a Miele-szabványos profil-
hoz, akkor a lehetőségei vannak:

– Profil kiválasztására azokból a profi-
lokból, amelyeket már létrehozott a
készülékben.

– Név módosítására, ha egy profil
nevét módosítani kell.

– Profil törlésére, ha egy profilt törölni
kell.

– Profil cseréje, annak beállítására,
hogy a kávéautomata minden ital-
készítés után automatikusan
visszaváltson-e ismét a szabványos
Miele-profilra, vagy az utoljára
beállított profilt megtartsa.

Profil létrehozása
 Érintse meg Profil létrehozása.

A kijelzőben megnyílik a szerkesztő.

 Adja meg a kívánt nevet és érintse
meg akkor a OK gombot.

Profil kiválasztása
 Válassza ki a kívánt profilt.

Az aktuális profil neve a kijelző bal fel-
ső részén jelenik meg.

Név módosítása
 Válassza ki a Program beállítása és

azután a Név változtatása.

 Válassza ki a kívánt profilt és érintse
meg azután a OK gombot.

 Adja meg a kívánt nevet és érintse
meg akkor a OK gombot.

Profil törlése
 Válassza ki a Program beállítása és

azután a Profil törlése.

 Válassza ki a kívánt profilt és érintse
meg azután a OK gombot.
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Profil cseréje
Be tudja úgy állítani a kávéautomatát,
hogy minden italkészítés után mindig
automatikusan a Miele-szabványos pro-
filhoz váltson vissza, vagy hogy az uto-
ljára beállított profilt megtartsa.

 Válassza ki a Program beállítása és
azután a Profil változtatása.

Most a következő lehetőségei vannak:

– kézzel: A kiválasztott profil addig ma-
rad aktív, amíg Ön egy másik profilt
nem kiválaszt.

– italkészítés után: A készülék minden
italkészítés után automatikusan
visszavált a Miele profilhoz.

– bekapcsolással: A készülék minden
bekapcsoláskor automatikusan a Mi-
ele profilt választja ki, függetlenül
attól, melyik profil volt kiválasztva az
utolsó kikapcsolás előtt.

 Válassza ki a kívánt opciót és érintse
meg azután a OK gombot.
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Minden profilhoz saját italokat tud létre-
hozni és ezekhez egyénileg állíthatja be
az italmennyiséget és az italok pa-
ramétereit pl. őrlési mennyiség, vagy
hőmérséklet.

Ezenkívül módosíthatja az italneveket
és a nem kívánt italokat a saját profi-
ljából törölheti. Legfeljebb kilenc ital le-
hetséges egy profilban.

Először hívja le a kívánt profilt:

 Válassza ki a Főmenü-ben a  Profilok,
vagy érintse meg a Profilok menüben a
Italok.

 Válassza ki a profilt.

Az aktuális profil neve a kijelző bal felső
részén jelenik meg.

Ital létrehozása
A meglévő italok alapján új italokat hoz-
hat létre. Egy profilban kilenc ital lehet-
séges.

 Érintse meg Program beállítása.

 Érintse meg Ital készítése.

Válasszon a szabványos italok közül:

 Válassza ki az italt.

 Módosítsa tetszés szerint az ital pa-
ramétereit és az ital mennyiségét eh-
hez az italhoz (lásd "Kávéélvezet az
Ön kívánságai szerint" és az "Ital-
mennyiség módosítása").

Elkezdődik a kávékészítés és az egyes
összetevők mennyiségét tetszés szerint
el tudja menteni.

 Adjon egy nevet az újonnan létreho-
zott italnak (legfeljebb 8 karakter) és
érintse meg a Tárolás-t.

Az újonnan létrehozott ital megjelenik a
profilban.

Az ital módosítása: Ital-
mennyiség, italparaméterek és
nevek módosítása
 Érintse meg Program beállítása.

 Válassza ki a Ital változtatása.

 Válassza ki az italt.

Most tudja a leírás szerint vagy az ital
mennyiségét beállítani, a paramétert va-
gy a nevet módosítani.

Ital törlése
 Érintse meg Program beállítása.

 Válassza ki a Ital törlése.

 Válassza ki a kívánt italt és érintse
meg az OK gombot.
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A gyakran készített italokat, a profilból
készített italokat és az előnyben része-
sített ápolási programokat megjelenít-
heti a MyMiele képernyőjén.

A MyMiele képernyőjét kezdőképer-
nyőként is beállíthatja (lásd a
"Beállítások – Kezdőképernyő" című
részt). Ezután a kávéautomata bekap-
csolásakor ez a képernyő jelenik meg.

A MyMiele  előhívása
 Érintse meg a Főmenü lehetőségen

belül a MyMiele  gombot.

Most létrehozhatja a MyMiele-t.

Ha már hozott létre bejegyzéseket,
akkor a Program beállítása alatt a követ-
kezőkre van lehetősége:

– A bejegyzések szétválogatása

– A bejegyzések törlése

bejegyzés hozzárendelése
 Érintse meg Bejegyzés hozzáadása.

Bejegyzéseket a következőkből rendel-
het hozzá:

– italok 

– profilok 

– ápolás 

 Válassza ki a bejegyzést és érintse
meg azután az OK gombot.

A képernyőn megjelenik egy csempe a
kiválasztott bejegyzéssel és azzal a
menüvel együtt, amelyikhez tartozik.

Bejegyzés törlése
 Érintse meg Program beállítása.

 Válassza ki a Bejegyzés törlése.

 Válassza ki a bejegyzést és érintse
meg azután az OK gombot.

A bejegyzés törlésre kerül.

Bejegyzés szétválogatása
Ha több, mint négy bejegyzést fűzött
hozzá, akkor azokat rendezheti.

 Érintse meg Program beállítása.

 Válassza ki a Bejegyzés válogatása.

 Most válassza ki egyenként a be-
jegyzéseket és szúrja be a kívánt po-
zícióba.

 Az új pozíciót mindenkor az OK gom-
bbal hagyja jóvá.
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A "Beállítások" menüben a kávéauto-
matát az egyedi igényeihez igazíthatja.

A "Beállítások" menü előhívása
A Italok menü kerül kijelzésre.

 Érintse meg a Főmenü, vagy a  érin-
tőgombot.

 Válassza ki a  Beállítások.

Most ellenőrizheti és módosíthatja a
beállításokat.
Az aktuálisan kiválasztott beállításokat
a színes keretről ismerheti fel.

A  piktogram megérintésével a
következő magasabb menüszintre jut.

Beállítások módosítása és
mentése
 Érintse meg a Főmenü, vagy a  érin-

tőgombot.

 Válassza ki a  Beállítások.

 Válassza ki azt a menüpontot, amit
módosítani szeretne.

 Módosítsa a beállítást és érintse meg
a OK gombot.

A beállítás elmentésre kerül.
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A lehetséges beállítások áttekintése
A mindenkori menüpont gyári beállítása * jelöléssel látható.

Menüpont Lehetséges beállítások

Nyelv kiválaszt.  deutsch, további nyelvek

Ország

Pontos idő Kijelző

– ki* / bekapcsolás / Éjszakai lekapcsolás

Megjelenítés

– analóg / digitál*

Időkijelzés formátuma

– 12 órás kijelzés / 24 órás kijelzés*

Beállítás

Dátum Beállítás

Időzítés Időzítés 1

– Beállítás : Bekapcsolási időpont / Kikapcsolás (0:30)* / Ki-
kapcsolás időpontja

– Hétköznap hozzárendelése: Hétfő / Kedd / Szerda /
Csütörtök / Péntek / Szombat / Vasárnap

– Aktiválás : Bekapcsolási időpont (igen / nem*) / Kikapcsolás
időpontja (igen / nem*)

Időzítés 2

– Beállítás : Bekapcsolási időpont / Kikapcsolás időpontja

– Hétköznap hozzárendelése: Hétfő / Kedd / Szerda /
Csütörtök / Péntek / Szombat / Vasárnap

– Aktiválás : Bekapcsolási időpont (igen / nem*) / Kikapcsolás
időpontja (igen / nem*)

Ecomodus bekapcsolás* / ki

Világítás Fényerő

Kikapcsolás
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Menüpont Lehetséges beállítások

Kezdő képernyő Főmenü

Italok

Profilok

MyMiele

Információ Italkészítés

– Kávéitalok összesen / Espresso / Kávé / Hosszú kávé / Ca-
ppuccino / Latte macchiato / Caffe Latte / Tejhab / Forró
tej / Forró víz

Hátralévő adagok száma:

Készülék vízkőment. / Főzőmű zsírtalanítása

Üzembehelyezési zár  bekapcsolás / ki*

Vízkeménység lágy 1

közepes 2

kemény 3*

nagyon kemény 4

Hangerő Hangjelzések

Gomb hang

Kifutás elállítása bekapcsolás / ki*

Vezetékes víz Bekapcsolás / Kikapcsolás*

Kereskedő Bemutatótermi üzemmód (Bekapcsolás / Kikapcsolás*)

Gyári beállítások Beállítások

MyMiele
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Nyelv
A kijelzőn minden szöveghez kiválaszt-
hatja az Ön nyelvét és országát.

