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Introduktion
Kære kundeTak, fordi du har købt denne fuldautomatiske espressomaskine i
Philips 2100-serien! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Maskinen er
velegnet til tilberedning af espressokaffe fra hele kaffebønner. Den kan også
levere damp og varmt vand. I denne brugermanual finder du alle de
oplysninger, du skal bruge for at installere, bruge, vedligeholde og få det
bedste ud af din maskine.

Du kan finde flere produktoplysninger og instruktionsvideoer på vores
websted www.philips.com/support.

Vigtigt 
Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Læs og følg dog
sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, og brug kun maskinen som
beskrevet i denne brugervejledning for at undgå utilsigtede skader på
personer eller ting som følge af ukorrekt brug af maskinen. Gem denne
brugervejledning til senere brug.

Advarsel 
- Slut maskinen til en stikkontakt med en spænding, der stemmer overens

med maskinens tekniske specifikationer.
- Maskinen skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en disk eller

komme i kontakt med varme overflader.
- Maskinen, netstikket og netledningen må aldrig nedsænkes i vand (fare

for elektrisk stød).
- Stikket på netledningen må ikke komme i kontakt med væske.
- Strålen med varmt vand må aldrig rettes mod kropsdele: fare for

forbrænding.
- Rør ikke ved de varme overflader. Brug maskinens håndtag og knapper.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen.

- Hvis der opstår en funktionsfejl.
- Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode.
- Før maskinen rengøres.

- Træk i stikket, ikke i ledningen.
- Rør ikke ved det netstikket med våde hænder.
- Brug aldrig maskinen, hvis netstik, netledning eller selve maskinen er

beskadiget..
- Du må ikke foretage ændringer i maskinen eller maskinens netledning.
- For at undgå fare må reparationer må kun udføres af en forhandler, der

er godkendt af Philips.
- Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
- Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med

reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og
forstår de medfølgende risici. 
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- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de
er over 8 år gamle og under opsyn. 

- Hold maskinen og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke

kan komme til at lege med maskinen.
- Stik aldrig fingre eller andre genstande ind i kaffekværnen.

Forsigtig 
- Denne maskine er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Den er

ikke beregnet til brug i miljøer som f.eks. personalekøkkener i butikker, på
kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser.

- Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag. Den skal altid være
placeret opretstående, også under transport..

- Stil ikke maskinen på en varmeplade eller direkte ved siden af en varm
ovn, et varmeapparat eller lignende varmekilder.

- Hæld kun ristede kaffebønner i beholderen. Hvis der hældes formalet
kaffe, pulverkaffe, rå kaffebønner eller et andet stof i beholderen til
kaffebønner, kan det medføre skade på maskinen.

- Lad maskinen køle ned, før der indsættes eller fjernes dele.
Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brug.

- Fyld aldrig vandtanken med varmt vand eller danskvand, da det kan
beskadige vandtanken og maskinen.

- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom
rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet. Bare brug en blød
klud, der er fugtet med vand.

- Sørg for at afkalke din maskine regelmæssigt. Maskinen viser, når den har
brug for at blive afkalket. Hvis der ikke udføres afkalkning, vil apparatet
holde op med at fungere korrekt. I sådanne tilfælde er reparation ikke
omfattet af garantien.

- Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0 °C. Vand i
opvarmningssystemet kan fryse og medføre skade.

- Efterlad ikke vand i vandtanken, når maskinen ikke skal bruges i længere
tid. Vandet kan blive snavset. Brug rent vand, hver gang du bruger
maskinen.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Oversigt over maskinen (fig. 1)
1 Betjeningspanel
2 Ikon for damp/rengøring af mælkeskummer
3 Drejeknap
4 Ikoner for kaffebønner
5 Espressoknap (Memo-funktion)
6 Cappucinoknap (Memo-funktion)
7 Ikon for varmt vand
8 Afkalkningsindikator
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9 Advarselslampe
10 Indikator for 2 kopper/memo
11 Lysindikator for "Tom vandtank"
12 On/off-knap med lys
13 Varmtvands-/dampdyse med beskyttelseshåndtag
14 Vandtank
15 Kaffeudløbsrør
16 Automatisk mælkeskummer
17 Tilslutningsdel til mælkerør
18 Sugeslange
19 Top til mælkekande
20 Stift på toppen til mælkekanden
21 Mælkekande
22 Indikator for fyldt drypbakke
23 Dæksel til drypbakke
24 Drypbakke
25 Kaffegrumsbeholder
26 Bryggeenheden
27 Låge
28 Knap til regulering af kværn
29 Keramisk kaffekværn
30 Beholder til kaffebønner
31 Reguleringsværktøj til formalingsgrad
32 Låg til beholderen til kaffebønner

Første installation

Opstilling af maskinen
1 Fjern al emballage fra maskinen.

2 Stil maskinen på et bord eller køkkenbord i sikker afstand fra vandhane,
vask og varmekilder.

15cm

15cm

15cm
15cm

15cm

Bemærk: Sørg for, at der er mindst 15 cm luft over, bag og på begge sider
af maskinen.

3 Sæt det lille stik ind i stikket på maskinens bagside.

4 Sæt stikket i stikkontakten.
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5 Fjern den beskyttende mærkat fra drypbakken, og skub drypbakken på
plads i styrerillerne på forsiden af maskinen.

Bemærk: Sørg for, at drypbakken er sat helt på plads.

6 Sæt den automatiske mælkeskummer på plads igen.

Påfyldning af vandtanken
1 Drej den automatiske mælkeskummer mod venstre.

2 Tag vandtanken ud af maskinen.

3 Skyl vandtanken under rindende vand.

4 Fyld vandtanken med koldt vand fra vandhanen op til MAX-markeringen.

5 Skub vandtanken tilbage på plads i maskinen.
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Påfyldning af kaffebønner i beholderen
1 Fyld beholderen til kaffebønner med espressobønner.

Bemærk: Brug kun espressobønner. Brug aldrig formalet kaffe, uristede
kaffebønner eller karamelliserede kaffebønner, da dette kan beskadige
maskinen.

2 Anbring låget på beholderen til kaffebønner.

Opvarmning af maskinen
Første gang opvarmningsprocessen foretages, strømmer rent vand gennem
det indvendige kredsløb for at opvarme maskinen. Dette tager nogle få
sekunder.

1 Sæt en stor kop under varmtvands-/dampdysen og kaffeudløbet. Sørg
for, at drejeknappen peger på et af ikonerne for kaffebønner.

2 Tryk på on/off-knappen.

3 Når advarselslampen blinker hurtigt, stiller du drejeknappen på ikonet for
varmt vand og venter nogle få sekunder.
- Advarselslampen slukker, og der kommer lidt vand ud af varmtvands-

/dampdysen eller den automatiske mælkeskummer.
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4 Efter et par sekunder, når der ikke længere kommer varmt vand ud af
varmtvands-/dampdysen, og advarselslampen blinker langsomt, stiller
du drejeknappen tilbage på ikonet med en enkelt kaffebønne.
- Maskinen varmer op, og on/off-knappen blinker langsomt.
- Når maskinen er varmet op, starter den et automatisk

gennemskylningsprogram, der renser det indvendige kredsløb med
rent vand. Der løber vand fra kaffeudløbet.

- Når on/off-knappen lyser konstant, er maskinen klar til det manuelle
gennemskylningsprogram.

Bemærk: Du kan stoppe det automatiske gennemskylningsprogram ved
at trykke på espressoknappen eller cappucinoknappen.

Bemærk: Det automatiske gennemskylningsprogram starter også 60
minutter efter, at maskinen skifter til standby eller slukker.

Installation af vandfilteret Intenza+
Vi anbefaler, at du installerer vandfilteret Intenza+, da det forhindrer
kalkaflejringer i maskinen. Vandfilteret Intenza+ kan købes separat. Du kan
finde flere oplysninger i kapitlet "Reklamationsret og support" under
afsnittet "Bestilling af vedligeholdelsesprodukter".

1 Tag det lille hvide filter ud af vandtanken, og opbevar det på et tørt sted.

Bemærk: Opbevar det lille hvide filter til senere brug. Du skal bruge det til
afkalkningsprocessen.

2 Tag filteret ud af emballagen, og læg det i koldt vand med åbningen
opad. Tryk forsigtigt på siderne af filteret for at fjerne luftbobler.

3 Drej knappen på filteret til den indstilling, der svarer til vandets
hårdhedsgrad i det område, du bor i.
a Meget blødt vand/blødt vand
b Hårdt vand (standardindstillingen)
c Meget hårdt vand

Bemærk: Du kan teste vandets hårdhedsgrad med en
vandhårdhedsteststrimmel.
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4 Sæt filteret i den tomme vandtank. Tryk det ned, indtil det ikke kan
komme længere.

5 Fyld vandtanken op med rent vand op til MAX-markeringen, og skub den
på plads i maskinen.

6 Lad maskinen brygge varmt vand, indtil vandtanken er tom (se kapitlet
"Brug af maskinen" under afsnittet "Varmt vand").

7 Fyld vandtanken op igen med rent vand op til MAX-markeringen, og skub
den tilbage på plads i maskinen.
- On/off-knappen lyser konstant.

Maskinen er klar til brug.

Brug af maskinen
Maskinen skyller jævnligt det indvendige kredsløb med vand for at sikre
perfekt espresso. Denne automatiske gennemskylningsprogram starter 60
minutter efter, at maskinen skifter til standby eller slukker. Under den
automatiske skyllecyklus løber noget af vandet gennem det indvendige
kredsløb og direkte ned i drypbakken. Tøm drypbakken jævnligt.

Brygning af 1 eller 2 kopper espresso
1 Sørg for, at on/off-knappen lyser konstant, og at drejeknappen er

indstillet på ikonet med kaffebønner for den ønskede styrke.

2 Sæt 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet.

3 Vælg kaffestyrken ved at sætte drejeknappen på en eller to kaffebønner.
Vælg to kaffebønner for en stærkere kaffesmag.

4 Tryk på espressoknappen.

Bemærk: Du kan til enhver tid afbryde bryggecyklussen. Tryk på den
knap, som du trykkede på for at starte kaffebrygningen.

- Tryk på espressoknappen én gang for at brygge 1 kop kaffe.
- Tryk på espressoknappen to gange for at brygge 2 kopper kaffe.
- Når du brygger 2 kopper kaffe, lyser indikatoren for 2 kopper.

Maskinen maler den påkrævede mængde kaffebønner til en enkelt
kop og fylder derefter begge kopper halvt op. Maskinen maler derefter
kaffebønner til en enkelt kop igen og fylder derefter begge kopper helt
op.

Bemærk: Når maskinen efterlades i standbytilstand, slukker den
automatisk efter 60 minutter.

Brygning af mælkebaserede drikke
Bemærk: Brug kold mælk (ved en temperatur på ca. 5 °C/41 °F) med et
proteinindhold på mindst 3 % for at sikre et optimalt skumningsresultat. Du
kan også bruge sødmælk, letmælk, sojamælk eller laktosefri mælk.

Brygning af cappuccino

Advarsel: Fare for forbrænding! Før dispenseringen kan der
forekomme små sprøjt af varmt vand. Når der bruges damp, kan
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varmtvands-/dampdysen og den automatiske mælkeskummer
være varme. Tag kun på dampdysens beskyttelseshåndtag.

1 Sæt den automatiske mælkeskummer på varmtvands-/dampdysen.

2 Drej den varme varmtvands-/dampdyse med den automatiske
mælkeskummer mod maskinen, indtil den automatiske mælkeskummer
berører maskinen og er i vandret position.

3 Tag låget af mælkekanden, og hæld mælk i mælkekanden. Luk låget på
mælkekanden.

4 Før den anden ende af sugeslangen ned i bunden af mælkekanden.

5 Sæt en stor kop under den automatiske mælkeskummer og kaffeudløbet.

6 Vælg kaffestyrken ved at sætte drejeknappen på en eller to kaffebønner.
Vælg to kaffebønner for en stærkere kaffesmag.

7 Tryk på cappucinoknappen. Maskinen dispenserer først mælk og derefter
kaffe.
- Det tager et par sekunder, før maskinen stopper med at dispensere.

Bemærk: Tryk på cappucinoknappen igen, hvis du vil afbryde brygningen.

8 Mængden af kaffe og mælk kan tilpasses, se kapitlet "Justering af
maskinen" under afsnittet "Regulering af kaffe- og mælkelængde".

9 Sæt en kop under den automatiske mælkeskummer. Udfør en hurtig
rengøring ved at dispensere varmt vand i 3-5 sekunder, efter du har
brygget en cappuccino, se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse" under
afsnittet "Hurtig rengøring af mælkesystemet".

10 Tag mælkerøret af den automatiske mælkeskummer.
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11 Sæt mælketilslutningsdelen på stiften på mælkebeholderens låg, og sæt
mælkebeholderen i køleskabet.

Bemærk: Efter du har dispenseret en mælkebaseret drik, skal du udføre
en hurtig rengøring af mælkesystemet ved at dispensere varmt vand i 5
sekunder.

Mælkeskum

Advarsel: Fare for forbrænding! Før dispenseringen kan der
forekomme små sprøjt af varmt vand. Når der bruges damp, kan
varmtvands-/dampdysen og den automatiske mælkeskummer
være varme. Tag kun på dampdysens beskyttelseshåndtag.

1 Følg trin 1 til 5 under "Brygning af cappuccino", og sæt drejeknappen ud
for ikonet for damp/mælk for at skumme mælk.

2 Sæt drejeknappen på ikonet med en eller to kaffebønner for at stoppe
med at skumme mælk.

Varmt vand
Advarsel: Fare for skoldning! Før dispenseringen kan der
forekomme små sprøjt af varmt vand. Brug kun det tilhørende
beskyttelseshåndtag.