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

Pontos idő
Ön beállíthatja a megjelenítést, a pontos
idő kijelzését, az időformátumot és a
pontos időt.

Kijelző (pontos idő kijelzése)

A következő lehetőségek közül választ-
hat:

– Bekapcsolás: A dátum és a pontos idő
mindig látható, ha a készüléket ki-
kapcsolja.

– Kikapcsolás: A dátum és a pontos idő
nem látható, ha a készüléket kikap-
csolja.

– Éjszakai lekapcsolás: A dátum és a
pontos idő 5:00 órától 23:00 óráig lát-
ható.

Attól függően, hogy melyik lehetősé-
get választja, a kávéautomata több
energiát fogyaszt. A kijelzőn egy
megfelelő üzenet jelenik meg.

Megjelenítés

A pontos időt

analóg vagy

digitális formában jeleztetheti ki.

Időformátum

A lehetőségek:

– 24-órás kijelzés (24 órás kijelzés)

– 12-órás kijelzés (12 órás kijelzés)

Beállítás

Állítsa be az órákat és a perceket.

Szinkronizálás

Ez a menüpont csak akkor jelenik meg,
ha a kávéautomata a Miele@home
készülékhálózathoz van csatlakoztatva
(lásd a külön használati utasítást).

Dátum
Állítsa be az évet, hónapot és a napot.
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Időzítő
Két időzítő áll rendelkezésére a követ-
kező időzítő funkciókkal:

A kávéautomata

– egy meghatározott időpontban be-
kapcsol, pl. reggelenként a reggelihez
(Bekapcsolási időpont),

– egy meghatározott időpontban kikap-
csol (Kikapcsolás időpontja),

– egy meghatározott idő után kikap-
csol, ha nem nyom meg egy gombot
sem vagy nem készít italt (Kikapcsolás;
csak az 1. időzítő esetén).

Ezenkívül az időzítő funkciókat az egyes
napokhoz is hozzárendelheti.

A Bekapcsolási időpont és Kikapcsolás
időpontja funkciók használatához az
időzítőnek aktiválva kell lenni és le-
galább egy napot hozzá kell rendelni.

Az időzítő kiválasztása

A lehetőségek:

– 1. időzítő: Kikapcsolás, Kikapcsolás
időpontja, Bekapcsolási időpont

– 2. időzítő: Kikapcsolás időpontja, Bekap-
csolási időpont

Bekapcsolás időpontja

Ha az üzembe helyezési reteszelés ak-
tív, a kávéautomata nem kapcsol be a
megadott időben.
Az időzítő beállításai deaktiválódnak.

Ha a kávéautomata háromszor bekap-
csolt a Bekapcsolási időpont időzítő funk-
ción keresztül és nem készült ital, a
készülék már nem kapcsol be automati-
kusan. Így a kávéautomata hosszabb
távollét esetén, pl. szabadság alatt nem
kapcsol be naponta.
A programozott időpontok azonban
tárolva maradnak és a következő ma-
nuális bekapcsolást követően újra ak-
tiválódnak.

Kikapcsolás időpontja

Hosszabb távollét esetén a programo-
zott idők azonban maradnak elmentve
és a készülék legközelebbi kézi bekap-
csolása után ismét aktiválódnak (lásd a
"Programozott bekapcsolás" fejezetet).
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Kikapcsolás ... múlva

A Kikapcsolás időzítő funkció csak az 1.
időzítőnél érhető el.

Ha nem érint meg egy gombot sem va-
gy nem készít italt, a kávéautomata 30
perc után energiamegtakarítás céljából
kikapcsol.

Ezt az előzetes beállítást módosíthatja
és kiválaszthat egy időt 15 perc és 9 óra
között.

Napok kiválasztása (napok hozzáren-
delése)

Válassza ki a kívánt napot. A kiválaszto-
tt napot egy  piktogram jelöli.

Ha mindegyik kívánt nap meg lett
jelölve:

 érintse meg az OK gombot.

Az időzítő aktiválása és kikapcsolása

A pontos idő kijelzésre a Bekapcsolás
vagy az Éjszakai lekapcsolás módot vála-
sztotta:
Ha az időzítő a Bekapcsolási időpont op-
ció szerint van beállítva, 23:59 órával
korábban a kijelzőn megjelenik a  pik-
togram és a kívánt bekapcsolási idő.

Aktivált üzembe helyezési zár mellett a
Bekapcsolási időpont időzítő funkció
nem választható ki.

Válassza ki a kívánt időzítő funkciót. A
kiválasztott időzítő funkciót a  pikto-
gram jelöli.

 Érintse meg az OK gombot.
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Eco mód
Az Eco mód egy energiatakarékos
üzemmód. A gőzrendszer csak akkor fűt
fel, ha a forró tejhez és tejhabhoz kávéi-
talt vagy gőzt akarunk hozzáadni.

Ha kikapcsoljuk az Eco módot, akkor
közvetlenül egymás után készíthetünk
tejhabot és forró tejet, valamint kávét és
presszókávét. A gőzrendszer felme-
legített marad, de így jelentősen több
energiát fogyaszt.

A kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy
az energiafogyasztás megváltozott.

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: Ki-
kapcsolás ideje).

Fényerő beállítása

Válassza ki először:

– a készülék be van kapcsolva

– a készülék ki van kapcsolva

A világítás kikapcsolási idejének
beállítása (Kikapcsolás ... múlva)

Beállíthatja, hogy a kávéautomata ki-
kapcsolás után mennyi ideig legyen
megvilágítva.

Bekapcsolt állapotban a kávéautoma-
ta az utolsó akció után még 10 percig
megvilágítva marad. Ezt az időt nem
módosíthatja.
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Induló képernyő
Ön kiválaszthatja, melyik képernyő jele-
njen meg, ha a kávéautomatát bekap-
csolja.

– Főmenü

– Italok

– Profilok

– MyMiele

Infó (Információk megjeleníté-
se)
Az Információ menüpontban kijeleztetheti
az egyes italokból elkészített adagok
számát.

Ezenkívül láthatja, lehetséges-e több,
mint 50 adag elkészítése a következő
vízkőmentesítésig, vagy a forrázó
egység következő zsírtalanításáig
(Hátralévő adagok száma:).

Ahhoz, hogy ismét a korábbi képer-
nyőkijelzéshez jusson,

 érintse meg a OK.

A kávéautomata zárolása
(üzembe helyezési zár )
Ön reteszelheti a kávéautomatát, hogy
illetéktelen személyek, pl. gyermekek ne
tudják a készüléket használni.

Az üzembe helyezési zár  aktiválá-
sa és deaktiválása

Ha az üzembe helyezési reteszelés ak-
tiválva van, a Bekapcsolási időpont
időzítő beállításai deaktiválódnak. A
kávéautomata nem kapcsol be a me-
gadott időben.

Üzembe helyezési zár  átmeneti de-
aktiválása

Amíg a kijelzőn a A kész. kinyit.-hoz tartsa
nyomva mp-ig üzenet kerül kijelzésre,

 érintse meg a "zár"  gombot.

Amint a kávéautomatát kikapcsolja, a
készülék ismét reteszelődik.
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Vízkeménység
A vízkeménységre vonatkozó informá-
ciókat az "Első üzembe helyezés" feje-
zetben találja

A kijelző fényereje
A szegmens sávon állíthatja be a kijelző
fényerejét.

Hangerő
A hangjelzés és a gombhangok hange-
rejét a szegmens sávon állíthatja be.

A hálózati vízcsatlakozás ak-
tiválása és kikapcsolása
A készüléket hálózati vízcsatlakozásra
tervezték. Bekapcsolt hálózati vízcsatla-
kozásnál a víztartály az ivóvízvezetéken
keresztül automatikusan feltöltődik. Ki-
kapcsolt állapotban a víztartályt kézzel
kell feltöltenie.

Edénymelegítő
Az edénymelegítőt egy csatla-
kozókábellel közvetlenül a kávéauto-
matára csatlakoztathatja. Az alkalmas
edény/ételmelegítők típusát a Miele
szakkereskedőknél, vagy a Miele
vevőszolgálatánál tudhatja meg.

Az ehhez szükséges csatlakozókábel
különleges tartozékként kapható a Mi-
ele szakkereskedésben vagy a Miele
Vevőszolgálaton.

A csatlakoztatás után a Beállítások alatt
aktiválni kell az edénymelegítőt.

A következő lehetőségek közül választ-
hat:

– automatikus: Az edénymelegítő a
kávéautomatával együtt kapcsol be
vagy ki.

Ha a kávéautomata számára a Bekap-
csolási időpont időzítőt programozta
be, az edénymelegítő kb. 30 perccel
a kávéautomata bekapcsolása előtt
kapcsol be. Így az Ön csészéi már
elő vannak melegítve.

– Bekapcsolás: Az edénymelegítőt telje-
sen kívánsága szerint bármikor be-
vagy kikapcsolhatja kézzel, függe-
tlenül a kávéautomatától.

– Kikapcsolás: Az edénymelegítőt nem
lehet bekapcsolni. (Feltételezve, hogy
a csatlakozó kábellel a kávéauto-
matára van csatlakoztatva.)

A kávéautomata kiszállítási állapotá-
ban az edénymelegítő Kikapcsolás
állásra van beállítva.



Beállítások

58

A kifolyó állítása
A kifolyóállításra vonatkozó informá-
ciókat a "Kifolyóállítás" fejezetben
találja meg.

Gyári beállítás
Ön visszaállíthatja a beállításokat a ki-
szállítási állapotra (gyári beállítások).

Ekkor a nyelv és a pontos idő beállításai
nem törlődnek. A készített italok száma
és a készülékállapot (az italkészítések
száma a készülék vízkőmentesítéséig /
a forrázóegység zsírtalanításáig) sem
kerül visszaállításra

A kiszállítási állapot beállításait a "Le-
hetséges beállítások áttekintése" feje-
zetben találja.

A következő beállításokat lehet külön
visszaállítani:

– MyMiele

– Profilok és azok italai: lásd a "Profi-
lok" és "Profilok saját italainak létre-
hozása és feldolgozása"

– Italmennyiségek és a Miele-profilok
italparaméterei (alap): lásd "Italok
visszaállítása"

Miele@home, távirányítás és
SuperVision
Ezek a menüpontok csak akkor jelennek
meg, ha a kávéautomata a Miele@home
háztartási készülék hálózathoz van csa-
tlakoztatva (lásd a külön használati uta-
sítást).

Bemutató üzemmód (Kere-
skedők)

Magán használatban erre a funkcióra
nincs szüksége.

A kávéautomatát a Kereskedő funkcióval
a kereskedelemben vagy bemutatóter-
mekben lehet bemutatni. Ennél a
készülék meg van világítva, de nem
készíthető ital vagy nem hajtható végre
akció.

Ha a bemutató üzemmódot aktiválja,
akkor a kávéautomatát nem kapcsol-
hatja ki a Be-/Ki gombbal-.
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 A csíraképződés megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa a kávéauto-
matát.

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 vízkőmente-
sítés 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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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 elszíne-
ződhetnek, vagy károsodhat a bevo-
natuk.

A következő alkatrészek tisztíthatók
mosogatógépben:

– Csepegtető tálca és rács

– Csepegtető lemez

– Víztartály

– Zacctartály

– Központi kifolyó (fedél nélkül)

– Érzékelő burkolata

– Tejtartály fedéllel

– Cseppfogó csésze

 A forró alkatrészek vagy forró
folyadékok égési sérülést okozhat-
nak!
Tisztítás előtt hagyja lehűlni a
kávéautomatát.
Ügyeljen arra, hogy a csepegtető tál-
cában nagyon forró lehet a víz.

Ne használjon gőztisztító készüléket.
A gőz rövidzárlatot okozhat.

A készülék rendszeres tisztítása nagyon
fontos, mivel a kávémaradványok gyor-
san penészednek. A tejmaradványok
megsavanyodhatnak, a tejvezeték pedig
eldugulhat.

A központi kifolyó összekötő kupakja
szilikonzsírral van bekenve.
Ügyeljen a ruházatára, amikor a tar-
tályt vagy a többi alkatrészt kiveszi
vagy behelyezi.
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Minden felület könnyen karcolódik.
Az üvegfelületeknél a karcolások
töréshez vezethetnek. Minden felület
elszíneződhet, ha nem megfelelő
tisztítószerekkel kerül érintkezésbe.
Ügyeljen arra, hogy az esetleg kifröc-
csenő folyadékok nyomait a vízkő-
mentesítéskor azonnal letörölje!

A felületek károsodásának elkerülése
érdekében ne használjon a tisztítás-
hoz

– szóda-, ammónia-, sav- vagy klórtar-
talmú tisztítószereket,

– oldószertartalmú tisztítószereket,

– vízkőoldó tisztítószereket,

– nemesacél-tisztító szereket,

– mosogatógép-tisztítót,

– üvegtisztítót,

– sütőtisztítót,

– súroló tisztítószereket, pl. súrolóport,
folyékony súrolószert, fényezőköve-
ket,

– dörzsölő kemény szivacsokat, pél-
dául edényszivacsot és kefét, vagy
használt szivacsokat, amelyeken még
megtalálhatók a dörzsölő hatású
anyagok maradványai,

– tisztító radírt,

– éles fémkaparót.
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Csepegtető tálca

 Égési sérülésveszély!
A kávéautomata kiöblítése után
várjon még egy ideig, mielőtt a cse-
pegtető 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 jel-
zi, ha a csepegtető tálca megtelt és ki
kell üríteni. Legkésőbb ekkor ürítse ki és
tisztítsa meg a csepegtető tálcát.

 Nyissa ki a készülék ajtaját, és óva-
tosan vegye ki a csepegtető tálcát a
készülékből.

A rács a csepegtető tálcában "hullám-
törőként" szolgál, azaz ha a cse-
pegtető tálca tele van, a rács
akadályozza meg, hogy a tálca moz-
gatásakor a víz kiloccsanjon.

 Mosogatógépben, illetve kézzel,
forró, enyhe mosogatószeres vízzel
tisztítsa meg a csepegtető tálcát és a
rácsot, majd szárítsa meg.

 Gondosan tisztítsa meg az érintke-
zőket (fémlemezkék) és a közöttük
lévő teret. Minden alaposan töröljön
szárazra.

Csak a tiszta és száraz érintkezők jel-
zik 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.

Ügyeljen arra, hogy a csepegtető tál-
cát ütközésig visszatolja a készülék-
be.
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Csepegtető lemez
 Vegye ki a csepegtető lemezt.

 Mosogatógépben, illetve kézzel, me-
leg vízzel és egy kevés mosogatós-
zerrel tisztítsa meg a csepegtető le-
mezt.

 Szárítsa meg a csepegtető lemezt.

 Helyezze vissza a csepegtető lemezt
a csepegtető tálcába. Ügyeljen arra,
hogy a csepegtető lemez elöl pon-
tosan illeszkedjen.

Víztartály
A csíraképződést megelőzése érdeké-
ben naponta cserélje a vizet.

Ügyeljen arra, hogy a szelep, a
víztartály alja és a kávéautomata
felfekvő felülete tiszta legyen. Csak
így lehet a víztartályt megfelelően be-
helyezni.

 Mosogatógépben, illetve kézzel, me-
leg vízzel és egy kevés mosogatós-
zerrel tisztítsa meg a víztartályt.
Szárítsa meg a víztartályt.

 Tisztítsa meg és szárítsa meg gondo-
san a kávéautomata felfekvő felületét,
mindenekelőtt a mélyedéseket!
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Zacctartály
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.

A zacctartályban többnyire az öblítési
műveletből visszamaradt víz is található.

 Mosogatógépben, illetve kézzel, me-
leg vízzel és egy kevés mosogatós-
zerrel tisztítsa meg a zacctartályt,
majd szárítsa meg.

 Tisztítsa meg alaposan a belső teret
is a készülékben.

Központi kifolyó
Legalább hetente egyszer moso-
gatógépben tisztítsa meg a központi ki-
folyó minden alkatrészét, kivéve a ne-
mesacél burkolatot. Így hatékonyan el-
távolíthatók a kávélerakódások és tej-
maradványok.

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

A tisztításhoz a központi kifolyót ápolási
helyzetbe kell állítani. Csak azután tudja
kivenni az alkatrészeket.

Minden edényt vegyen el a központi
kifolyó alól. Ellenkező esetben a
központi kifolyó nem áll be az ápolási
helyzetbe.

 Érintse meg a Főmenü lehetőséget va-
gy a  gombot.

 Válassza a  Karbantartás, majd a
Közp. kifolyó tisztítása lehetőséget.

 Kövesse a kijelző utasításait.

A központi kifolyó az ápolási helyzet-
be  áll.

 Előrefelé húzva vegye le a burkola-
tot .
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 Nyomja a reteszelő horgot kicsit
felfelé , fogja meg a kifolyóegysé-
get a fogantyúnál, és előrefelé húzza
le .

 Szedje szét a kifolyóegységet: A mu-
tató- és hüvelykujjával fogja meg a ki-
folyóegységet, és húzza előre.