1 Sørg for, at on/off-knappen lyser konstant. Hvis on/off-knappen blinker
langsomt, varmer maskinen op.

2 Tag den automatiske mælkeskummer af. Lad beskyttelseshåndtaget
sidde på varmtvands-/dampdysen.

3 Sæt en kop under varmtvands-/dampdysen.

4 Stil drejeknappen på ikonet for varmt vand.
- Der kommer vand ud af varmtvands-/dampdysen.
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5 Stil drejeknappen tilbage på et af ikonerne for kaffebønner, når koppen
indeholder den ønskede mængde varmt vand.

Justering af maskinen
Du kan regulere formalingsgraden og mængden af kaffe til at opnå en kaffe,
som er perfekt tilpasset til din smag.

Regulering af formalingsgraden
Du kan regulere maskinens formalingsgrad. Den keramiske kaffekværn
garanterer en præcis og perfekt formalingsgrad af hver kop kaffe, du
brygger. Den sikrer, at den fulde aroma bevares og giver hver eneste kop
den perfekte smag.

2

1

- Tryk på knappen til regulering af formalingsgraden, og drej den derefter
ét hak ad gangen. 

- Du kan vælge mellem 5 forskellige indstillinger af formalingsgraden. Jo
mindre prikken er, desto stærkere bliver kaffen. 

- Forskellen bliver først mærkbar, når der er brygget mindst 2-3 kopper
kaffe med den nye indstilling.

Advarsel: Drej ikke knappen til regulering af formalingsgraden
mere end ét hak ad gangen for at undgå beskadigelse af kværnen.

Justering af kaffemængden med MEMO-funktionen
Du kan justere kaffemængden efter din egen smag og efter koppernes
størrelse. Espressoknappen kan programmeres.

1 Sæt én kop under kaffeudløbsrøret.

2 Tryk på espressoknappen, og hold den nede. Slip knappen, når maskinen
begynder at male kaffebønner.
- Lysindikatoren for 2 kopper og on/off-knappen blinker langsomt.

3 Tryk på espressoknappen, når koppen indeholder den ønskede mængde
kaffe.

Maskinen gemmer automatisk den nye indstilling.

Justering af cappucinomængden med MEMO-funktionen
Du kan justere kaffemængden efter din egen smag og efter koppernes
størrelse. Cappucinoknappen kan programmeres.

1 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret.

2 Tryk på cappucinoknappen, og hold den nede. Slip knappen, når
maskinen begynder at male kaffebønner.
- Lysindikatoren for 2 kopper og on/off-knappen blinker langsomt.

3 Tryk på den cappucinoknappen igen, når koppen indeholder den
ønskede mængde mælk.
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Maskinen gemmer automatisk den nye indstilling.

Rengøring og vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring og afkalkning forlænger maskinens levetid og sikrer
optimal kvalitet og kaffesmag.

Advarsel: Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler
til rengøring af maskinen.

Advarsel: Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad maskinen
afkøle, før den rengøres.

Bemærk: Ingen af de aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen. Skyl dem
under vandhanen.

Hurtig rengøring af mælkesystemet
Bemærk: Foretag en hurtig rengøring af mælkesystemet, efter du har
brygget en cappuccino.

1 Sæt en kop under den automatiske mælkeskummer.

2 Stil drejeknappen på ikonet for varmt vand.

3 Dispenser VARMT VAND i 5 sekunder

4 Sæt drejeknappen på et af ikonerne med kaffebønner for at stoppe med
at dispensere varmt vand.

Rengøring af den automatiske mælkeskummer (dagligt)
1 Sæt en kop under den automatiske mælkeskummer.

2 Sæt sugeslangen i en kop fyldt med friskt vand.

3 Stil drejeknappen på ikonet for damp/mælkerengøring.

4 Dispenser varmt vand i 5 sekunder.

5 Sæt drejeknappen på et af ikonerne med kaffebønner for at stoppe med
at dispensere varmt vand.

 Fuld rengøring af mælkekanden med rengøringsmiddel til
mælkekredsløb (månedligt)

Månedlig rengøring af den automatiske mælkeskummer
Månedlig rengøring af den automatiske mælkeskummer består af to
rengøringscyklusser, der udføres efter hinanden: Den første cyklus kræver
brug af Saeco-rengøringsmiddel til mælkeskummer opløst i vand, og til den
anden cyklus bruges kun vand til at skylle kredsløbet.

Forsigtig: Hvis maskinen er blevet brugt for nylig, kan damprøret den
automatiske mælkeskummer være varme.

Bemærk: Inden du påbegynder proceduren, skal du sørge for, at vandtanken
er fyldt op med vand til MAX-markeringen.
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Rengøringscyklus med rengøringsmiddel til mælkekredsløb og
vand.
1 Hæld indholdet af et brev med Saeco-rengøringsmiddel til

mælkekredsløb i mælkekanden, og fyld mælkekanden med vand op til
MAX-markeringen. Luk låget på mælkekanden.

2 Før den anden ende af sugeslangen ned i bunden af mælkekanden.

3 Sæt en stor beholder under mælkeudløbsrøret.

4 Stil drejeknappen på ikonet for damp/mælkerengøring.
- Maskinen dispenserer rengøringsmidlet gennem mælkeudløbsrøret.

5 Lad maskinen dispensere vand, indtil lysindikatoren for "Tom vandtank"
lyser.

6 Tag sugeslangen af maskinen. Skyl mælkekanden grundigt, og fyld den
med friskt vand op til MAX-markeringen.

7 Gentag trin 3 til 6.

Rengøring af den automatiske mælkeskummers dele
Den automatiske mælkeskummer består af fire dele, der skal skilles ad:

1
2

4

5

3

1 Sugeslange
2 Låg til mælkeskummer
3 Gummiring
4 Mælkeskummer
5 Gummidæksel

Sådan rengøres den automatiske mælkeskummer
1 Tag den automatiske mælkeskummer af damprøret.

Forsigtig: Hvis maskinen er blevet brugt for nylig, kan damprøret den
automatiske mælkeskummer være varme.

2 Tag sugeslangen af låget til mælkeskummeren.

3 Tag gummiringen af den automatiske mælkeskummer.
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2

1

1

4 Tag den automatiske mælkeskummer af ved at trykke på siderne (1) og
tage den af ved at trække den ud med let tværgående bevægelser (2).

5 Tag gummilåget af mælkeskummeren.

6 Skyl delene med lunkent vand.

Bemærk: Disse dele kan også gå i opvaskemaskinen.

7 Saml mælkeskummeren igen ved at trykke på midten for at sætte
gummilåget på mælkeskummeren og sørge for, at det sidder korrekt.

8 Sæt den automatiske mælkeskummer på låget til mælkeskummeren. Når
de to dele låser på plads, høres et klik.

9 Sæt sugeslangen ind i den automatiske mælkeskummer.

18 Dansk



10 Sæt gummiringen på den automatiske mælkeskummer igen.

11 Sæt den automatiske mælkeskummer på varmtvands-/dampdysen igen.

Rengøring af bryggeenheden
Advarsel: Kom ikke bryggeenheden i opvaskemaskinen, og undgå
at bruge opvaskemiddel eller rengøringsmiddel.

Rengør bryggeenheden én gang om ugen.

1 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.

2 Tag kaffegrumsbeholderen ud af maskinen.

3 Åbn lågen.
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4 Tryk på PUSH-knappen, og træk i bryggeenhedens håndtag for at tage
den ud af maskinen.

5 Rengør kaffeudløbskanalen grundigt med håndtaget på en ske eller et
andet køkkenredskab med en afrundet spids.

6 Maskinen rengøres indvendigt med en fugtig klud.

7 Skyl den udvendige side af bryggeenheden under lunkent vand.

Advarsel: Brug aldrig opvaskemiddel eller andre rengøringsmidler
til rengøring af bryggeenheden.

Advarsel: Brug ikke en klud til at tørre bryggeenheden af med. Så
undgår du ophobning af fibre inde i bryggeenheden. Ryst
overskydende vand af bryggeenheden, og lad den lufttørre efter
skylningen.

8 Før du skubber bryggeenheden tilbage på plads i maskinen, skal du
sørge for, at de to referencetegn på siden står ud for hinanden. Hvis de
ikke står ud for hinanden, skal du gøre følgende:

- Sørg for, at grebet er i kontakt med soklen på bryggeenheden.

9 Sørg for, at bryggeenhedens låsekrog sidder korrekt.
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- Placer krogen korrekt ved at skubbe den opad, indtil den er i øverste
position.

Bemærk: Krogen sidder ikke korrekt, hvis den stadig er i nederste position.

10 Skub bryggeenheden tilbage på plads i maskinen langs styrerillerne på
siderne, indtil den klikker på plads.

Advarsel: Tryk ikke på PUSH-knappen.

11 Luk lågen.

12 Skub kaffegrumsbeholderen på plads i maskinen.

Smøring
Bryggeenheden skal smøres for at sikre, at maskinens ydeevne er optimal.
Tabellen nedenfor angiver hvor ofte, maskinen skal smøres. Se vores
hjemmeside for hjælp og vejledning: www.philips.com/support.

Brugsintensitet Antal daglige produkter Smøringshyppighed

Lav 1-5 Hver 4. måned

Normal 6-10 Hver 2. måned

Intensiv >10 Hver måned

1 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
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2 Tag bryggeenheden af, og skyl den under lunkent vand som beskrevet i
afsnittet "Ugentlig rengøring af bryggeenheden".

3 Påfør et tyndt lag smøremiddel omkring akslen i bunden af
bryggeenheden.

4 Påfør et tyndt lag smøremiddel på rillerne på begge sider (se figuren).

5 Monter bryggeenheden som beskrevet i afsnittet "Ugentlig rengøring af
bryggeenheden".

Du kan anvende tuben med smøremiddel flere gange.

Afkalkning af maskinen
Kalk aflejres i maskinen ved brug. Det er vigtigt at afkalke maskinen, når den
orange afkalkningsindikator lyser konstant. Brug udelukkende Philips Saecos
afkalkningsopløsning til afkalkning af maskinen. Philips Saecos
afkalkningsopløsning er udviklet til at sikre, at maskinens ydeevne er
optimal. Du kan købe Philips Saecos afkalkningsopløsning i onlinebutikken
på www.shop.philips.com/service.

Bemærk: Brug af andre afkalkningsprodukter kan beskadige maskinen og
efterlade rester i vandet.

Advarsel: Drik aldrig vand med den afkalkningsblanding, du
hælder i vandtanken, eller andre former for vand med rester, der
kommer ud af maskinen under afkalkningsproceduren.

Bemærk: Du kan få mere onlinesupport på vores særlige afkalkningsside:
www.philips.com/descale.

Afkalkningsprocedure
Afkalkningsproceduren varer ca. 30 minutter og består af en
afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus.

Tilberedning
1 Sluk for maskinen.

Advarsel: Hvis du ikke slukker for maskinen, kan du ikke få lov til at
påbegynde afkalkning
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2 Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen. Tag den automatiske
mælkeskummer af (hvis den er monteret).

3 Tøm vandtanken, og tag vandfilteret Intenza+ af (hvis det er monteret).
Hæld hele flasken med Philips/Saeco-afkalkningsopløsning i
vandtanken.

4 Hæld vand i afkalkningsopløsningen i vandtanken op til MAX-
markeringen.

5 Sørg for, at drejeknappen står på ikonet for kaffebønner.

6 Sæt en skål under varmtvands-/dampdysen og kaffeudløbsrøret.

Afkalkningscyklus

5 sec

1 Tryk på espressoknappen og cappucinoknappen samtidigt i ca. 5
sekunder.
- Den orange afkalkningsindikator blinker langsomt under hele

afkalkningsprocessen.

2 Stil drejeknappen på ikonet for varmt vand, og bryg varmt vand. lad varmt
vand løbe ud af varmtvands-/dampdysen i 10 sekunder.

3 Stil drejeknappen tilbage på ikonet for en enkelt kaffebønne. Vent ca. 1
minut for at lade afkalkningsopløsningen virke.

4 Tryk på espressoknappen for at brygge en kop espresso. Vent ca. 1 minut
for at lade afkalkningsopløsningen virke.

Bemærk: Under afkalkningsprocessen virker formalingsfunktionen ikke.
Hvis du trykker på espressoknappen, vil der kun løbe vand ud af
maskinen.

5 Gentag trin 2 til 4, indtil lysindikatoren for "Tom vandtank" lyser konstant.

Gennemskylningscyklus 
1 Tag vandtanken ud af maskinen, og skyl den.

2 Fyld vandtanken op med rent vand fra vandhanen op til MAX-
markeringen, og skub den tilbage på plads i maskinen.

3 Tøm den store kop, og sæt den tilbage på drypbakken under
varmtvands-/dampdysen.

4 Tryk på espressoknappen, og bryg en kop espresso. Gentag dette to
gange.
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5 Stil drejeknappen på ikonet for varmt vand.

6 Lad det varme vand løbe ud af varmtvands-/dampdysen, indtil
lysindikatoren "Tom vandtank" lyser konstant.

Bemærk: Hvis du vil afbryde vandgennemstrømningen, skal du stille
drejeknappen tilbage på ikonet for kaffebønner. Du kan genstarte
vandgennemstrømningen ved at stille den tilbage på ikonet for varmt
vand.

7 Tag drypbakken ud, skyl den, og sæt den på plads igen.

8 Sæt den automatiske mælkeskummer på plads igen.

9 Tag vandtanken ud, og skyl den.

10 Sæt vandfilteret Intenza+ tilbage i maskinen (hvis monteret).

11 Fyld vandtanken op med rent vand fra vandhanen op til MAX-
markeringen, og skub den tilbage på plads i maskinen.

12 Sluk for maskinen ved at trykke på on/off-knappen.

Når du tænder for maskinen, er den klar til brug igen.

Afbrydelse af afkalkningsprocessen
Hvis maskinen går i stå i afkalkningsproceduren, kan du trykke på on/off-
knappen. Det giver dig mulighed for at gennemføre afkalkningsproceduren.
Følg nedenstående trin for at sikre, at maskinen er klar til at brygge kaffe
igen.