 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 alka-
trészt.
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Tanács: Állítsa a kifolyót a moso-
gatógép felső kosarába. A csatlakozó
darabokat és a kifolyó fúvókákat az
evőeszközök mosogatófiókjába tegye.

 Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a
központi kifolyó felületét.

 Fordított sorrendben szerelje össze a
kifolyóegységet. Ügyeljen arra, hogy
a felső csatlakozó rész  egy
kattanással reteszelődjön. Nyomja
erősen, hogy a kifolyó fúvókák  szi-
lárdan üljenek a kifolyóegységen.

Ügyeljen arra, hogy minden darab
tömítetten illeszkedjen egymáshoz.

 Tegye vissza a kifolyóegységet a
központi kifolyóba, és érintse meg a
OK gombot.

 Helyezze vissza a burkolatot, és érint-
se meg a OK gombot.

A központi kifolyó átöblítődik.
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Érzékelő burkolata
Alul, a központi kifolyónál található a
csészevédelem lekapcsolás-érzékelőjé-
nek burkolata. Ha az automatikus ki-
folyóbeállítás érzékelői nem ismernek
fel egyértelműen egy edényt, a bizton-
sági lekapcsolás leállítja a központi ki-
folyót.

Hetente egyszer mosogatógépben, ille-
tve kézzel, meleg vízzel és egy kevés
mosogatószerrel tisztítsa meg az ér-
zékelő burkolatát.

 A kivételhez nyomja meg a ki-
folyófúvókák között az érzékelő bur-
kolatát  és tartsa lenyomva. Utána
oldalt megfogva hátul nyomja rá a
központi kifolyóra .

Az érzékelő burkolata leválik.

A behelyezéshez:

 Helyezze be hátul mindkét horgot, és
nyomja felfelé az érzékelő burkolatát.

Tejszelep ápolása
Hetente egyszer karban kell tartani a
tejszelepet, hogy mindig jó minőségű
tejhabot tudjon készíteni.

Megjelenik az Italok menü.

 Érintse meg a Főmenü lehetőséget va-
gy a  érintőgombot.

 Válassza a  Karbantartás, majd a
Közp. kifolyó tisztítása lehetőséget.

A központi kifolyó és a tejszelep az ápo-
lási helyzetbe áll.

Fontos! Mielőtt az OK üzenetet jóvá-
hagyja, feltétlenül távolítsa el a
tisztítókefét. Különben károsodik a
kávéautomata.

 Dugja a kefét a tejszelepbe. Mozgas-
sa a kefét előre-hátra.

 Érintse meg az OK gombot.

A tejszelep alaphelyzetbe áll, a tejve-
zeték pedig átöblítődik.
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Tejtartály fedéllel

A szennyeződések a készülék hibás
működéséhez vezethetnek.
Ügyeljen arra, hogy a palack nyaka
és karimája tiszta maradjon (betöl-
téskor éppúgy, mint a tartály szállítá-
sakor).

 Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a
tejtartály rögzítését a készüléken.

 Mosogatógépben, illetve kézzel, me-
leg vízzel és egy kevés mosogatós-
zerrel tisztítsa meg a tejtartályt (üveg).
Szárítsa meg a tejtartályt.

Mielőtt a tejtartály fedelét a moso-
gatógépbe teszi:

 folyó vízzel öblítse ki a tejvezetéket a
fedélben.

Ha ilyenkor nem folyik víz a tejve-
zetékből ,

 szedje szét a tejtartályt, és a mellékelt
tisztítókefével tisztítsa meg.

A tejtartály fedelének szétszedése és
megtisztítása tisztítókefével

A tejtartály tetején tejzsír rakódhat le.
Ebben az esetben a tejhab készítése
közben spriccel a tej.

 Húzza ki a tejbeszívó csövet  a tej-
tartály fedeléből. Ügyeljen arra, hogy
a tömítést  is kivegye.

 Meleg, folyó víz alatt tisztítsa meg mi-
ndkét alkatrészt.
Dugja a mellékelt tisztítókefét a ne-
mesacél csőbe, és mozgassa előre-
hátra, amíg az összes tejmaradványt
ki nem takarítja.



Tisztítás és ápolás

69

 A tisztítókefével tisztítsa meg a fedél-
ben lévő tejvezeték alsó és felső ol-
dalát is.

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.

Szemeskávétartály
 Húzza ki a szemeskávétartályt a

készülékből, és hátrafelé húzza le fe-
delet.

 Kézzel, meleg vízzel és egy kevés
mosogatószerrel tisztítsa meg a sze-
meskávétartályt. Utána szárítsa meg
mindkettőt.

 Tolja vissza a fedelet, és tolja vissza a
szemeskávétartályt a készülékbe.
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Belső tér és készülékajtó
 Miután minden kivehető alkatrészt el-

távolított a belső térből, forró, enyhe
mosogatószeres vízzel tisztítsa meg a
belső teret és a készülékajtót.

Tanács: A száraz őröltkávé-ma-
radványokat porszívóval távolítsa el.

A belső ajtó alsó részén található a cse-
ppfogó csésze.

 Vegye ki a csészét, és mosogatógép-
ben, illetve kézzel, meleg vízzel és
egy kevés mosogatószerrel tisztítsa
meg.

Ne felejtse el visszatenni a cse-
ppfogó csészét.

Központi kifolyó összekötő
A készülék ajtajának belső oldalán talál-
ható a forraló egység és a központi ki-
folyó közötti összekötődarab.

 Nedves kendővel rendszeresen
tisztítsa meg ezt az összekötő dara-
bot úgy, hogy a kupakból ne törölje ki
a zsírt.

 Rendszeresen, havonta egyszer a
mellékelt szilikonzsírral zsírozza meg
a kupakot.
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Forrázóegység

Forrázó egység kivétele és kézi
mosogatása

A forrázó egységet kizárólag kézzel,
meleg vízzel tisztítsa, tisztítószer nél-
kül. A forrázó egység mozgó alka-
trészei zsírozottak. A tisztítószerek
károsítják a forrázó egységet.

A forrázó egységet a tisztításhoz kive-
heti.
Hetente egyszer tisztítsa meg a forrázó
egységet.

 Nyissa ki a készülék ajtaját.

 Vegye ki a víztartályt, a zacctartályt
és a portároló rekesz fedelét.

 Nyomja meg a forrázó egység fogan-
tyúja alatti gombot , és közben
fordítsa el a fogantyút balra .

 Nyomja a forrázó egység  előtti re-
teszelő fület lefelé, és húzza ki óva-
tosan a forrázó egységet.

Ha a forrázó egység nem vagy csak ne-
hezen húzható ki, akkor nincs alaphely-
zetben (lásd a "Mi a teendő, ha ...?"
című fejezetet).

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 kávéauto-
matába.

 A forrázó egységet kézzel, folyó me-
leg vízzel, tisztítószer nélkül tisztítsa
meg.

 Dörzsölje le a kávémaradványokat a
szűrőkről. Az egyik szűrő a tölcsérben
található, a másik balra, a tölcsér
mellett.

 Szárítsa meg a tölcsért, hogy a követ-
kező kávékészítés során ne tapadjon
rá az őrölt kávé a tölcsérre.

 Tisztítsa meg a kávéautomata belső
terét. Távolítsa el porszívóval a száraz
kávépor-maradványokat.

A forrázó egység visszahelyezéséhez:

 Fordított sorrendben járjon el: Egye-
nesen tolja be a forrázó egységet a
kávéautomatába.
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 Nyomja meg a gombot alul a forrázó
egység fogantyújánál , és közben
fordítsa el a fogantyút jobbra .

 Zárja be a készülék ajtaját.

Ápolási programok
A következő ápolási programok állnak
rendelkezésre:

– A készülék öblítése

– A tejvezeték öblítése

– A tejvezeték tisztítása

– A forraló egység zsírtalanítása

– Készülék vízkőmentesítése

Ha a kijelzőn megjelenik az erre fel-
szólító üzenet, végezzel el az adott ápo-
lási programot. További információkat a
következő oldalakon talál.

Az "Ápolás" menü előhívása

Megjelenik az Italok menü.

 Érintse meg a Főmenü lehetőséget va-
gy a  érintőgombot.

 Válassza ki a  Karbantartás le-
hetőséget.

Most már kiválaszthat egy ápolási pro-
gramot.
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A készülék öblítése
Ha elkészített egy kávéitalt, a kávéauto-
mata kikapcsoláskor öblíti a vezetéke-
ket. Így az esetlegesen meglévő kávé-
maradványokat eltávolítja.

A Italok menü kerül kijelzésre.

 Érintse meg a Főmenü, vagy a  érin-
tőgombot.

 Válassza a  Karbantartás és utána a
Készülék öblítése pontokat.

A vezetékek öblítésre kerülnek. Az
öblítővíz kifolyik a központi kifolyón.