5 sec

1 Tryk på espressoknappen og cappucinoknappen samtidigt i ca. 5
sekunder.

2 Tag drypbakken ud, skyl den, og sæt den på plads igen.

3 Tag vandtanken ud, og skyl den.

4 Fyld vandtanken op med rent vand fra vandhanen op til MAX-
markeringen, og skub den tilbage på plads i maskinen.

5 Tryk på espressoknappen, og bryg en kop espresso. Gentag dette to
gange.

6 Stil drejeknappen på ikonet for varmt vand. Lad det varme vand løbe ud
af varmtvands-/dampdysen, indtil lysindikatoren "Tom vandtank" lyser
konstant.

7 Tag drypbakken ud, skyl den, og sæt den på plads igen.

8 Sæt den automatiske mælkeskummer på plads igen.

9 Tag vandtanken ud, og skyl den.

10 Sæt vandfilteret Intenza+ tilbage i maskinen (hvis monteret).

11 Fyld vandtanken op med rent vand fra vandhanen op til MAX-
markeringen, og skub den tilbage på plads i maskinen.

12 Sluk for maskinen ved at trykke på on/off-knappen.

Når du tænder for maskinen, er den klar til brug igen.
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Lyssignalernes betydning
- On/off-knappen lyser konstant. Maskinen er klar til brug.

- On/off-knappen blinker langsomt. Maskinen opvarmes eller udfører en
procedure.

- On/off-knappen blinker hurtigt. Maskinen er overophedet. Bryg en kop
varmt vand for at afkøle maskinen.

- Afkalknings- og on/off-knappen lyser konstant. Du skal afkalke
maskinen. Følg anvisningerne i afsnittet "Afkalkning af maskinen".

- Afkalkningsindikatoren blinker langsomt. Maskinen er i
afkalkningscyklussen.
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- Lysindikatoren for 2 kopper og on/off-knappen blinker langsomt.
Maskinen programmerer den mængde kaffe, der skal brygges. Følg
instruktionerne i kapitlet "Brug af maskinen" under afsnittet "Justering af
kaffemængde".

- Lysindikatoren for 2 kopper lyser konstant, og on/off-knappen blinker
langsomt. Maskinen brygger to kopper kaffe.

- Lysindikatoren for "Tom vandtank" lyser konstant. Vandstanden er for lav.
Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-niveauet.

- Advarselslampen lyser konstant, og on/off-knappen slukker.
Kaffegrumsbeholderen er fuld. Tøm kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen er tændt. Sørg for, at advarselslampen blinker, før du sætter
kaffegrumsbeholderen i igen.

- Advarselslampen og on/off-knappen lyser konstant. Beholderen til
kaffebønner er tom. Fyld kaffebønner i beholderen.
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- Advarselslampen blinker hurtigt. Der er ikke noget vand i det interne
kredsløb. Stil drejeknappen på ikonet for varmt vand, og lad det varme
vand løbe ud af maskinen, indtil vandet løber konstant. Se kapitlet
"Klargøring" under afsnittet "Opvarmning af maskinen". Følg trin 3 og 4.

- Advarselslampen blinker langsomt. Bryggeenheden er ikke sat korrekt i,
kaffegrumsbeholderen er ikke sat i, lågen er åben, eller drejeknappen er
ikke i den korrekte position. Sørg for, at bryggeenheden og
kaffegrumsbeholderen er sat korrekt i, at lågen er lukket, og at
drejeknappen er i den korrekte position. Hvis du ikke kan tage
bryggeenheden ud eller sætte den i, skal du slukke for maskinen og
tænde den igen.

- Alle lysindikatorerne blinker langsomt samtidig. Maskinen er i stykker.
Sluk maskinen i 30 sekunder, og tænd den derefter igen. Prøv dette to
eller tre gange. Hvis maskinen ikke nulstilles, skal du kontakte Philips
Kundecenter.

Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan
forekomme ved brug af maskinen. Hvis du ikke kan løse problemet ved
hjælp af nedenstående oplysninger, skal du besøge
www.philips.com/support for at se en liste over ofte stillede spørgsmål eller
kontakte det lokale Philips Kundecenter.

Problem Årsag Løsning

Der er vand under maskinen. Der er for meget vand i
drypbakken, og den er
flydt over.

Tøm drypbakken, når indikatoren for
fuld drypbakke stikker op fra
drypbakken. Tøm altid drypbakken, før
du begynder at afkalke maskinen.

Maskinen står ikke på en
vandret overflade.

Placer maskinen på en vandret
overflade, så indikatoren for fuld
drypbakke virker korrekt.

Maskinen tænder ikke. Strømmen til maskinen
er afbrudt.

Sørg for, at det lille stik er sat i
stikkontakten. Sæt stikket i, og tænd for
maskinen.
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Maskinen er gået i stå i
afkalkningsproceduren.

Afkalkningsprocessen er
afbrudt eller fortsat i en
forkert rækkefølge.

Tryk på on/off-knappen. Du kan
genstarte afkalkningsproceduren eller
følge anvisningerne i kapitlet "Afkalkning
af maskinen" under afsnittet "Afbrydelse
af afkalkningsprocessen".

Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. De kopper, du bruger, er
kolde.

Forvarm kopperne ved at skylle dem
med varmt vand.

Du har tilsat mælk. Uanset om den mælk, du tilsætter, er
varm eller kold, vil den altid sænke
kaffens temperatur i nogen grad.

Kaffetemperaturen aftager med
tiden.

Maskinen er ikke afkalket
til tiden.

Afkalk kaffemaskinen.

Der kommer ikke varmt vand
eller damp ud af varmtvands-
/dampdysen.

Varmtvands-
/dampdysen er
tilstoppet.

Kontroller, om hullet i varmtvands-
/dampdysen er tilstoppet. Hvis det er
tilfældet, kan du rense hullet med en
pind.

Den automatiske
mælkeskummer kan
være snavset.

Rengør den automatiske
mælkeskummer.

Udskift vandfilteret (hvis
det er monteret).

Fjern vandfilteret, og prøv at dispensere
varmt vand igen. Hvis dette virker, skal
du udskifte filteret.

Der er ikke nok creme i kaffen,
eller den er for vandet.

Kværnen er sat på en
grov indstilling.

Sæt kværnen på en finere indstilling.

Kaffeblandingen er
forkert.

Prøv en anden kaffeblanding.

Maskinen gennemfører
en selvjustering.

Bryg et par kopper kaffe.

Bryggeenheden er
snavset.

Rengør bryggeenheden.

Bryggeenheden kan ikke tages
ud.

Bryggeenheden er ikke
sat rigtigt i maskinen.

Luk vedligeholdelseslågen. Sluk for
maskinen, og tænd den igen. Vent, til
skærmen, der viser, at maskinen er klar,
vises, og tag derefter bryggeenheden
ud.

Kaffegrumsbeholderen
er ikke taget ud.

Tag kaffegrumsbeholderen ud af
maskinen, inden du tager
bryggeenheden ud.

Maskinen er stadig i
afkalkningsprocessen.

Du kan ikke tage bryggeenheden ud, når
afkalkningsprocessen er aktiv. Færdiggør
afkalkningsprocessen, og tag derefter
bryggeenheden ud.

Bryggeenheden kan ikke sættes
i.

Bryggeenheden sidder
ikke rigtigt.

Bryggeenheden blev ikke sat i
hvileposition, før den blev sat i
maskinen. Kontrollér, at grebet er i
kontakt med bunden af bryggeenheden,
og at krogen på bryggeenheden sidder
korrekt.
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Sæt drypbakken og
kaffegrumsbeholderen på plads i
maskinen. Lad være med at sætte
bryggeenheden i maskinen. Luk
vedligeholdelseslågen, og tænd for
maskinen, og sluk for den igen. Prøv nu
at sætte bryggeenheden på plads igen.

Maskinen maler kaffebønnerne,
men der kommer ikke kaffe ud.

Kværnen er indstillet for
fint.

Sæt kværnen på en grovere indstilling.

Bryggeenheden er
snavset.

Rengør bryggeenheden.

Kaffeudløbsrøret er
snavset.

Rengør kaffeudløbsrøret og hullerne i
det med en piberenser.

Kaffeudløbskanalen er
blokeret.

Rengør kaffeudløbskanalen med
håndtaget på multifunktionsværktøjet
eller håndtaget på en ske.

Kaffen er for tynd. Kværnen er sat på en
grov indstilling.

Juster den keramiske kaffekværn til en
finere formaling (se kapitlet "Brug af
maskinen" under afsnittet "Regulering af
formalingsgraden").

Maskinen gennemfører
en selvjustering.

Bryg et par kopper kaffe, mens
maskinen tilpasser sig de nye
formalingsindstillinger.

Kaffeblandingen er
forkert.

Brug en anden type kaffebønner.

Drypbakken fyldes hurtigt. Dette er normalt.
Maskinen bruger vand til
at skylle det indvendige
kredsløb og
bryggeenheden med.
Noget af vandet løber
igennem det indvendige
system og direkte ned i
drypbakken.

Tøm drypbakken, når indikatoren for
"drypbakken er fuld" springer op
gennem dækslet til drypbakken.

Sæt en kop under udløbsrøret for at
opsamle skyllevand.

Bryggeenheden eller afløbene bag ved
eller under bryggeenheden kan være
blokerede. Skyl bryggeenheden med
lunkent vand, og rengør det øverste filter
omhyggeligt. Maskinen rengøres også
indvendigt med en blød, fugtig klud.

Der er ikke nok kaffe i koppen. Der er ikke noget vand i
det interne kredsløb.

Der kan være luft i det interne kredsløb.
Skyl maskinens indvendige kredsløb ved
at stille drejeknappen på ikonet for
varmt vand og lade lidt varmt vand løbe
ud af maskinen. 

Kopstørrelsen er ændret. Indstil kopstørrelsen med memo-
funktionen.
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Bryggeenheden er
snavset.

Rengør bryggeenheden (se kapitlet
"Rengøring og vedligeholdelse" under
afsnittet "Rengøring af
bryggeenheden").

Mælken skummer ikke. Den automatiske
mælkeskummer er
snavset eller ikke samlet
eller sat rigtigt i.

Rengør den automatiske
mælkeskummer, og sørg for, at den
samlet rigtigt og sat rigtigt i.

Du har brugt en type
mælk, der ikke egner sig
til opskumning.

Forskellige mælketyper giver forskellige
mængder skum og forskellige
skumkvaliteter. Letmælk eller sødmælk
fra køer giver gode resultater.

Genanvendelse
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med

almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og

elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Reklamationsret og support 
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.saeco.com/support eller læse i særskilte garantifolder.

Hvis du har brug for information eller support, bedes du kontakte Philips
Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger findes i den separate
garantifolder eller på www.saeco.com/support.

 

Bestilling af vedligeholdelsesprodukter
- Vandfilter Intenza+ (CA6702)
- Smøremiddel (HD5061)
- Afkalkningsopløsning (CA6700)

Tekniske specifikationer
Funktion Værdi/placering

Nominel spænding Indersiden af lågen

Nominel effekt Indersiden af lågen

Størrelse (B x H x D) 295 mm x 325 mm x 420 mm

Vægt 6,9 kg

Materiale Plastik

Ledningslængde 0,8 m til 1,2 m
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Vandtankens kapacitet 1000 ml

Kopstørrelse Op til 95 mm

Størrelse af beholder til kaffebønner 170 g

Størrelse af kaffegrumsbeholder 8 kager

Pumpetryk 15 bar

Varmeelement Rustfrit stål

Sikkerhedsanordninger Termisk sikring
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Εισαγωγή
Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την αυτόματη μηχανή
εσπρέσο της σειράς 2100 της Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome. Η μηχανή είναι κατάλληλη για την προετοιμασία
καφέ εσπρέσο με ολόκληρους κόκκους καφέ. Μπορεί επίσης να διανείμει ατμό και
ζεστό νερό. Στον παρόν εγχειρίδιο χρήσης, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που
χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να συντηρήσετε και να
αξιοποιήσετε καλύτερα τη μηχανή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν και για βίντεο οδηγιών,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Σημαντικό 
Αυτή η μηχανή διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ωστόσο, διαβάστε και
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και χρησιμοποιείτε τη μηχανή
καφέ μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφύγετε τυχόν
τραυματισμούς ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση της
μηχανής καφέ. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση 
- Συνδέστε τη μηχανή σε επιτοίχια πρίζα με τάση που ταιριάζει με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μηχανής.

- Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα με γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή
του πάγκου ή να ακουμπά σε καυτές επιφάνειες.

- Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή, το φις ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό (κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας).

- Μη ρίχνετε υγρά στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος.
- Ποτέ μην κατευθύνετε το εκτοξευόμενο ζεστό νερό προς μέλη του σώματος:
κίνδυνος εγκαυμάτων.

- Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές και διακόπτες.
- Αφαιρέστε το φις από την επιτοίχια πρίζα για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

- Εάν σημειωθεί δυσλειτουργία.
- Εάν η μηχανή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Προτού καθαρίσετε τη μηχανή.

- Τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν το φις, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η
μηχανή έχουν υποστεί φθορά.

- Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε μετατροπή στη μηχανή ή το καλώδιο
ρεύματος.

- Να αναθέτετε τις επισκευές μόνο σε κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη
Philips για να αποφεύγετε τον κίνδυνο.

- Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
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- Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω,
καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της μηχανής και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. 

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός κι εάν είναι άνω των 8 ετών και
επιβλέπονται. 

- Διατηρήστε τη μηχανή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών.

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
μηχανή.

- Ποτέ μην εισαγάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο μύλο του καφέ.

Προσοχή 
- Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν
προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία, φάρμες ή άλλους χώρους εργασίας.