A tejvezeték öblítése
A tejvezeték a tejmaradványoktól eldu-
gulhat. Ha tejes italt készített, akkor a
kávéautomata néhány perc után auto-
matikusan átöblíti a tejvezetéket.

Megjelenik az Italok menü.

 Érintse meg a Főmenü lehetőséget va-
gy a  érintőgombot.

 Válassza a  Karbantartás, majd a
Tejvezeték öblítése lehetőséget.

A tejvezeték kiöblítődik.
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A tejvezeték tisztítása

Ügyeljen arra, hogy a tejet vezető al-
katrészeket rendszeresen alaposan
megtisztítsa. A tej természetéből
adódóan csírákat tartalmaz, amelyek
nem megfelelő tisztítás esetén na-
gyon elszaporodnak. A készülékben
lévő szennyeződések veszélyeztethe-
tik az egészséget.

A tejvezetéket kb. hetente egyszer meg
kell tisztítani. 
A kávéautomata a megfelelő időpont-
ban figyelmezteti Önt erre. Három na-
ppal az időpont lejárta előtt megjelenik
a kijelzőn a A tejvezeték tisztításig
hátralévő napok száma:  üzenet. A
kávéautomata minden bekapcsoláskor
mutatja a tejvezeték tisztításáig
hátralévő napok számát.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

Ha a hátralévő napok száma 0, megje-
lenik a kijelzőn a Tejvezeték tisztítása. Tej-
tartalmú italok készítése le van tiltva.

Ilyenkor csak presszókávét, kávét,
hosszú kávét és forró vizet készíthet.
Tejtartalmú italokat csak akkor készít-
het, ha a tejvezetéket megtisztította.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

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.

Megjelenik az Italok menü.

 Érintse meg a Főmenü lehetőséget va-
gy a  érintőgombot.

 Válassza a  Karbantartás, majd a
Tejvezeték tisztítása lehetőséget.

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

Tisztítóoldat készítése

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

A tejvezetékhez tisztítót a Miele szakke-
reskedésekben, a Miele vevőszol-
gálatán vagy a www.miele-shop.com
honlapon keresztül vásárolhat.

 Tegyen egy tasak tejvezeték-tisztítót a
víztartályba.
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 Töltse fel a víztartályt a  jelölésig
langyos vízzel, és keverje meg az ol-
datot.

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.

Ha a képernyőn utasítást kap rá,

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

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

A forraló egység zsírtalanítása
A felhasznált kávéfajta zsírtartalmától
függően a forraló egység gyorsabban
eldugulhat. Az ízletes kávéitalok el-
készítése és a kávéautomata kifogásta-
lan 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 szakkere-
skedésekben, a Miele vevőszolgálatán
vagy a www.miele-shop.com honlapon
keresztül vásárolhatja meg.

"A forraló egység zsírtalanítása" ápolási
program kb. 11 percig tart.

200 adag elkészítése után megjelenik a
kijelzőn a Főzőmű zsírtalanítása üzenet.

 Hagyja jóvá az üzenetet az OK gom-
bbal.

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 Főmenü vagy a
 gombot.

A tisztítási műveletet nem lehet
megszakítani. A műveletet teljesen el
kell végezni.
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 Válassza a  Karbantartás, majd a
Főzőmű zsírtalanítása lehetőséget.

 Kövesse a kijelző utasításait.

Ha megjelenik a kijelzőn a Dobja be a
tisztító tablettát az őrölt kávé rekeszébe és
zárja le:

 Vegye ki az őrölt kávé rekesz burko-
latát és nyissa ki a rekesz fedelét.

 Tegye a tisztítótablettát az őrölt kávé
rekeszbe.

 Zárja be a fedelet, tegye vissza a bur-
kolatot a készülékbe, és zárja be a
készülékajtót.

 Kövesse a kijelző további utasításait.

Ha a képernyőn megjelenik a  Folyamat
befejeződött:

 érintse meg a OK gombot.

A forraló egység tisztítása befejeződött.
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Figyelem! Az érzékeny felületek és
natúr padló károsodhatnak!
A vízkőmentesítő oldat a környező
felületekre fröcscenhet.
Ügyeljen arra, hogy a vízkőmente-
sítés során kifröccsenő folyadékot
azonnal letörölje.

A kávéautomata a használat közben
vízkövesedik. Az, hogy a készülék mi-
lyen gyorsan vízkövesedik, a felhasznált
víz keménységi fokától függ. A vízkő-
maradványokat rendszeresen el kell
távolítani.

A készülék végigvezeti Önt a vízkő-
mentesítési folyamaton. A kijelzőn
különböző üzenetek jelennek meg, pl.
felszólítást kap a csepegtető tálca
kiürítésére vagy a víztartály feltöltésére.

A vízkőmentesítést feltétlenül el kell vé-
gezni, ez kb. 20 percet vesz igénybe.

A kávéautomata a kijelzőn keresztül
idejében felszólítja Önt a készülék
vízkőmentesítésére. A kijelzőn a Vízkő-
mentesítésig hátralévő adagok száma: 50
üzenet jelenik meg. A kávéautomata mi-
nden italkészítésnél megmutatja a
vízkőmentesítésig készíthető italok
számát.

 Nyugtázza az üzenetet a OK gom-
bbal.

Ha a hátralévő italkészítések száma 0, a
kávéautomata letilt.
A kijelzőn megjelenik a Vízkőmentesítés
felirat.

Kikapcsolhatja a kávéautomatát, ha a
készüléket ebben az időpontban nem
szeretné vízkőmentesíteni. Italokat csak
a vízkőmentesítés után készíthet újra.

Vízkőmentesítés a kijelzőn
megjelenő felszólítás után
A kijelzőn a Vízkőmentesítés üzenet jele-
nik meg.

A vízkőmentesítési folyamatot nem le-
het megszakítani. A műveletet teljesen
el kell végezni.

 Érintse meg a OK gombot.

A folyamat elindul.

 Kövesse a kijelző utasításait.

Ha a kijelzőn a Töltse meg a víztartályt 
jelzésig vízkőmentesítő szerrel és langyos
vízzel, majd helyezze be. üzenet jelenik
meg, akkor a következőképpen járjon
el.

Vízkőmentesítő oldat készítése

Az optimális vízkőmentesítéshez aján-
ljuk a mellékelt Miele vízkőmentesítő ta-
bletták használatát.
A vízkőmentesítő tablettákat kimondo-
ttan a kávéautomatákhoz fejlesztették ki
és ezáltal megakadályozzák a következ-
ményi károkat.

Más vízkőmentesítő szerek, amelyek
a citromsavon kívül más savakat is
tartalmaznak, és/vagy nem mentesek
más, nem kívánt összetevőktől, mint
pl. kloridoktól, károsíthatják a ter-
méket. Ezenkívül a kívánt hatás a
vízkőmentesítő oldat be nem tartott
koncentrációja miatt nem biztosít-
ható.

A vízkőmentesítő tablettákat a Miele
szakkereskedésekben, a Miele
vevőszolgálatán vagy a www.miele.hu
honlapon keresztül vásárolhatja meg.
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A vízkőmentesítéshez 2 vízkőoldó ta-
blettára van szükség.

 Langyos vízzel töltse fel a víztartályt
a  jelölésig.

 Tegyen 2 vízkőoldó tablettát a vízbe.

Vegye figyelembe a vízkőoldó szer
keverési arányát. Fontos, hogy ne
töltsön kevesebb vagy több vizet a
víztartályba. Ellenkező esetben a
vízkőmentesítési folyamat idő előtt
megszakad.

A vízkőmentesítés végrehajtása

 Helyezze vissza a víztartályt, és zárja
be a készülékajtót.

 Kövesse a kijelző további utasításait.

Ha megjelenik a kijelzőn a Töltse meg a
víztartályt a jelzésig  friss vízzel.:

 Gondosan öblítse ki a víztartályt tiszta
vízzel. Ügyeljen arra, hogy ne mara-
djanak a víztartályban vízkőoldószer-
maradványok. Töltsön a  jelölésig
tiszta ivóvizet a víztartályba.

Az öblítés után a vízkőmentesítés befe-
jeződött. Újra készíthet italokat.

Ügyeljen arra, hogy a vízkőmente-
sítés során kifröccsenő folyadékot
azonnal letörölje! Károsodhatnak a
felületek.



A készülék vízkőmentesítése

79

Vízkőmentesítés felszólítás
nélküli elindítása
 Érintse meg a Főmenü, vagy a  érin-

tőgombot.

 Válassza ki a Karbantartás .

A vízkőmentesítési folyamatot nem le-
het megszakítani. A folyamatot telje-
sen el kell végezni.

 Válassza ki a Vízkőmentesítés.