- Τοποθετείτε πάντα τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Να τη
διατηρείτε σε κάθετη θέση, και κατά τη μεταφορά.

- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε θερμαινόμενη πλάκα ή απευθείας δίπλα σε
ζεστό φούρνο, καλοριφέρ ή παρόμοια πηγή θερμότητας.

- Να τοποθετείτε μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων. Εάν
τοποθετηθεί αλεσμένος καφές, στιγμιαίος καφές, ωμοί κόκκοι καφέ ή
οποιαδήποτε άλλη ουσία στη χοάνη κόκκων καφέ, μπορεί να προκληθεί βλάβη
στη μηχανή.

- Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν
εξαρτήματα. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες μπορεί να συγκρατήσουν
υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.

- Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό, καυτό ή ανθρακούχο νερό, καθώς έτσι
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο νερού και τη μηχανή.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή
υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της μηχανής. Απλά
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι που έχετε υγράνει σε νερό.

- Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη μηχανή. Η μηχανή υποδεικνύει πότε
απαιτείται αφαλάτωση. Εάν δεν το κάνετε αυτό η συσκευή σας θα σταματήσει
να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από
την εγγύηση.

- Μην αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρους με θερμοκρασίες κάτω από 0 °C. Το
νερό που παραμένει στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να
προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.

- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Να χρησιμοποιείτε
φρέσκο νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα
πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Επισκόπηση μηχανής (Εικ. 1)
1 Πίνακας ελέγχου
2 Εικονίδιο καθαρισμού ατμού/γάλακτος
3 Διακόπτης ελέγχου
4 Εικονίδια κόκκων καφέ
5 Κουμπί εσπρέσο (Λειτουργία memo)
6 Κουμπί καπουτσίνο (Λειτουργία memo)
7 Εικονίδιο ζεστού νερού
8 Λυχνία αφαίρεσης αλάτων
9 Λυχνία προειδοποίησης
10 λυχνία για 2 φλιτζάνια/memo
11 Λυχνία άδειου δοχείου νερού
12 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με φως
13 Εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού με προστατευτική λαβή.
14 Δοχείο νερού
15 Στόμιο εκροής καφέ
16 Αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα
17 Βύσμα σωλήνα γάλακτος
18 Σωλήνας απορρόφησης
19 Πάνω μέρος καράφας γάλακτος
20Ακίδα στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος
21 Καράφα γάλακτος
22 Λυχνία γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών
23 Κάλυμμα δίσκου περισυλλογής υγρών
24 Δίσκος περισυλλογής υγρών
25 Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
26Ομάδα παρασκευής
27 Maintenance door
28 Διακόπτης ρύθμισης μύλου
29 Κεραμικός μύλος καφέ
30Δοχείο κόκκων καφέ
31 Εργαλείο ρύθμισης επιπέδου άλεσης
32 Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ

Πρώτη εγκατάσταση
Εγκατάσταση της μηχανής

1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη μηχανή.
2 Τοποθετήστε τη μηχανή πάνω σε ένα τραπέζι ή πάγκο εργασίας μακριά από τη
βρύση, το νεροχύτη και πηγές θερμότητας.

15cm

15cm

15cm
15cm

15cm

Σημείωση: Αφήστε ελεύθερο χώρο πάνω, πίσω και από τις δύο πλευρές της
μηχανής τουλάχιστον 15 εκ.
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3 Εισαγάγετε το μικρό βύσμα στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
μηχανής.

4 Συνδέστε το φις στην επιτοίχια πρίζα.

5 Αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο από το δίσκο περισυλλογής υγρών
και σύρετε το δίσκο στις εγκοπές-οδηγούς στο μπροστινό μέρος της μηχανής.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περισυλλογής υγρών έχει τοποθετηθεί
σωστά.

6 Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.

Γέμισμα του δοχείου νερού
1 Στρέψτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα προς τα αριστερά.
2 Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή.
3 Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με νερό βρύσης.

4 Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη MAX (μέγιστο).
5 Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στη μηχανή.
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Γέμισμα του δοχείου κόκκων καφέ
1 Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ με κόκκους εσπρέσο.
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο κόκκους καφέ εσπρέσο. Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αλεσμένο καφέ, ακαβούρδιστους ή καραμελωμένους κόκκους καφέ,
καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.

2 Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο κόκκων καφέ.

Ζέσταμα της μηχανής
Κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας προθέρμανσης, στο εσωτερικό κύκλωμα
κυλάει καθαρό νερό για να προθερμάνει τη μηχανή. Αυτή η διαδικασία διαρκεί
μερικά δευτερόλεπτα.
1 Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού
και το στόμιο εκροής καφέ. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου είναι
στραμμένος σε ένα από τα εικονίδια κόκκων καφέ.

2 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

3 Όταν η λυχνία προειδοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα, γυρίστε το διακόπτη
ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα.
- Η λυχνία προειδοποίησης σβήνει και βγαίνει λίγο νερό από το εξάρτημα
ζεστού νερού/ατμού ή από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.
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4 Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όταν σταματήσει να βγαίνει ζεστό νερό από το
εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού και η λυχνία προειδοποίησης αναβοσβήνει
αργά, γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ξανά προς το εικονίδιο του ενός κόκκου
καφέ.
- Η μηχανή θερμαίνεται και το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
αναβοσβήνει αργά.

- Όταν η μηχανή ζεσταθεί, εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού για να
ξεπλύνει το εσωτερικό κύκλωμα με καθαρό νερό. Το νερό τρέχει από το
στόμιο εκροής καφέ.

- Μόλις το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάψει σταθερά, η
μηχανή θα είναι έτοιμη για τον μη αυτόματο κύκλο καθαρισμού.

Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τον αυτόματο κύκλο καθαρισμού, πατώντας
το κουμπί εσπρέσο ή το κουμπί καπουτσίνο.

Σημείωση: Ο αυτόματος κύκλος καθαρισμού πραγματοποιείται επίσης 60
λεπτά αφότου η συσκευή μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιηθεί.

Τοποθέτηση του φίλτρου νερού Intenza+
Συνιστάται να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού Intenza+, καθώς εμποδίζει τη
συσσώρευση αλάτων στη μηχανή. Μπορείτε να αγοράσετε το φίλτρο νερού
Intenza+ ξεχωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Παραγγελία προϊόντων συντήρησης" στο κεφάλαιο "Εγγύηση και υποστήριξη".
1 Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο από το δοχείο νερού και φυλάξτε το σε
στεγνό μέρος.
Σημείωση: Φυλάξτε το μικρό λευκό φίλτρο για μελλοντική χρήση. Θα το
χρειαστείτε και για τη διαδικασία αφαλάτωσης.

2 Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευασία και βυθίστε το σε κρύο νερό με το
άνοιγμα στραμμένο προς τα πάνω. Πατήστε απαλά τα πλαϊνά του φίλτρου για
να απελευθερωθούν οι φυσαλίδες αέρα.

3 Γυρίστε την τάπα του φίλτρου στη ρύθμιση που αντιστοιχεί στην σκληρότητα
του νερού της περιοχής που ζείτε.
a Πολύ μαλακό νερό / μαλακό νερό
b Σκληρό νερό (προεπιλογή)
c Πολύ σκληρό νερό
Σημείωση: Μπορείτε να δοκιμάσετε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας με μια δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού.
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4 Τοποθετήστε το φίλτρο στο άδειο δοχείο νερού. Πιέστε το προς τα κάτω μέχρι
να είναι σταθερό και να μη μετακινείται.

5 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX (μέγιστο) και
τοποθετήστε το μέσα στη μηχανή.

6 Αφήστε τη μηχανή να παρασκευάσει ζεστό νερό μέχρι να αδειάσει το δοχείο
νερού (ανατρέξτε στην ενότητα "Ζεστό νερό" στο κεφάλαιο "Χρήση της
μηχανής").

7 Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX (μέγιστο)
και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
- Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει σταθερά.
Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Χρήση της μηχανής
Για να μπορεί να παρασκευάζει πάντα τον καλύτερο εσπρέσο, η μηχανή σας
καθαρίζει τακτικά το εσωτερικό της κύκλωμα με νερό. Αυτός ο αυτόματος κύκλος
καθαρισμού πραγματοποιείται 60 λεπτά αφότου η συσκευή μεταβεί σε κατάσταση
αναμονής ή απενεργοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια του αυτόματου κύκλου
καθαρισμού, τρέχει λίγο νερό από το εσωτερικό κύκλωμα μέσα στο δίσκο
περισυλλογής υγρών. Να αδειάζετε τακτικά το δίσκο.

Παρασκευή 1 ή 2 φλιτζανιών εσπρέσο
1 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
ανάβει σταθερά και ότι ο διακόπτης ελέγχου είναι στραμμένος προς το εικονίδιο
κόκκων καφέ της επιθυμητής γεύσης καφέ.

2 Τοποθετήστε 1 ή 2 φλιτζάνια κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
3 Επιλέξτε την επιθυμητή γεύση καφέ, γυρνώντας το διακόπτη στο εικονίδιο του
ενός ή των δύο κόκκων. Επιλέξτε το εικονίδιο με τους 2 κόκκους για πιο δυνατή
γεύση.

4 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο.
Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο παρασκευής οποιαδήποτε στιγμή.
Πατήστε το ίδιο κουμπί το οποίο είχατε πατήσει για να εκκινήσετε την
παρασκευή καφέ.
- Πατήστε το κουμπί εσπρέσο μία φορά για να φτιάξετε 1 φλιτζάνι καφέ.
- Πατήστε το κουμπί εσπρέσο δύο φορές για να φτιάξετε 2 φλιτζάνια καφέ.
- Κατά την παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ η λυχνία για 2 φλιτζάνια ανάβει. Η
συσκευή αλέθει την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ για ένα φλιτζάνι
και κατόπιν γεμίζει και τα δύο φλιτζάνια μέχρι τη μέση. Στη συνέχεια, η
μηχανή αλέθει ξανά κόκκους καφέ για ένα φλιτζάνι και γεμίζει και τα δύο
φλιτζάνια πλήρως.

Σημείωση: Αν η μηχανή παραμείνει σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Παρασκευή ροφημάτων με βάση το γάλα
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (σε θερμοκρασία περίπου 5 °C), με
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 3% για να έχετε το καλύτερο δυνατό
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αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρες γάλα, ημιαποβουτυρωμένο
γάλα, γάλα σόγιας και γάλα χωρίς λακτόζη.

Παρασκευή καπουτσίνο
Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύματος! Πριν από την εκροή ενδέχεται να
εκτοξευτούν μικρές σταγόνες νερού. Όταν γίνεται χρήση του ατμού, το
εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού ή το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα,
ενδέχεται να είναι καυτό. Κρατάτε το εξάρτημα ατμού μόνο από την
προστατευτική λαβή του.

1 Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στο εξάρτημα ζεστού
νερού/ατμού.

2 Στρέψτε το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού με το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα προς τη μηχανή έως ότου το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα να
ακουμπά τη μηχανή και να βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

3 Αφαιρέστε το καπάκι της καράφας γάλακτος και αδειάστε το γάλα στην
καράφα. Κλείστε το καπάκι της καράφας γάλακτος.

4 Εισαγάγετε το άλλο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στην καράφα γάλακτος,
έως τον πάτο της καράφας γάλακτος.

5 Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα και το στόμιο εκροής καφέ.

6 Επιλέξτε την επιθυμητή γεύση καφέ, γυρνώντας το διακόπτη στο εικονίδιο του
ενός ή των δύο κόκκων. Επιλέξτε το εικονίδιο με τους 2 κόκκους για πιο δυνατή
γεύση.
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7 Πατήστε το κουμπί καπουτσίνο. Η μηχανή διανέμει πρώτα το γάλα και μετά τον
καφέ.
- Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα προτού η μηχανή σταματήσει τη διανομή.
Σημείωση: Αν θέλετε να διακόψετε τον κύκλο παρασκευής, πατήστε ξανά το
κουμπί καπουτσίνο.

8 Είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας του καφέ και του γάλακτος, ανατρέξτε
στην ενότητα "Προσαρμογή μήκους καφέ και γάλακτος" στο κεφάλαιο
"Ρύθμιση της μηχανής".

9 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.
Εκτελέστε ένα γρήγορο καθαρισμό, διανέμοντας ζεστό νερό για 3-5
δευτερόλεπτα αφού παρασκευάσετε έναν καπουτσίνο, ανατρέξτε στην ενότητα
"Γρήγορος καθαρισμός του συστήματος γάλακτος" στο κεφάλαιο "Καθαρισμός
και συντήρηση".

10 Αφαιρέστε το βύσμα του σωλήνα γάλακτος από το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα.

11 Συνδέστε το βύσμα γάλακτος στην υποδοχή του καπακιού του δοχείου
γάλακτος και τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στο ψυγείο.
Σημείωση: Μετά τη διανομή ροφήματος με βάση το γάλα, εκτελέστε έναν
γρήγορο καθαρισμό του κυκλώματος γάλακτος, διανέμοντας ζεστό νερό για 5
δευτερόλεπτα.

Αφρόγαλα
Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύματος! Πριν από την εκροή ενδέχεται να
εκτοξευτούν μικρές σταγόνες νερού. Όταν γίνεται χρήση του ατμού, το
εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού ή το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα,
ενδέχεται να είναι καυτό. Κρατάτε το εξάρτημα ατμού μόνο από την
προστατευτική λαβή του.

1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στην ενότητα "Παρασκευή καπουτσίνο" και
γυρίστε το διακόπτη στο εικονίδιο καθαρισμού ατμού/γάλακτος.

2 Γυρίστε το διακόπτη στο εικονίδιο του ενός ή των δύο κόκκων καφέ για να
σταματήσει η παρασκευή αφρόγαλου.

Ζεστό νερό
Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαυμάτων! Πριν από την εκροή ενδέχεται να
εκτοξευτούν μικρές σταγόνες νερού. Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη
προστατευτική λαβή.