A vízkőmentesítés elkezdődik.
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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 megjelen-
het 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 - gom-

bbal. 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  gom-

bbal. Várjon kb. 2 percet, mielőtt a készüléket újból
bekapcsolja.
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Ok és elhárítás

F73 vagy 
Ellenőrizze a forraló egysé-
get.

A forrázóegység nem tud alaphelyzetbe állni vagy els-
zennyeződött és az őrölt kévét nem tudja összepré-
selni.
 Ellenőrizze, hogy a forrázóegységet ki tudja-e

venni (lásd "Tisztítás és ápolás" - Forrázóegység").
 Ha ki tudja venni a forrázó egységet, tisztítsa meg

azt (lásd "Tisztítás és ápolás – forrázó egység").

 Tolja a forrázóegység kávékivetőjét alaphelyzetbe
(lásd az ábrát).

 Helyezze be újból a zacctartályt és a víztartályt. A
forrázóegységet ne helyezze be. Zárja be a
készülékajtót és kapcsolja be a kávéautomatát a
Be-/Ki-gombbal .

A forrázó egység meghajtását kezdeményezi és alap-
helyzetbe áll.
 Ha a Főzőmű behelyezése üzenet megjelenik, nyissa

ki a készülékajtót és helyezzen be alkatrészt ismét
a készülékbe. Zárja be a készülék ajtaját.

Ha a forrázóegységet nem tudja kivenni:
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be-/Ki-gombbal
. Várjon kb. 2 percet, mielőtt a készüléket újból
bekapcsolja.

F227, F228, F229, F230
F233

Az automatikus kifolyóállítás hibája áll fenn.
 Nyugtázza az üzenetet a OK gombbal.

Az automatikus kifolyóállítás az ital készítése alatt de-
aktiválva van mindaddig, amíg a készülék be van kap-
csolva. Italokat készíthet.
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Ok és elhárítás

F234 A csészevédő lekapcsolás a bekapcsolás óta három
készítésnél kioldott. Az alkalmazott csészéket, vagy
poharakat az automatikus kifolyóállítás nem ismerte
fel egyértelműen.
 Használjon az automatikus kifolyóállításhoz alkal-

mas edényeket.
Az automatikus kifolyóállítás hibája áll fenn.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be-/Ki-gombbal
. Várjon kb. 2 percet, mielőtt a készüléket újból
bekapcsolja.

Por mennyisége túl sok Az őrölt kávé rekeszében túl sok a kávé. Ha egy csa-
pott kávéskanálnál több őrölt kávét tesz a portároló
rekeszbe, akkor a forrázó egység az őrölt kávét nem
tudja összepréselni. Az őrölt kávé a zacctartályba ürül
és a kijelzőn megjelenik a hibaüzenet.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be-/Ki-gombbal
.

 Vegye ki a forrázó egységet és tisztítsa meg azt
(lásd "Tisztítás és ápolás – forrázó egység").

 Távolítsa el az őrölt kávét a kávéautomata bel-
sejéből, pl. egy porszívóval.

 Az őrölt kávét a mellékelt kávéskanállal adagolja.
Csak egy adag őrölt kávét tegyen a portároló reke-
szbe.

Ellenőrizze a vízbevezetést. A hálózati vízbevezetés nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a bevezető tömlő megtört-e, ille-

tve az elzárócsapot rendesen kinyitották-e.
 Vegye ki a víztartályt, és ürítse ki.
 Tolja be a víztartályt a készülékbe, amíg be nem

reteszelődik.

A víztartályt ütközésig tolja
be.

A víztartály nem megfelelően illeszkedik a készülékbe.
 Vegye ki a víztartályt és helyezze be újra.

Ha vízkőmentesítéskor a víztartályt nem helyesen töl-
tötte meg és helyezte be, szintén megjelenik ez a hi-
baüzenet.
 Töltse fel azt a  vízkőmentesítési jelölésig és in-

dítsa el újból a vízkőmentesítési műveletet.



Mi a teendő, ha ...?

83

A kávéautomata váratlan rendellenességei

Probléma Ok és elhárítás

A kijelző sötét marad,
amikor a kávéautomatát
a Be-/Ki-gombbal 
bekapcsolja.

A Be-/Ki-gombot  nem megfelelően érintette meg.
 Érintse meg a Be-/Ki-gomb  mélyedését le-

galább 3 másodpercig.
A hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva a
dugaszoló aljzatba.
 Dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzat-

ba.
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.

A kávéautomata bekap-
csolása után a világítás
kikapcsolva marad.

A világítást kikapcsolta.
 Kapcsolja be a világítást (lásd "Beállítások – Vi-

lágítás").
A világítás hibás.
 Hívja a vevőszolgálatot.

A kávéautomata hirte-
len 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 aljzat-

ba.

A kávéautomata be van
kapcsolva. A világítás
hirtelen kikapcsolódik.

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

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 bi-
ztosítójának a kikapcsolásával.

A kávéautomata nem
kapcsol be, noha a Be-
kapcsolás időpontja időzítő
beállítás aktív.

Az üzembe helyezési reteszelés be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki az üzembe helyezési reteszelést (lásd

"Beállítások - Üzembe helyezési reteszelés").
Nem választott ki egy napot sem.
 Ellenőrizze az időzítő beállításait és adott esetben

módosítsa azokat (lásd "Beállítások" - "Időzítő").
A kávéautomatát az automatikus bekapcsolás után
háromszor egymást követően nem használták (sza-
badság-mód).
 Kapcsolja be a készüléket és készítsen egy italt.

A kijelző rosszul, vagy
egyáltalán nem olvas-
ható.

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

Bekapcsolás után
megjelenik a Töltse meg a
víztartályt és tegye be. üze-
net, noha 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 a Felfűtési
szak. üzenet megjelenik, érintse meg a Karbantartás
gombot jobbra lent és válassza utána a Vízkőmen-
tesítés funkciót.

 Vízkőmentesítse a kávéautomatát. Adott esetben
ismételten vízkőmentesíteni kell.
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Probléma Ok és elhárítás

Noha a csepptálca
kiürítésre került, a ki-
jelzőn megjelenik a Cse-
pptálca kiürítése üzenet.

A cseppfelfogó tálka nem megfelelően illeszkedik a
készülékbe.
 Tolja be a cseppfelfogó tálkát egészen hátra.

A cseppfogó tálka érzékelése nem működik egyér-
telműen. Az érintkezők elszennyeződtek.

 Tisztítsa meg az érintkezőket és a köztes teret. Jól
szárítson meg mindent (lásd "Tisztítás és Ápolás" -
"Cseppfogó tálca").

A készülékajtó nem zár-
ható.

A tartályok nincsenek teljesen betolva.
 Ellenőrizze a tartályokat.

Az ajtó csuklópántjai nincsenek rendesen beállítva.
 Állítsa be az ajtó csuklópántokat (lásd a "Besze-

relés – Ajtó csuklópántok beállítása" részt).
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Probléma Ok és elhárítás

Az ajtó nehezen nyitó-
dik 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 szilikonku-
pakon. 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 lénye-
gesen kevesebb víz
folyik ki a központi ki-
folyóból.
Nem folyik ki kávé, ille-
tve a megszokottnál
lényegesen kevesebb
kávé folyik ki a központi
kifolyóból. A kijelző
üzenetei és az ital-
készítés során kiadott
zajok azonban nem vál-
toznak.
A zacctartályban lénye-
gesen kevesebb
"kávévíz" van.

A központi kifolyó nem jól van felszerelve.
 Ellenőrizze, hogy a központi kifolyót a leírtak sze-

rint szerelték-e össze (lásd a "Tisztítás és ápolás –
Központi kifolyó" részt).

A kupak már nem rögzül megfelelően a központi ki-
folyó összekötőjén (lásd a "Készülékleírás" részt).
 Ellenőrizze a központi kifolyó összekötőjén lévő

kupakot. Zsírozza meg a kupakot a mellékelt szili-
konzsírral.

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 kávékészítés megsza-
kad.

A hálózati vízbevezetés nem működik.
 Ellenőrizze, hogy a bevezető tömlő megtört-e, ille-

tve az elzárócsapot rendesen kinyitották-e.
A víztartály az italkészítés közben kiürült, viszont a
Hálózati víz – be lehetőség van kiválasztva, a kávéau-
tomata pedig nincs rácsatlakoztatva a vízvezeték-
hálózatra.
 Ellenőrizze a hálózati víz beállítását (lásd a

"Beállítások – Hálózati víz" részt).

Ha italkészítés közben kiürül a víztartály vagy a tejtar-
tály, és újból feltöltöttük és visszahelyeztük a víztar-
tályt vagy tejtartályt, akkor a kijelzőn megjelenik az
Italkészítés folytatása? üzenet. Ha 5 percen belül nem
hagyja jóvá az igen lehetőséggel az üzenetet, az ital-
készítés megszakad.

A vízkőmentesítési
folyamat akaratlanul
elindult.

A vízkőmentesítést nem lehet megszakítani, amint az
OK gombot megérintette.
A folyamatot teljesen el kell végezni. Ez egy biztonsá-
gi beállítás, hogy a kávéautomata teljesen vízkőmen-
tes legyen. Ez nagyon fontos a kávéautomatájának
hosszú élettartama és jó működőképessége szem-
pontjából.

 Vízkőmentesítse a kávéautomatát (lásd "Készülék
vízkőmentesítése").

A vízkőmentesítés köz-
ben hangos zajok hall-
hatóak.

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

Folyamatosan a Kérjük
várjon vagy a Felfűtési
szak. üzenet látható.
Nem lehet italt készíte-
ni.

Valószínűleg a Vezetékes víz: bekapcsolás van kivála-
sztva, de a kávéautomata nincs rácsatlakoztatva a
vízvezeték-hálózatra.
 Töltse fel a víztartályt.
 Utána ellenőrizze a hálózati víz beállítását (lásd a

"Beállítások – Hálózati víz" részt).

A kijelző megvilágított,
de a kávéautomata nem
fűt és nem készít italo-
kat.

A bemutató üzemmód a kávéautomata bemutatásá-
hoz a kereskedő által vagy a kiállító teremben került
aktiválásra.
 Kapcsolja ki a bemutató módot (lásd "Beállítások –

Bemutató mód").
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Probléma Ok és elhárítás

A felhasznált edényt az
automatikus ki-
folyóállítás ismételten
nem ismerte fel.
A központi kifolyó az
edény pereméig elmoz-
dul és beindul a csés-
zevédő lekapcsolás.

Az edény az érzékelés számára alkalmatlan.
 Használjon más, az automatikus kifolyóállításhoz

alkalmas edényeket.
Az automatikus kifolyóállítás hibája áll fenn.
 Kapcsolja ki a kávéautomatát a Be-/Ki-gombbal
. Várjon kb. 2 percet, mielőtt a készüléket újból
bekapcsolja.

 Használjon másik edényt és készítsen egy italt.
 Ha a csészevédő lekapcsolás újra lekapcsol vagy

a központi kifolyó újra az edény pereméig mozdul
el, akkor hívja a vevőszolgálatot.

A csészevédő lekapcso-
lás nem működik. A
központi kifolyó az
edény pereméig elmoz-
dul és beszorítja az
ápoló tartályt.

Ha az ápoló tartály nagyon közel van a hátsó lemez-
hez vagy érintkezik azzal, akkor az automatikus ki-
folyóállítás nem ismeri fel egyértelműen az edény pe-
remét.
 Helyezze az ápoló tartályt kissé előbbre.
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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 fon-
tosabb 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 kéz-

zel (lásd a "Forrázó egység kivétele és kézi tisztítá-
sa" című részt).

 Zsírtalanítsa a forrázó egységet (lásd a "Forrázó
egység zsírtalanítása" című részt).

A felfűtési idő meg-
hosszabbodik. A víz-
mennyiség már nem
megfelelő, a kávéauto-
mata teljesítménye pe-
dig alacsonyabb.

A kávéautomata elvízkövesedett.
 Vízkőmentesítse a kávéautomatát.

A kávé nem egyenlete-
sen folyik ki a két ki-
folyóból. Az italkészítés
során a tej néha spric-
cel.

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 hall-
hatóak.

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
gyorsan folyik a csészé-
be,

Az őrlési fokozatot túl durvára állította.
 Állítsa be finomabbra az őrlési fokozatot (lásd

"Kávéíz az Ön kívánságai szerint – Őrlési fokozat").
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Probléma Ok és elhárítás

A kávéital túlságosan
lassan folyik a csészé-
be,

Az őrlési fokozatot túl finomra állította.
 Állítsa be durvábbra az őrlési fokozatot (lásd

"Kávéíz az Ön kívánságai szerint – Őrlési fokozat").

A kávén vagy pre-
sszókávén nem képző-
dik igazi crema.

Az őrlési fokozat nincs optimálisan beállítva.
 Állítsa finomabbra vagy durvábbra az őrlési foko-

zatot (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 tartály-

ba.
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Tejes italok készítése során felmerülő problémák

Probléma Ok és elhárítás

Az ital kiadásakor spric-
cel 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 tejtar-

tály fedelét (lásd a "Tisztítás és ápolás – Tejtartály"
részt).

 A tisztítókefével tisztítsa meg a központi kifolyót és
a tejszelepet (lásd a "Központi kifolyó" és a "Tej-
szelep ápolása" részt).

A könyökidom megszorult, és ki kell cserélni.
 Cserélje ki a könyökidomot (lásd a "Könyökidom

cseréje" részt).

A kijelzőn megjelenik a
Töltse fel és tegye be a tej-
tartót üzenet, noha a tej-
tartály fel van töltve és
be van helyezve.

A tejtartály fedele elszennyeződhetett, emiatt az ér-
zékelő nem működik megfelelően.
 Alaposan tisztítsa meg a fedelet és a tejtartályt.

Szedje szét a fedelet, és tisztítsa meg a mellékelt
tisztítókefével (lásd a "Tisztítás és ápolás – Tejtar-
tály fedéllel" részt).
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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 ki-
folyót és a tejtartályt fedelét?

– A központi kifolyó jól van felszerelve?

Ha ezek után sem tud tejhabot készíte-
ni, a következő lépések szerint cserélje
ki a könyökidomot.

Készítse elő a cserealkatrészt.

Semmi esetre se használjon tűt vagy
hasonló eszközt. Ezek károsíthatják
az alkatrészeket.

 Nyissa ki a szervizfedelet a
készülékajtó hátoldalán.

 Először oldja ki a levegő beszívótö-
mlőjét  a nyílásból . Utána húzza
le a könyökidomot .

 Húzza le mindkét tömlőt a könyöki-
domról.

 Folyó víz alatt a mellékelt
tisztítókefével tisztítsa meg a levegő
beszívótömlőjét . "Átfújással" is
megszüntetheti a lehetséges dugu-
lásokat.

 Dugja a kefét a tejtömlőbe .
Amennyire csak lehet, mozgassa
előre-hátra a kefét, amíg minden tej-
maradványt el nem távolít.

 Vegye elő az új könyökidomot (a ha-
sznált könyökidomot a háztartási
szeméttel együtt kidobhatja).
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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
Azoknál az üzemzavaroknál, amelyeket
saját maga nem tud megszüntetni,
kérjük értesítse a következőket:

– az Ön Miele szakkereskedőjét

vagy

– a Miele gyári vevőszolgálatát.

A Miele gyári vevőszolgálatának tele-
fonszámát 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.

Garancia idő és garancia fel-
tételek
A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt ga-
rancia feltételekben talál.
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Ha a kiszállítási állapot alábbi
beállításait módosítja, megnő a kávéau-
tomata energiafelhasználása:

– Eco mód

– Világítás

– A pontos idő kijelzése

– Időzítő
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Útmutatások a hálózati vízcsa-
tlakozáshoz

A hálózati víz csatlakoztatását csak
képzett szakemberek végezhetik el.
Válassza le a készüléket a villamos
hálózatról, mielőtt a vízvezetékre
csatlakoztatná.
A kávéautomata vízbevezetésének
csatlakoztatása előtt zárja el a víze-
llátást.

A vízminőségnek meg kell felelnie
azon ország ivóvízről szóló rende-
letének, ahol a készüléket üzemeltet-
ni fogja (pl. a 98/83/EK irányelv).

A készülék megfelel az IEC 61770 és az
EN 61770 szabvány követelményeinek.

A hálózati vízellátás csatlakozásának
meg kell felelnie az adott országban
érvényes előírásoknak. Azoknak a
készülékeknek és berendezéseknek
is meg kell felelniük az adott ország-
ban érvényes előírásoknak, amelye-
ket a víz készülékbe való beve-
zetésére használnak fel.

A vizet a hidegvízvezetéken keresztül
kell a készülékbe vezetni, amely

– közvetlenül a vízellátásra van csatla-
koztatva, hogy biztosított legyen a víz
körforgása a hidegvízvezetékben.

Kerülje az olyan vízbevezetést,
amelyben megáll a víz, ez ugyanis
befolyásolhatja a kévé ízét.

– A kávéautomata visszacsapószelep
nélkül csatlakoztatható az ivóvízháló-
zathoz, mert az érvényes DIN-szab-
ványoknak megfelelően építették
meg.

– A vízbevezetésnek ki kell bírnia az
üzemi nyomást.

– A víznyomásnak 1és 10 bar (105 és
106 Pa) között kell lennie.

– A mellékelt nemesacél tömlő 1,5 m
hosszú. A nemesacél tömlőt nem
szabad meghosszabbítani.

– A higiéniai előírásokat be kell tartani.