1 Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει σταθερά.
Εάν το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνει αργά, η μηχανή
θερμαίνεται.

2 Αφαιρέστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα. Διατηρήστε την
προστατευτική λαβή στο εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού.
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3 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού.

4 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού.
- Τρέχει νερό από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού.

5 Μόλις το φλιτζάνι σας περιέχει την ποσότητα ζεστού νερού που θέλετε, γυρίστε
ξανά το διακόπτη ελέγχου σε ένα από τα εικονίδια κόκκων καφέ.

Ρύθμιση της μηχανής
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο άλεσης και τον όγκο του καφέ για να
προσαρμόσετε τον καφέ σας στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση του επιπέδου άλεσης
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο άλεσης της μηχανής. Ο κεραμικός μύλος καφέ
εγγυάται ακριβές και τέλειο άλεσμα και τραχύτητα για κάθε σας φλιτζάνι καφέ.
Εξασφαλίζει την πλήρη διατήρηση του αρώματος του καφέ, προσφέροντας τέλεια
γεύση σε κάθε φλιτζάνι.

2

1

- Πιέστε σταθερά το διακόπτη ρύθμισης επιπέδου άλεσης και γυρίστε τον ένα
επίπεδο τη φορά. 

- Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις επιπέδου άλεσης για να επιλέξετε. Όσο
μικρότερη είναι η κουκίδα, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο καφές σας. 

- Η διαφορά γίνεται αισθητή αφού παρασκευάσετε 2-3 φλιτζάνια καφέ με τη νέα
ρύθμιση.

Προειδοποίηση: Μην γυρίζετε το διακόπτη ρύθμισης επιπέδου άλεσης
περισσότερο από ένα επίπεδο τη φορά, ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη
στο μύλο.
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Προσαρμογή ποσότητας καφέ με τη λειτουργία MEMO (μνήμη)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο του καφέ με βάση τις προτιμήσεις σας και το
μέγεθος των φλιτζανιών σας. Το κουμπί εσπρέσο μπορεί να προγραμματιστεί.
1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εσπρέσο. Αφήστε το κουμπί όταν η
μηχανή αρχίσει να αλέθει τους κόκκους καφέ.
- Η λυχνία για 2 φλιτζάνια και το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
αναβοσβήνουν αργά.

3 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο όταν το φλιτζάνι σας γεμίσει με την ποσότητα
καφέ που θέλετε.

Η μηχανή αποθηκεύει αυτόματα τη νέα ρύθμιση.

Προσαρμογή ποσότητας καπουτσίνο με τη λειτουργία MEMO
(μνήμη)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο του καφέ με βάση τις προτιμήσεις σας και το
μέγεθος των φλιτζανιών σας. Το κουμπί καπουτσίνο μπορεί να προγραμματιστεί.
1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί καπουτσίνο. Αφήστε το κουμπί όταν
η μηχανή αρχίσει να αλέθει τους κόκκους καφέ.
- Η λυχνία για 2 φλιτζάνια και το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
αναβοσβήνουν αργά.

3 Πατήστε το κουμπί καπουτσίνο ξανά όταν το φλιτζάνι σας γεμίσει με την
ποσότητα γάλακτος που θέλετε.

Η μηχανή αποθηκεύει αυτόματα τη νέα ρύθμιση.

Καθαρισμός και συντήρηση
Ο τακτικός καθαρισμός και η αφαλάτωση αυξάνουν τη διάρκεια ζωής της μηχανής
σας και προσφέρουν βέλτιστη ποιότητα και γεύση στον καφέ σας.

Προειδοποίηση: Μην καθαρίζετε ποτέ τη μηχανή με συρμάτινα
σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά.

Προειδοποίηση: Πριν καθαρίσετε τη μηχανή, να την αποσυνδέετε πάντα
από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώνει.

Σημείωση: Κανένα από τα αποσπώμενα μέρη δεν πλένονται στο πλυντήριο
πιάτων. Ξεπλύνετέ τα με νερό βρύσης.

Γρήγορος καθαρισμός του συστήματος γάλακτος
Σημείωση: Μετά την παρασκευή καπουτσίνο, εκτελέστε ένα γρήγορο καθαρισμό
του συστήματος γάλακτος.

1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.
2 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού.
3 Διανείμετε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ για 5 δευτερόλεπτα
4 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου σε ένα από τα εικονίδια κόκκων καφέ για να
σταματήσετε τη διανομή ζεστού νερού.
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Καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα
(καθημερινά)

1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.
2 Εισαγάγετε το σωλήνα αναρρόφησης σε ένα φλιτζάνι γεμάτο με καθαρό νερό.
3 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο καθαρισμού ατμού/γάλακτος.
4 Διανείμετε ζεστό νερό για 5 δευτερόλεπτα.
5 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου σε ένα από τα εικονίδια κόκκων καφέ για να
σταματήσετε τη διανομή ζεστού νερού.

 Πλήρης καθαρισμός καράφας γάλακτος με καθαριστικό κυκλώματος
γάλακτος (μηνιαίως)

Μηνιαίος καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα
Ο μηνιαίος καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα αποτελείται
από δύο κύκλους καθαρισμού που εκτελούνται με τη σειρά: ο πρώτος κύκλος
απαιτεί τη χρήση του καθαριστικού κυκλώματος γάλακτος Saeco διαλυμένου σε
νερό και στον δεύτερο κύκλο γίνεται χρήση μόνο νερού για την έκπλυση του
κυκλώματος.

Προσοχή: Εάν η μηχανή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, ο σωλήνας ατμού και το
αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα μπορεί να καίνε.

Σημείωση: Προτού εκκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού
περιέχει νερό ως το επίπεδο MAX (μέγιστο).

Κύκλος καθαρισμού με καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος και νερό.
1 Αδειάστε το περιεχόμενο από ένα φακελάκι καθαριστικού κυκλώματος
γάλακτος Saeco μέσα στην καράφα γάλακτος και γεμίστε την καράφα
γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX (μέγιστο). Κλείστε το καπάκι
της καράφας γάλακτος.

2 Εισαγάγετε το άλλο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στην καράφα γάλακτος,
έως τον πάτο της καράφας γάλακτος.

3 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής γάλακτος.
4 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο καθαρισμού ατμού/γάλακτος.

- Η μηχανή διανέμει το διάλυμα καθαρισμού από το στόμιο εκροής γάλακτος.
5 Αφήστε τη μηχανή να διανέμει νερό έως ότου ανάψει η λυχνία άδειου δοχείου
νερού.

6 Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης από τη μηχανή. Ξεπλύνετε την καράφα
γάλακτος προσεκτικά και γεμίστε την με καθαρό νερό έως την ένδειξη στάθμης
MAX (μέγιστο).

7 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

Καθαρισμός των μερών του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα
Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα αποτελείται από τέσσερα εξαρτήματα που
πρέπει να αποσυναρμολογηθούν:
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1
2

4

5

3

1 Σωλήνας αναρρόφησης
2 Καπάκι εξαρτήματος αφρόγαλου
3 Ελαστικός δακτύλιος
4 Εξάρτημα αφρόγαλου
5 Κάλυμμα από καουτσούκ
Τρόπος καθαρισμού του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα
1 Αφαιρέστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από το σωλήνα ατμού.
Προσοχή: Εάν η μηχανή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, ο σωλήνας ατμού και το
αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα μπορεί να καίνε.

2 Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης από το καπάκι του εξαρτήματος για
αφρόγαλα.

3 Αφαιρέστε τον ελαστικό δακτύλιο από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.

2

1

1

4 Για να αφαιρέσετε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα, πιέστε τις πλευρές (1)
και αφαιρέστε το, τραβώντας το προς τα έξω με μικρές πλευρικές κινήσεις (2).

5 Αφαιρέστε το καπάκι από καουτσούκ από το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα.

6 Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο
πιάτων.
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7 Για να συναρμολογήστε το εξάρτημα για αφρόγαλα ξανά, πιέστε στη μέση για
να προσαρτήσετε το καπάκι από καουτσούκ στο εξάρτημα για αφρόγαλα και
βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

8 Προσαρτήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στο καπάκι του
εξαρτήματος για αφρόγαλα. Όταν τα δύο εξαρτήματα ασφαλίσουν στη θέση
τους, θα ακουστεί ένα κλικ.

9 Εισαγάγετε το σωλήνα αναρρόφησης στο αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.

10 Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο ξανά στο αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα.

11 Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα ξανά στο εξάρτημα ζεστού
νερού/ατμού.
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Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής
Προειδοποίηση: Μην καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής στο πλυντήριο
πιάτων και μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο καθαριστικό
για να την καθαρίσετε.

Καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής μία φορά την εβδομάδα.
1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ από τη μηχανή.

3 Ανοίξτε το πορτάκι συντήρησης.

1

2

4 Πατήστε το κουμπί PUSH (Πιέστε) και τραβήξτε τη λαβή της ομάδας
παρασκευής για να την αφαιρέσετε από τη μηχανή.

5 Καθαρίστε καλά το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή ενός κουταλιού ή με κάποιο
άλλο μαχαιροπίρουνο με στρογγυλή άκρη.

6 Καθαρίστε το εσωτερικό της μηχανής με ένα υγρό πανί.
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7 Ξεπλύνετε το εξωτερικό της ομάδας παρασκευής κάτω από τη βρύση με
χλιαρό νερό.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο
καθαριστικό για τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής.

Προειδοποίηση: Μη σκουπίζετε την ομάδα παρασκευής με πανί για να
αποφύγετε τη συγκέντρωση ινών στο εσωτερικό της μονάδας. Μετά το
ξέβγαλμα, απλώς τινάξτε το περιττό νερό από τη μονάδα παρασκευής
και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της.

8 Προτού τοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή, βεβαιωθείτε
ότι οι δύο ενδείξεις αναφοράς στο πλάι ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζουν, εκτελέστε
το ακόλουθο βήμα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ακουμπάει στη βάση της ομάδας παρασκευής.
9 Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο κλειδώματος της ομάδας παρασκευής βρίσκεται
στη σωστή θέση.

- Για να τοποθετήσετε σωστά το άγκιστρο, σπρώξτε το προς τα επάνω μέχρι
την υψηλότερη θέση.

Σημείωση: Αν το άγκιστρο είναι στην κατώτερη θέση, τότε δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
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10 Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής στη μηχανή σύροντάς την στους
οδηγούς που βρίσκονται στις δύο πλευρές μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί PUSH (Πιέστε).

11 Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.

12 Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ξανά στη μηχανή.

Λίπανση
Για τη βέλτιστη απόδοση της μηχανής καφέ, πρέπει να λιπαίνετε την ομάδα
παρασκευής. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη συχνότητα λίπανσης. Για
υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.philips.com/support.

Τύπος χρήσης Αριθμός ημερήσιων προϊόντων Συχνότητα λίπανσης
Χαμηλή 1-5 Κάθε 4 μήνες

Κανονική 6-10 Κάθε 2 μήνες

Εντατική >10 Μηνιαία

1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή καφέ και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2 Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και ξεπλύνετέ την σε χλιαρό νερό της
βρύσης όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εβδομαδιαίος καθαρισμός της
ομάδας παρασκευής".

3 Απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου γύρω από τον άξονα που βρίσκεται στο
κάτω μέρος της ομάδας παρασκευής.
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4 Απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου στους οδηγούς και στις δυο πλευρές
(βλέπε σχήμα).

5 Εισαγάγετε την ομάδα παρασκευής όπως περιγράφεται στην ενότητα
"Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής".
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σωληνάριο γράσου πολλές φορές.

Αφαλάτωση της μηχανής
Κατά τη χρήση της μηχανής, συσσωρεύονται άλατα στο εσωτερικό της. Είναι πολύ
σημαντικό να αφαιρέσετε τα άλατα από τη μηχανή, μόλις η πορτοκαλί λυχνία
αφαλάτωσης ανάψει σταθερά. Χρησιμοποιήστε μόνο το διάλυμα αφαλάτωσης
Philips Saeco για να αφαλατώσετε τη μηχανή. Το διάλυμα αφαλάτωσης Philips
Saeco είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση της
μηχανής. Μπορείτε να αγοράσετε το διάλυμα αφαλάτωσης Philips Saeco από το
ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service.

Σημείωση: Η χρήση άλλων προϊόντων αφαλάτωσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στη μηχανή και να παραμείνουν υπολείμματα στο νερό.

Προειδοποίηση: Μην πίνετε το νερό με το μίγμα αφαλάτωσης που
ρίχνετε στο δοχείο νερού ή το νερό με υπολείμματα που βγαίνει από τη
μηχανή κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης.

Σημείωση: Για περισσότερη ηλεκτρονική υποστήριξη επισκεφτείτε την ειδική
σελίδα μας για την αφαλάτωση: www.philips.com/descale.

Διαδικασία αφαλάτωσης
Η διαδικασία αφαλάτωσης διαρκεί περίπου 30 λεπτά και αποτελείται από ένα
κύκλο αφαλάτωσης και έναν κύκλο καθαρισμού.

Προετοιμασία
1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
Προειδοποίηση: Αν δεν απενεργοποιήσετε τη μηχανή, δεν θα μπορείτε να
ξεκινήσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης.

2 Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση
του. Αφαιρέστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα (εάν υπάρχει).

3 Αδειάστε το δοχείο νερού και αφαιρέστε το φίλτρο νερού Intenza+ (εάν
υπάρχει). Αδειάστε ολόκληρο το περιεχόμενο της φιάλης αφαλατικού
διαλύματος Philips/Saeco στο δοχείο νερού.

4 Προσθέστε νερό μαζί με το αφαλατικό διάλυμα στο δοχείο νερού μέχρι να
φτάσει στην ένδειξη MAX (μέγιστο).

5 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στο εικονίδιο κόκκων καφέ.
6 Τοποθετήστε ένα μπολ κάτω από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού και το
στόμιο εκροής καφέ.
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Κύκλος αφαλάτωσης

5 sec

1 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο και το κουμπί καπουτσίνο ταυτόχρονα για 5
περίπου δευτερόλεπτα.
- Κατά τη διάρκεια του κύκλου αφαλάτωσης, η πορτοκαλί λυχνία
αφαλάτωσης αναβοσβήνει αργά.

2 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού και παρασκευάστε
ζεστό νερό. Αφήστε να τρέξει ζεστό νερό από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού
για 10 δευτερόλεπτα.

3 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ξανά στο εικονίδιο του ενός κόκκου καφέ.
Περιμένετε περίπου 1 λεπτό για να δράσει το αφαλατικό διάλυμα.

4 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο για να παρασκευάσετε ένα φλιτζάνι εσπρέσο.
Περιμένετε περίπου 1 λεπτό για να δράσει το αφαλατικό διάλυμα.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης, η λειτουργία άλεσης καφέ δεν
λειτουργεί. Αν πατήσετε το κουμπί εσπρέσο, η μηχανή θα βγάζει μόνο νερό.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 έως ότου η λυχνία άδειου δοχείου νερού να
ανάψει σταθερά.

Κύκλος καθαρισμού 
1 Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή και ξεπλύνετέ το.
2 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη MAX

(μέγιστο) και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
3 Αδειάστε το μεγάλο φλιτζάνι και τοποθετήστε το ξανά στο δίσκο περισυλλογής
υγρών κάτω από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού.

4 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο και παρασκευάστε ένα φλιτζάνι εσπρέσο.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία δύο φορές.
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5 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού.
6 Αφήστε να τρέξει ζεστό νερό από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού έως ότου η
λυχνία άδειου δοχείου νερού ανάψει σταθερά.
Σημείωση: Αν θέλετε να διακόψετε τη ροή του νερού, στρέψτε το διακόπτη
ελέγχου στο εικονίδιο κόκκων καφέ. Για να αρχίσει πάλι η ροή νερού, στρέψτε
ξανά το διακόπτη στο εικονίδιο ζεστού νερού.

7 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών, ξεπλύνετέ τον και τοποθετήστε τον
ξανά.

8 Επανατοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.
9 Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το.
10 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο νερού Intenza+ (αν υπάρχει).
11 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη MAX

(μέγιστο) και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
12 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη μηχανή.
Μόλις την ενεργοποιήσετε ξανά, θα είναι έτοιμη για χρήση.

Διακοπή της διαδικασίας αφαλάτωσης
Αν η μηχανή κολλήσει στη διαδικασία αφαλάτωσης, μπορείτε να πατήσετε το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
να εξασφαλίσετε ότι η μηχανή σας είναι ξανά έτοιμη για την παρασκευή καφέ.

5 sec

1 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο και το κουμπί καπουτσίνο ταυτόχρονα για 5
περίπου δευτερόλεπτα.

2 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών, ξεπλύνετέ τον και τοποθετήστε τον
ξανά.

3 Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το.
4 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη MAX

(μέγιστο) και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
5 Πατήστε το κουμπί εσπρέσο και παρασκευάστε ένα φλιτζάνι εσπρέσο.
Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία δύο φορές.

6 Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού. Αφήστε να τρέξει
ζεστό νερό από το εξάρτημα ζεστού νερού/ατμού έως ότου η λυχνία άδειου
δοχείου νερού ανάψει σταθερά.

7 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών, ξεπλύνετέ τον και τοποθετήστε τον
ξανά.

8 Επανατοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.
9 Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το.
10 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο νερού Intenza+ (αν υπάρχει).
11 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό βρύσης μέχρι την ένδειξη MAX

(μέγιστο) και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.
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12 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη μηχανή.
Μόλις την ενεργοποιήσετε ξανά, θα είναι έτοιμη για χρήση.

Ενδείξεις λυχνιών
- Η λυχνία του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει σταθερά. Η
μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

- Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνει αργά. Η μηχανή
ζεσταίνεται ή εκτελεί μια διαδικασία.

- Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα. Η μηχανή
έχει υπερθερμανθεί. Παρασκευάστε ένα φλιτζάνι με ζεστό νερό για να κρυώσει.

- Η λυχνίες των κουμπιών αφαλάτωσης και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
ανάβουν σταθερά. Πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στο κεφάλαιο "Αφαλάτωση της μηχανής".
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- Η λυχνία αφαλάτωσης αναβοσβήνει αργά. Η μηχανή είναι ακόμα στον κύκλο
αφαλάτωσης.

- Η λυχνία για 2 φλιτζάνια και η λυχνία του κουμπιού
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνουν αργά. Η μηχανή
προγραμματίζει την ποσότητα καφέ που θα παρασκευαστεί. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην ενότητα "Ρύθμιση του όγκου καφέ" στο κεφάλαιο "Χρήση της
μηχανής".

- Η λυχνία για 2 φλιτζάνια ανάβει σταθερά και το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναβοσβήνει αργά. Η μηχανή παρασκευάζει
δύο φλιτζάνια καφέ.

- Η λυχνία άδειου δοχείου νερού ανάβει σταθερά. Η στάθμη του νερού είναι
πολύ χαμηλή. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MAX
(μέγιστο).

- Η λυχνία προειδοποίησης ανάβει σταθερά και το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σβήνει. Το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
είναι γεμάτο. Να αδειάζετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή
είναι ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει,
πριν να τοποθετήσετε ξανά το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ.
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- Η λυχνία προειδοποίησης και η λυχνία του κουμπιού
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβουν σταθερά. Το δοχείο κόκκων καφέ
είναι άδειο. Γεμίστε ξανά το δοχείο κόκκων καφέ.

- Η λυχνία προειδοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα. Δεν υπάρχει καθόλου νερό
στο εσωτερικό κύκλωμα. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού
νερού και αφήστε να τρέξει ζεστό νερό από τη μηχανή έως ότου αποκτήσει
συνεχή ροή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ζέσταμα της μηχανής" στο κεφάλαιο
"Προετοιμασία για χρήση". Ακολουθήστε τα βήματα 3 και 4.

- Η λυχνία προειδοποίησης αναβοσβήνει αργά. Η μονάδα παρασκευής δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά, το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ δεν έχει τοποθετηθεί, το
πορτάκι συντήρησης είναι ανοιχτό ή ο διακόπτης ελέγχου δεν βρίσκεται στη
σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής και το δοχείο συλλογής
κόκκων καφέ έχουν τοποθετηθεί σωστά, ότι το πορτάκι συντήρησης είναι
κλειστό και ότι ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στη σωστή θέση. Αν δεν
μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα παρασκευής ή να την τοποθετήσετε ξανά
στη θέση της, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή.

- Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν αργά και ταυτόχρονα. Η μηχανή δεν λειτουργεί.
Απενεργοποιήστε τη μηχανή για 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τη ξανά. Δοκιμάστε την ίδια διαδικασία δύο ή τρεις φορές. Αν η
λειτουργία της μηχανής δεν επανέλθει, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται
να αντιμετωπίσετε με τη μηχανή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις
παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών Philips στη χώρα σας.

Πρόβλημα Αιτία Λύση
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Υπάρχει νερό κάτω από τη μηχανή. Ο δίσκος περισυλλογής
υγρών είναι πολύ γεμάτος
και ξεχείλισε.

Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών,
όταν εμφανιστεί η ένδειξη «drip tray full»
(ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι
γεμάτος) μέσα από το δίσκο περισυλλογής
υγρών. Πάντα να αδειάζετε το δίσκο
περισυλλογής υγρών προτού ξεκινήσετε
την αφαλάτωση της μηχανής.

Η μηχανή δεν είναι
τοποθετημένη σε οριζόντια
επιφάνεια.

Τοποθετήστε τη μηχανή σε οριζόντια
επιφάνεια έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά η
ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής
υγρών.

Η μηχανή δεν ενεργοποιείται. Η μηχανή έχει
αποσυνδεθεί.

Βεβαιωθείτε ότι το μικρό φις έχει εισαχθεί
μέσα στην πρίζα. Συνδέστε τη μηχανή στην
πρίζα και ενεργοποιήστε τη.

Η μηχανή κόλλησε κατά τη
διαδικασία αφαλάτωσης.

Η διαδικασία αφαλάτωσης
διακόπηκε ή εκτελέστηκε
με εσφαλμένη σειρά.

Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη διαδικασία
αφαλάτωσης ή να ακολουθήσετε τις
οδηγίες στην ενότητα "Διακοπή της
διαδικασίας αφαλάτωσης" στο κεφάλαιο
"Αφαλάτωση της μηχανής".

Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός. Τα φλιτζάνια που
χρησιμοποιήσατε είναι
κρύα.

Προθερμάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντάς τα
με ζεστό νερό.

Προσθέσατε γάλα. Είτε προσθέσετε κρύο είτε ζεστό γάλα,
πάντα θα μειώνει τη θερμοκρασία του καφέ
σε κάποιο βαθμό.

Η θερμοκρασία του καφέ μειώνεται
από χρήση σε χρήση.

Δεν έχει γίνει αφαλάτωση
της μηχανής εγκαίρως.

Αφαιρέστε τα άλατα από τη μηχανή.

Δεν βγαίνει ζεστό νερό ή ατμός
από το εξάρτημα ζεστού
νερού/ατμού.

Το εξάρτημα ζεστού
νερού/ατμού έχει φράξει.

Ελέγξτε αν η οπή στο εξάρτημα ζεστού
νερού/ατμού έχει φράξει. Αν έχει φράξει,
καθαρίστε την οπή με μια ακίδα.

Το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα μπορεί να είναι
βρώμικο.

Καθαρίστε το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα.

Αντικαταστήστε το φίλτρο
νερού (αν υπάρχει).

Αφαιρέστε το φίλτρο νερού και
προσπαθήστε ξανά να διανείμετε ζεστό
νερό. Εάν αυτό έχει αποτέλεσμα,
αντικαταστήστε το φίλτρο νερού.

Ο καφές έχει πολύ λίγο καϊμάκι ή
είναι νερουλός.

Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε
χονδρόκοκκη ρύθμιση.

Προσαρμόστε το μύλο σε πιο λεπτόκοκκη
ρύθμιση.

Το χαρμάνι του καφέ δεν
είναι το σωστό.

Δοκιμάστε ένα άλλο χαρμάνι καφέ.

Η μηχανή εκτελεί
αυτορρύθμιση.

Παρασκευάστε μερικά φλιτζάνια καφέ.

Η ομάδα παρασκευής είναι
βρώμικη.

Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.

56 Ελληνικα



Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της
ομάδας παρασκευής.

Η ομάδα παρασκευής δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά.

Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.
Απενεργοποιήστε τη μηχανή και
ενεργοποιήστε την ξανά. Περιμένετε να
εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της
μηχανής κι, έπειτα, αφαιρέστε την ομάδα
παρασκευής.

Το δοχείο συλλογής
κόκκων καφέ δεν έχει
αφαιρεθεί.

Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων
καφέ προτού αφαιρέσετε την ομάδα
παρασκευής.

Η μηχανή είναι ακόμα στη
διαδικασία αφαλάτωσης.

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την ομάδα
παρασκευής, όταν η διαδικασία
αφαλάτωσης είναι ενεργή. Ολοκληρώστε
πρώτα τη διαδικασία αφαλάτωσης και, στη
συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα
παρασκευής.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της
ομάδας παρασκευής.

Η ομάδα παρασκευής δεν
είναι στη σωστή θέση.

Η ομάδα παρασκευής δεν τοποθετήθηκε
στη θέση ανάπαυσης προτού
επανατοποθετηθεί. Βεβαιωθείτε ότι ο
μοχλός έρχεται σε επαφή με τη βάση της
ομάδας παρασκευής και ότι το άγκιστρο της
ομάδας παρασκευής είναι στη σωστή θέση.

Τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής
υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων
καφέ στη θέση τους. Αφήστε έξω την ομάδα
παρασκευής. Κλείστε το πορτάκι
συντήρησης και ενεργοποιήστε και
απενεργοποιήστε τη μηχανή. Στη συνέχεια,
προσπαθήστε να τοποθετήσετε ξανά την
ομάδα παρασκευής.

Η μηχανή αλέθει τους κόκκους
καφέ αλλά δεν βγάζει καφέ.

Το άλεσμα έχει ρυθμιστεί
σε εξαιρετικά λεπτόκοκκο.

Προσαρμόστε το μύλο σε πιο χονδρόκοκκη
ρύθμιση.

Η ομάδα παρασκευής είναι
βρώμικη.

Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.

Το στόμιο εκροής καφέ
είναι βρώμικο.

Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις
οπές του με ένα βουρτσάκι σωλήνων.

Το στόμιο εξόδου καφέ έχει
φράξει.

Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη
λαβή του εργαλείου πολλαπλών
λειτουργιών ή με τη λαβή ενός κουταλιού.

Ο καφές είναι πολύ ελαφρύς. Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε
χονδρόκοκκη ρύθμιση.

Προσαρμόστε τον κεραμικό μύλο καφέ σε
μια πιο λεπτόκοκκη ρύθμιση (ανατρέξτε
στην ενότητα "Ρύθμιση του επιπέδου
άλεσης"στο κεφάλαιο "Χρήση της
μηχανής").

Η μηχανή εκτελεί
αυτορρύθμιση.

Παρασκευάστε μερικά φλιτζάνια καφέ ώστε
να δώσετε λίγο χρόνο στη μηχανή να
προσαρμοστεί στη νέα ρύθμιση άλεσης.

Το χαρμάνι του καφέ δεν
είναι το σωστό.

Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό τύπο
κόκκων καφέ.
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Ο δίσκος περισυλλογής υγρών
γεμίζει γρήγορα.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Η
μηχανή χρησιμοποιεί νερό
για να ξεπλύνει το
εσωτερικό κύκλωμα και την
ομάδα παρασκευής. Μια
ποσότητα νερού ρέει μέσα
στο εσωτερικό σύστημα
απευθείας στο δίσκο
περισυλλογής υγρών.

Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών,
όταν εξαχθεί η ένδειξη πλήρωσης "drip
tray full" (ο δίσκος περισυλλογής υγρών
είναι γεμάτος) μέσα από το κάλυμμα του
δίσκου περισυλλογής υγρών.

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το
στόμιο εκροής, για να συλλέξετε το νερό
ξεπλύματος.

Η μονάδα παρασκευής ή οι οπές πίσω ή
κάτω από τη μονάδα παρασκευής μπορεί
να έχουν φράξει. Ξεπλύνετε την ομάδα
παρασκευής με χλιαρό νερό και καθαρίστε
το επάνω φίλτρο προσεκτικά. Καθαρίστε
επίσης το εσωτερικό της μηχανής με ένα
μαλακό και νωπό πανί.

Δεν υπάρχει αρκετός καφές στο
φλιτζάνι μου.

Δεν υπάρχει καθόλου νερό
στο εσωτερικό κύκλωμα.

Ίσως να υπάρχει αέρας στο εσωτερικό
κύκλωμα. Ξεπλύνετε το εσωτερικό κύκλωμα
της μηχανής γυρίζοντας το διακόπτη
ελέγχου στο εικονίδιο ζεστού νερού και
αφήνοντας να τρέξει λίγο ζεστό νερό από
τη μηχανή. 

Ο όγκος του φλιτζανιού
έχει αλλάξει.

Προσαρμογή του όγκου φλιτζανιού με τη
λειτουργία memo.

Η ομάδα παρασκευής είναι
βρώμικη.

Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής
(ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός της
ομάδας παρασκευής" στο κεφάλαιο
"Καθαρισμός και συντήρηση").

Το γάλα δεν γίνεται αφρός. Το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα είναι βρώμικο ή
δεν έχει συναρμολογηθεί ή
τοποθετηθεί σωστά.

Καθαρίστε το αυτόματο εξάρτημα για
αφρόγαλα και βεβαιωθείτε ότι έχει
συναρμολογηθεί ή τοποθετηθεί σωστά.

Ο τύπος γάλακτος που
χρησιμοποιήθηκε δεν είναι
κατάλληλος για αφρόγαλα.

Διαφορετικοί τύποι γάλακτος παράγουν
διαφορετικές ποσότητες και διαφορετικές
ποιότητες αφρού. Το ημιαποβουτυρωμένο
ή πλήρες αγελαδινό γάλα αποδίδουν καλά
αποτελέσματα.

Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).

- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
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Εγγύηση και υποστήριξη 
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.saeco.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της εγγύησης.
Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας
της Philips Saeco στη χώρα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο
φυλλάδιο της εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.saeco.com/support.

 

Παραγγελία προϊόντων συντήρησης
- Φίλτρο νερού Intenza+ (CA6702)
- Λιπαντικό (HD5061)
- Διάλυμα αφαλάτωσης (CA6700)

Τεχνικές προδιαγραφές
Χαρακτηριστικό Τιμή/θέση
Ονομαστική τάση Μέσα στο πορτάκι συντήρησης

Ονομαστική ισχύς Μέσα στο πορτάκι συντήρησης

Μέγεθος (Π x Υ x Β) 295 χιλ. x 325 χιλ. x 420 χιλ.

Βάρος 6,9 κιλά

Υλικό κατασκευής Πλαστικό

Μήκος καλωδίου 0,8 μ. -1,2 μ.

Χωρητικότητα δοχείου νερού 1000 ml

Μέγεθος φλιτζανιού Έως και 95 χιλ.

Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ 170 γρ.

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής κόκκων καφέ 8 μερίδες

Πίεση αντλίας 15 bar

Μπόιλερ Ανοξείδωτο ατσάλι

Συσκευές ασφαλείας Θερμική ασφάλεια
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Introduzione
Grazie per aver acquistato la macchina per caffè espresso automatica serie
Philips 2100. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da
Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome. La
macchina consente di preparare caffè espresso utilizzando il caffè in grani.
Eroga inoltre vapore e acqua calda. In questo manuale dell'utente troverete
tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'utilizzo e la
manutenzione della macchina, ottenendo prestazioni ottimali.

Per ulteriori informazioni e per guardare i video con le istruzioni, visitate il
nostro sito Web all'indirizzo www.philips.com/support.

Importante 
Questa macchina è dotata di funzionalità di sicurezza. Tuttavia, leggete e
seguite con attenzione le istruzioni di sicurezza e utilizzate la macchina solo
come descritto in questo manuale per evitare lesioni accidentali o danni
dovuti a un uso improprio. Tenete a portata di mano questo manuale utente
per eventuali riferimenti futuri.

Avvertenza 
- Collegate la macchina a una presa di corrente a muro con voltaggio

corrispondente alle specifiche tecniche della macchina.
- Collegate la macchina a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo

o del bancone e che non tocchi superfici calde.
- Non immergete mai la macchina, la spina o il cavo di alimentazione in

acqua (pericolo di scosse elettriche).
- Non versate liquidi sul connettore del cavo di alimentazione.
- Non puntate mai il getto di acqua calda verso parti del corpo: pericolo di

ustioni.
- Non toccate le superfici calde. Utilizzate impugnature e manopole.
- Spegnete l'apparecchio e togliete la spina dalla presa di corrente.

- in caso di malfunzionamento
- se la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo
- prima delle operazioni di pulizia.

- Tirate la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non toccate la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzate la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la

macchina stessa sono danneggiati..
- Non apportate modifiche alla macchina o al cavo di alimentazione.
- In caso di riparazioni rivolgetevi esclusivamente a un centro di assistenza

autorizzato Philips per evitare pericoli..
- La macchina non deve essere usata da bambini di età inferiore agli 8

anni.
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- Questa macchina può essere usata da bambini di età superiore agli 8
anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare la macchina in
maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. 

- La manutenzione e la pulizia possono essere eseguite da bambini purché
di età superiore agli 8 anni e in presenza di un adulto. 

- Tenete la macchina e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di
età inferiore agli 8 anni.

- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con la
macchina.

- Non inserite mai dita o altri oggetti nel macinacaffè.

Attenzione 
- Questa macchina è destinata esclusivamente a un uso domestico. Non

deve essere utilizzata in ambienti quali cucine dei dipendenti all'interno
di punti vendita, uffici, aziende agricole o altri ambienti lavorativi.

- Posizionate sempre la macchina su una superficie piana e stabile.
Tenetela in posizione verticale, anche durante il trasporto..

- Non posizionate la macchina su una piastra calda o vicino a un forno
caldo, un calorifero o fonti di calore simili.

- Inserite esclusivamente chicchi di caffè tostato nel contenitore del caffè
in grani. L'inserimento di caffè macinato, caffè solubile, caffè in grani non
tostato o qualsiasi altra sostanza potrebbe danneggiare la macchina.

- Lasciate raffreddare la macchina prima di inserire o rimuovere qualsiasi
componente. Le superfici riscaldanti potrebbero trattenere calore residuo
dopo l'uso.

- Non riempite mai il serbatoio dell'acqua con acqua calda, bollente o
frizzante per evitare di danneggiare il serbatoio stesso e la macchina.

- Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come
benzina o acetone, per pulire la macchina. Utilizzate semplicemente un
panno morbido inumidito con acqua.

- Eseguite regolarmente la pulizia anticalcare della macchina. Sarà la
macchina stessa a indicare quando è necessaria. In mancanza di tale
pulizia l'apparecchio smetterà di funzionare correttamente. In questo
caso un'eventuale riparazione non è coperta da garanzia.

- Non sottoponete la macchina a temperature inferiori a 0 °C. L'acqua che
rimane nel sistema di riscaldamento potrebbe congelarsi e causare
danni.

- Non lasciate acqua nel serbatoio quando la macchina non verrà utilizzata
per un lungo periodo di tempo. L'acqua potrebbe subire contaminazioni.
Utilizzate acqua fresca tutte le volte che usate la macchina.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
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Panoramica della macchina (Fig. 1)
1 Pannello di controllo
2 Icona vapore/pulizia latte
3 Selettore
4 Icone grani di caffè
5 pulsante Espresso (funzione Memo)
6 Pulsante Cappuccino (funzione Memo)
7 Icona acqua calda
8 Spia per la pulizia dal calcare
9 Spia
10 2 tazze/spia Memo
11 Spia serbatoio dell'acqua vuoto
12 Pulsante on/off con spia
13 Erogatore di acqua calda/vapore con impugnatura protettiva
14 Serbatoio dell'acqua
15 Beccuccio di erogazione del caffè
16 Pannarello automatico
17 Connettore del tubo del latte
18 Tubo di aspirazione
19 Parte superiore della caraffa del latte
20 Perno sulla parte superiore della caraffa del latte
21 Caraffa del latte
22 Indicatore vassoio antigoccia pieno
23 Coperchio vassoio antigoccia
24 Vassoio antigoccia
25 Recipiente fondi di caffè
26 Gruppo infusore
27 Sportello di pulizia
28 Manopola di regolazione del macinacaffè
29 Macinacaffè in ceramica
30 Contenitore caffè in grani
31 Strumento di regolazione del grado di macinatura
32 Coperchio contenitore caffè in grani

Prima installazione

Installazione della macchina
1 Rimuovete tutto il materiale da imballaggio dalla macchina.

2 Posizionate la macchina su un tavolo o un piano di lavoro lontano dal
rubinetto, dal lavello e da fonti di calore.

15cm

15cm

15cm
15cm

15cm

Nota: lasciate almeno 15 cm di spazio libero in alto, dietro e ai lati della
macchina.
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3 Inserite lo spinotto nella presa situata sulla parte posteriore della
macchina.

4 Inserite la spina nella presa di corrente.

5 Rimuovete il rivestimento adesivo protettivo dal vassoio antigoccia e fate
scorrere quest'ultimo nelle scanalature guida posizionate sul lato
anteriore della macchina.

Nota: assicuratevi che il vassoio antigoccia sia inserito fino in fondo.

6 Inserite il pannarello automatico.

Riempimento del serbatoio dell'acqua
1 Ruotate il pannarello automatico verso sinistra.

2 Estraete il serbatoio dell'acqua dalla macchina.

3 Sciacquate il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente.

4 Riempite il serbatoio con acqua fredda del rubinetto fino al livello
massimo (MAX).

5 Fate scorrere il serbatoio dell'acqua nella macchina.
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Riempimento del contenitore caffè in grani
1 Riempite il contenitore caffè in grani per espresso.

Nota: utilizzate solo caffè in grani per espresso. Non utilizzate caffè
macinato, caffè non tostato o caffè liofilizzato o solubile poiché
potrebbero danneggiare la macchina.

2 Mettete il coperchio sul contenitore caffè in grani.

Riscaldamento della macchina
Durante l'iniziale processo di riscaldamento, l'acqua dolce scorre attraverso
il circuito interno per riscaldare la macchina. Questa operazione richiede
alcuni secondi.

1 Posizionate una tazza grande sotto l'erogatore di acqua calda/vapore e il
beccuccio del caffè. Accertatevi che il selettore sia impostato su una
delle icone del caffè in grani.

2 Premete il pulsante on/off.

3 Quando la spia lampeggia rapidamente, ruotate il selettore sull'icona
dell'acqua calda e attendete qualche secondo.
- La spia si spegne e fuoriesce un po' d'acqua dall'erogatore di acqua

calda/vapore o dal pannarello automatico.
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4 Dopo qualche secondo, quando l'acqua calda cessa di fuoriuscire
dall'erogatore di acqua calda/vapore e la spia luminosa lampeggia
lentamente, ruotate nuovamente il selettore sull'icona del caffè in grani.
- La macchina è in fase di riscaldamento e il pulsante on/off lampeggia

lentamente.
- Dopo il riscaldamento, la macchina esegue un ciclo di risciacquo

automatico con acqua dolce per la pulizia del circuito interno. L'acqua
fuoriesce dal beccuccio del caffè.

- Quando il pulsante on/off si accende a luce fissa, la macchina è
pronta per il ciclo di risciacquo manuale.

Nota: potete interrompere il ciclo di risciacquo automatico premendo il
pulsante del caffè espresso o del cappuccino.

Nota: il ciclo di risciacquo automatico ha luogo anche 60 minuti dopo
che l'apparecchio è entrato in modalità standby o si spegne.

Installazione del filtro dell'acqua Intenza+
Vi consigliamo di installare il filtro dell'acqua Intenza+ per prevenire la
formazione di calcare all'interno della macchina. Potete acquistare il filtro
dell'acqua Intenza+ separatamente. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo
"Garanzia e assistenza", sezione "Ordinazione dei prodotti per la
manutenzione".

1 Rimuovete il piccolo filtro bianco dal serbatoio dell'acqua e riponetelo in
un luogo asciutto.

Nota: vi invitiamo a conservare il piccolo filtro bianco per un futuro
utilizzo. Vi servirà per l'operazione di eliminazione del calcare.

2 Rimuovete il filtro dalla confezione e immergerlo in acqua fredda con
l'apertura rivolta verso l'alto. Premete i lati del filtro delicatamente per far
uscire le bolle d'aria.

3 Ruotate la manopola del filtro sull'impostazione che corrisponde alla
durezza dell'acqua della vostra area di residenza.
a Acqua dolce/molto dolce
b Acqua dura (predefinito)
c Acqua molto dura

Nota: potete testare la durezza dell'acqua con un'apposita striscia per la
misurazione.
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4 Posizionate il filtro nel serbatoio dell'acqua vuoto. Premetelo verso il
basso fino a che non può muoversi ulteriormente.