– A nemesacél tömlő és a ház vízcsa-
tlakozása között egy elzárócsapot
kell kialakítani, hogy szükség esetén
a vízbevezetés megszakítható legyen.

Ügyeljen arra, hogy az elzárócsap a
készülék beépített állapotában is
hozzáférhető legyen.

A hibás nemesacél tömlőt csak ere-
deti Miele alkatrészre cserélje le (a
Miele vevőszolgálatán, a szakkere-
skedésekben és a www.miele-
shop.com oldalon szerezhető be).
Ügyeljen arra, hogy a víztömlőt élel-
miszerekkel kapcsolatban lehessen
használni.
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A nemesacél tömlő felszerelé-
se a készülékre

Ügyeljen arra, hogy a nemesacél tö-
mlő ne törjön meg, illetve ne káro-
sodjon. A nemesacél tömlőt nem
szabad rövidre vágni.

 Távolítsa el a fedőburkolatot a
készülék hátoldalán lévő hálózati víz-
csatlakozásról.

 Fogja meg a nemesacél tömlő ferde
oldalát, és ellenőrizze, hogy a
tömítőgyűrű megvan-e. Ha nem,
tegyen be egy tömítőgyűrűt.

 Csavarja fel a nemesacél tömlő
hollanderét a menetre.

 Ügyeljen arra, hogy a csavarkötések
szilárdan és tömítetten illeszkedjenek.

Csatlakozás a vízbevezetéshez

A készüléket nem szabad rákötni a
vízvezetékre, ha rá van csatlakozta-
tva a villamos hálózatra.

A csatlakoztatáshoz egy 3/4" csatla-
kozómenetes vízcsap szükséges.

 Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű
megvan-e. Ha nem, tegyen be egy
tömítőgyűrűt.

 Csatlakoztassa a nemesacél tömlőt
az elzárócsapra.

Kizárólag a mellékelt nemesacél tö-
mlőt használja. Régi vagy már ha-
sznált tömlőket nem szabad rácsatla-
koztatni a kávéautomatára!

 Ügyeljen a csavarkötés szoros ille-
szkedésére.

 Nyissa ki lassan a vízcsapot, és
ellenőrizze a hálózati vízcsatlakozás
tömítettségét.
Adott esetben módosítsa a tömítés
és a csavarkötés elhelyezkedését.

Most tudja folytatni a készülék besze-
relését (lásd a "Beszerelés" részt).
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A kávéautomata hálózati csatlakoztatá-
sa előtt feltétlenül hasonlítsa össze az
adattáblán lévő csatlakoztatási adato-
kat (feszültség és frekvencia) az villa-
mos 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 csa-
tlakozódugóval 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 kap-
csoló alkalmazandó. Ilyenek az LS-ki-
smegszakító, megszakítók és biztosítók
(EN 60335).

Ne csatlakoztassa a kávéautomatát szi-
getinverterre. Szigetinvertereket önálló
áramellátáshoz, mint pl. szolárberende-
zéshez használnak. A feszültséglökések
biztonsági kikapcsolást eredményezhet-
nek. Az elektronika károsodhat!

Ne üzemeltesse a kávéautomatát
úgynevezett energiatakarékos csatla-
kozóval. Ennél csökken a készülék
energiabevezetése és a készülék túlsá-
gosan felmelegszik.
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Beépítési és kombinációs lehetőségek
A készülék alkalmas egy magas szekrénybe való beépítésre.

Más Miele beépíthető készülékekkel is lehet kombinálni. Ekkor nagyon fontos,
hogy a készülék lefelé egy zárt közbenső aljzattal legyen határolva (a beépíthető
edény- / ételmelegítővel való kombináción kívül).

Az edény- / ételmelegítőt egy csatlakozókábellel (különleges tartozék) közvetlenül a
kávéautomatára csatlakoztathatja. Ezáltal a edény- / ételmelegítőt a kávéauto-
matával egyidejűleg lehet be- és kikapcsolni.

Kizárólag Miele edény- / ételmelegítőt csatlakoztasson a kávéautomatára. Az al-
kalmas típusokat megtudhatja a Miele szakkereskedőnél, vagy a Miele
vevőszolgálatnál.
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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 kávéauto-
mata belső terében és a készülékajtó
belső oldalán vízpára csapódhat le..

Beszerelésnél ügyeljen ezért arra, hogy
a kávéautomata hátoldala megfelelően
szellőzzön, hogy a gőz és a felme-
legített levegő akadálytalanul távozha-
sson.

A köré épített bútorzatnak a követke-
zőképpen kell kialakítva lenni:

– A levegő belépése  a lábazaton ke-
resztül, a levegő kilépése  pedig
felül, a konyhabútor hátsó részén
történik.

– A levegő be- és kijutásához a
készülék hátoldalán egy legalább 40
mm mély szellőzőcsatornát kell be-
tervezni.

– A levegő be- és kiszellőző nyílásai ke-
resztmetszeteinek a bútor lába-
zatánál, a beépítőszekrényben és a
mennyezet alatt legalább 200 cm2 -
nek kell lenni, hogy a felmelegedett
levegő akadálytalanul eltávozhasson.

Felső szellőző nyílás

A felső szellőző nyílás különböző mó-
don alakítható ki:

a közvetlenül a kávéautomata fölött
egy szellőzőráccsal (szbad kere-
sztmetszet legalább 200 cm2)

b a bútor és a helyiség mennyezete
között

c egy közbeiktatott födémben
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A kávéautomata beépítése

Gondoskodjon arról, hogy a hálózati
csatlakozó doboz a beépítés során
feszültségmentes legyen. Ez a kibon-
tásra is érvényes!
A készüléket csak beépített állapot-
ban szabad +10 - +38 °C környezeti
hőmérsékleti tartományban üzemel-
tetni.
A beépítéshez szüksége van két in-
buszkulcsra 3-as és 5-ös méretben.

Annak érdekében, hogy a készülék aj-
taját a konyhabútor előlapjával síkba
beigazítsa, kell lenni egy körbefutó
tömítésnek a beépítő fülkén, vagy egy
tömítőcsíkot kell a kávéautomatára
helyezni.

 Ha a beépítőfülkén elöl nincs körbe-
futó tömítés, akkor ragassza a Miele-
tömítőcsíkot a beszerelés előtt hátu-
lról a készülékre.

A tömítőcsíkok a Miele szakkere-
skedésekben vagy a Miele Vevőszol-
gálaton kaphatók.

Tanács: Hasznos lehet, ha a beépítő
fülke magasságában helyet hagy a
kávéautomata elhelyezésére. Így a
készülék könnyebben csatlakoztatható
a villany- és vízhálózathoz.

 A nagyobbik imbuszkulccsal csavarja
ki kb. 2 mm-nyire a készülék alján
lévő négy lábat.

Kb. 10 mm-re tudja kicsavarni a lába-
kat.

 Csatlakoztassa a készüléket a vízve-
zetékhez (lásd a "Hálózati vízcsatla-
kozás" részt).

 Csatlakoztassa a készüléket az elek-
tromos hálózathoz.

Amikor a készüléket betolja a fülké-
be, ügyeljen arra, hogy az elektromos
és vízcsatlakozás ne sérüljön.

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

 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 rög-
zítéséhez kézzel csavarja be a két fel-
ső csavart.

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):

 Hogy az ajtót szorosan a szekrény
előlapjához tudja igazítani, forgassa
az  csavart.

 Hogy az ajtót vízszintesen és függőle-
gesen be tudja igazítani, forgassa a
 csavart.
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A készülékek kezeléséhez és vezérléséhez Miele szoftvert használ.

Tartsa tiszteletben a Miele és a többi szoftverbeszállító szerzői jogait (pl. Adobe).

Miele és a beszállítói minden jogot fenntartanak a szoftverek komponenseire.

Különösen tilos:

– sokszorosítása és terjesztése,

– módosításai és levezetett változatai létrehozása,

– visszafejtése, visszafejlesztése, szétdarabolása és másfajta szűkítése a szoftver-
nek.

Ez a termék Adobe® Flash® Player szoftvert tartalmaz az Adobe Systems Incor-
porated, Adobe Macromedia Software LLC licence alapján. Az Adobe és a Flash
az Adobe Systems Incorporated bejegyzett márkajelei.

A szoftverbe a GNU General Public licence, valamint további Open Source licen-
cek alá tartozó komponenseket vannak integrálva.

Az integrált Open Source komponensekről a mindenkori licencek egy másolatával
a www.miele.com/device-software-licences honlapon az Ön készüléke konkrét ter-
méknevének megadása után kaphat.

Miele minden, a GNU General Public licencek és a hasonló Open Source licencek
által engedélyezett szoftver forráskódját átadja.

Annak érdekében, hogy egy ilyen forráskódot megkapjon, küldjön egy e-mailt az
info@miele.com címre.

http://www.miele.com/device-software-licences
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