5 Riempite il serbatoio con acqua dolce fino all'indicazione MAX e fatelo
scorrere nuovamente sulla macchina.

6 Lasciate che la macchina eroghi acqua calda fino a che il serbatoio
dell'acqua non è vuoto (vedere il capitolo "Modalità d'uso della
macchina", sezione "Acqua calda").

7 Riempite nuovamente il serbatoio con acqua dolce fino all'indicazione
MAX e fatelo scorrere nuovamente sulla macchina.
- Il pulsante on/off si accende a luce fissa.

La macchina è pronta all'uso.

Modalità d'uso della macchina
Per garantire l'espresso perfetto, la macchina risciacqua il circuito interno
con acqua a intervalli regolari. Questo ciclo di risciacquo automatico viene
effettuato 60 minuti dopo che l'apparecchio è entrato in modalità standby o
si spegne. Durante il ciclo di risciacquo automatico, una parte dell'acqua
scorre dal circuito interno direttamente nel vassoio antigoccia. Svuotate il
vassoio antigoccia regolarmente.

Preparazione di 1 o 2 tazze di caffè espresso
1 Verificate che il pulsante on/off si illumini con luce fissa e che il selettore

sia impostato sull'icona del caffè in grani con l'intensità desiderata.

2 Disponete 1 o 2 tazze sotto il beccuccio del caffè.

3 Selezionate l'intensità del caffè ruotando il selettore su uno o due
chicchi. Per un gusto più intenso, selezionate 2 chicchi.

4 Premete il pulsante Espresso.

Nota: potete interrompere la preparazione del caffè in qualsiasi
momento. Premete lo stesso pulsante utilizzato per avviare la
preparazione del caffè.

- Per preparare 1 tazza di caffè, premete il pulsante Espresso una volta.
- Per preparare 2 tazze di caffè, premete il pulsante Espresso due volte.
- Quando vengono preparate 2 tazze di caffè, si accende la spia delle 2

tazze. La macchina macina la quantità di caffè in grani richiesta per
una tazza e riempie entrambe le tazze a metà. La macchina macina
quindi nuovamente il caffè in grani necessario per una tazza e riempie
entrambe le tazze completamente.

Nota: quando la macchina viene lasciata in modalità standby, si spegne
automaticamente dopo 60 minuti.

Preparazione di bevande a base di latte
Nota: utilizzate latte freddo (a una temperatura di circa 5 °C) con un
contenuto proteico di almeno il 3% per garantire un risultato ottimale per la
schiuma. Potete utilizzare latte intero, parzialmente scremato, di soia e
senza lattosio.
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Preparazione del cappuccino

Avvertenza: pericolo di ustioni. All'inizio dell'erogazione possono
verificarsi brevi spruzzi di acqua calda. Quando si utilizza il
vapore, l'erogatore di acqua calda/vapore e il pannarello
automatico potrebbero essere bollenti. Toccate l'erogatore di
vapore solo utilizzando l'impugnatura protettiva.

1 Collegate il pannarello automatico all'erogatore di acqua calda/vapore.

2 Ruotate l'erogatore di acqua calda/vapore con il pannarello automatico
verso la macchina fino a quando il pannarello automatico la tocca e si
trova in posizione orizzontale.

3 Rimuovete il coperchio dalla caraffa del latte e versate del latte nella
caraffa. Chiudete il coperchio della caraffa del latte.

4 Inserite l'altra estremità del tubo di aspirazione nella caraffa del latte fino
a raggiungere il fondo della caraffa del latte.

5 Posizionate una tazza grande sotto il pannarello automatico e il
beccuccio del caffè.

6 Selezionate l'intensità del caffè ruotando il selettore su uno o due
chicchi. Per un gusto più intenso, selezionate 2 chicchi.

7 Premete il pulsante Cappuccino. La macchina eroga prima il latte, quindi
il caffè.
- Prima che la macchina interrompa l'erogazione completamente

occorrono alcuni secondi.

Nota: Per interrompere il ciclo di preparazione del caffè, premete
nuovamente il pulsante Cappuccino.

8 La quantità di caffè e latte può essere personalizzata. Consultate il
capitolo "Regolazione della macchina", sezione "Regolazione della
lunghezza di caffè e latte".

9 Posizionate una tazza sotto il pannarello automatico. Eseguite una
pulizia rapida erogando acqua calda per 3-5 secondi dopo aver
preparato un cappuccino. Consultate il capitolo "Pulizia e
manutenzione", sezione "Pulizia rapida del sistema del latte".

10 Rimuovete il connettore del tubo del latte dal pannarello automatico.
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11 Collegate il connettore del latte al perno posto sul coperchio del
contenitore del latte e riponete il contenitore del latte nel frigorifero.

Nota: dopo la preparazione di bevande a base di latte, eseguite una
pulizia rapida del circuito del latte erogando acqua calda per 5 secondi.

Come montare il latte

Avvertenza: pericolo di ustioni. All'inizio dell'erogazione possono
verificarsi brevi spruzzi di acqua calda. Quando si utilizza il
vapore, l'erogatore di acqua calda/vapore e il pannarello
automatico potrebbero essere bollenti. Toccate l'erogatore di
vapore solo utilizzando l'impugnatura protettiva.

1 Seguite i passaggi da 1 a 5 nella sezione "Preparazione del cappuccino" e
ruotate il selettore sull'icona vapore/pulizia latte per montare il latte.

2 Ruotate il selettore sull'icona con uno o due chicchi per interrompere
l'erogazione della schiuma di latte.

Acqua calda
Avvertenza: pericolo di ustioni! All'inizio dell'erogazione possono
verificarsi brevi spruzzi di acqua calda. Utilizzate solo
l'impugnatura protettiva appropriata.

1 Verificate che il pulsante on/off si accenda a luce fissa. Se il pulsante
on/off lampeggia lentamente, la macchina è in fase di riscaldamento.

2 Rimuovete il pannarello automatico. Mantenete l'impugnatura protettiva
sull'erogatore di acqua calda/vapore.

3 Posizionate una tazza sotto l'erogatore di acqua calda/vapore.

4 Ruotate il selettore sull'icona dell'acqua calda.
- L'acqua fuoriesce dall'apposito erogatore di acqua calda/vapore.

69Italiano



5 Quando la tazza contiene la quantità di acqua calda desiderata, ruotate
nuovamente il selettore su una delle icone del caffè in grani.

Regolazione della macchina
Potete regolare il grado di macinatura e la quantità di caffè per ottenere un
caffè perfetto per i vostri gusti.

Regolazione del grado di macinatura
Potete regolare il grado di macinatura della macchina. Il macinacaffè in
ceramica garantisce una macinatura perfetta e precisa per ogni tazza di
caffè. L'aroma viene preservato e ogni tazza assicura un gusto perfetto.

2

1

- Premete con decisione la manopola di regolazione del grado di
macinatura, quindi ruotatela di un livello alla volta. 

- Potete scegliere tra 5 diverse impostazioni di macinatura. Più piccolo è il
puntino, più forte sarà il caffè. 

- La differenza diventa evidente dopo aver preparato 2-3 tazze di caffè
con la nuova impostazione.

Avvertenza: non ruotate la manopola di regolazione del grado di
macinatura più di un livello alla volta per evitare di danneggiare il
macinacaffè.

Regolazione della quantità di caffè con la funzione MEMO
Potete regolare la quantità di caffè secondo il vostro gusto e le dimensioni
delle tazze. Il pulsante dell'espresso può essere programmato.

1 Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffè.

2 Tenete premuto il pulsante Espresso e rilasciatelo non appena la
macchina inizia a macinare i chicchi di caffè.
- La spia delle 2 tazze e il pulsante on/off lampeggiano lentamente.

3 Quando la tazza contiene la quantità di caffè desiderata, premete il
pulsante Espresso.

La macchina salva automaticamente la nuova impostazione.

Regolazione della quantità di cappuccino con la funzione
MEMO
Potete regolare la quantità di caffè secondo il vostro gusto e le dimensioni
delle tazze. Il pulsante cappuccino può essere programmato.

1 Posizionate una tazza sotto il beccuccio di erogazione del caffè.

2 Premere e tenere premuto il pulsante Cappuccino. e rilasciatelo non
appena la macchina inizia a macinare i chicchi di caffè.
- La spia delle 2 tazze e il pulsante on/off lampeggiano lentamente.
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3 Quando la tazza contiene la quantità di latte desiderata, premete
nuovamente il pulsante Cappuccino.

La macchina salva automaticamente la nuova impostazione.

Pulizia e manutenzione
Una regolare pulizia e rimozione del calcare prolungano la vita utile della
macchina e assicurano un caffè dal gusto e dalla qualità ottimale.

Avvertenza: Non usate mai pagliette, detergenti abrasivi, o liquidi
aggressivi per pulire la macchina.

Avvertenza: Prima di procedere alla pulizia, scollegate sempre la
spina dalla presa di corrente e lasciate raffreddare la macchina.

Nota: nessuno dei componenti estraibili può essere lavato in lavastoviglie.
Risciacquateli sotto l'acqua corrente.

Pulizia rapida del sistema del latte
Nota: dopo la preparazione di un cappuccino, eseguite una pulizia rapida
del sistema del latte.

1 Posizionate una tazza sotto il pannarello automatico.

2 Ruotate il selettore sull'icona dell'acqua calda.

3 Erogate ACQUA CALDA per 5 secondi.

4 Ruotate il selettore su una delle icone del caffè in grani per interrompere
l'erogazione dell'acqua calda.

Pulizia del pannarello automatico (quotidiana)
1 Posizionate una tazza sotto il pannarello automatico.

2 Inserite il tubo di aspirazione in una tazza d'acqua.

3 Ruotate il selettore sull'icona vapore/pulizia latte.

4 Erogate acqua calda per 5 secondi.

5 Ruotate il selettore su una delle icone del caffè in grani per interrompere
l'erogazione dell'acqua calda.

 Pulizia completa della caraffa del latte con il prodotto per la
pulizia del circuito latte (mensile)

Pulizia mensile del pannarello automatico
La pulizia mensile del pannarello consiste in due cicli di lavaggio eseguiti in
sequenza: il primo ciclo richiede l'utilizzo del prodotto di pulizia circuito latte
Saeco sciolto in acqua, mentre per il secondo ciclo si utilizza solo l'acqua
per sciacquare il circuito.

Attenzione: se la macchina è stata utilizzata di recente, il tubo del vapore
e il pannarello automatico potrebbero essere bollenti.
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Nota: prima di avviare la procedura, assicuratevi che il serbatoio dell'acqua
sia pieno fino al livello MAX.

Ciclo di pulizia con il prodotto per la pulizia del circuito latte e
acqua.
1 Versate il contenuto di una bustina del prodotto di pulizia circuito latte

Saeco nella caraffa del latte e riempite la caraffa del latte di acqua fino
all'indicazione del livello MAX. Chiudete il coperchio della caraffa del
latte.

2 Inserite l'altra estremità del tubo di aspirazione nella caraffa del latte fino
a raggiungere il fondo della caraffa del latte.

3 Posizionate un recipiente di grandi dimensioni sotto il beccuccio di
erogazione del latte.

4 Ruotate il selettore sull'icona vapore/pulizia latte.
- La macchina eroga la soluzione per la pulizia attraverso il beccuccio di

erogazione del latte.

5 Lasciate che la macchina eroghi acqua fino a quando la spia dello
svuotamento del serbatoio dell'acqua si accende.

6 Scollegate il tubo di aspirazione dalla macchina. Sciacquate
accuratamente la caraffa del latte e riempitela di acqua corrente fino
all'indicazione del livello MAX.

7 Ripetete i passaggi da 3 a 6.

Pulizia dei componenti del pannarello automatico
Il pannarello automatico è composto da quattro parti che devono essere
smontate:

1
2

4

5

3

1 Tubo di aspirazione
2 Coperchio del pannarello
3 Anello in gomma
4 Pannarello
5 Copertura in gomma

Come pulire il pannarello automatico
1 Rimuovete il pannarello automatico dal tubo del vapore.

Attenzione: se la macchina è stata utilizzata di recente, il tubo del
vapore e il pannarello automatico potrebbero essere bollenti.

2 Rimuovete il tubo di aspirazione dal coperchio del pannarello.
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3 Rimuovete l'anello in gomma dal pannarello automatico.

2

1

1

4 Per rimuovere il pannarello, premete i lati (1) ed estraetelo effettuando
leggeri movimenti laterali (2).

5 Rimuovete il coperchio di gomma dal pannarello.

6 Sciacquate i componenti con acqua tiepida.

Nota: potete pulire questi componenti anche in lavastoviglie.

7 Per riassemblarlo, premete nel mezzo per collegare il coperchio di
gomma al pannarello e assicuratevi che sia nella posizione corretta.

8 Collegate il pannarello automatico al coperchio del pannarello. Quando
le due parti sono fissate in posizione, sentirete un clic.
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9 Inserite il tubo di aspirazione nel pannarello automatico.

10 Riposizionate l'anello in gomma sul pannarello automatico.

11 Ricollegate il pannarello automatico all'erogatore di acqua calda/vapore.

Pulizia del gruppo infusore
Avvertenza: non lavate il gruppo infusore in lavastoviglie e non
utilizzate detersivi per piatti o detergenti,

Pulite il gruppo infusore una volta a settimana.

1 Spegnete la macchina e staccate la spina.

2 Rimuovete il recipiente dei fondi di caffè dalla macchina.
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3 Aprite lo sportello di servizio.

1

2

4 Premete il pulsante PUSH e tirate l'impugnatura del gruppo infusore per
rimuoverlo dalla macchina.

5 Pulite il condotto di uscita del caffè a fondo con il manico di un cucchiaio
o un altro utensile da cucina dalla punta arrotondata.

6 Pulite la parte interna della macchina con un panno inumidito.

7 Risciacquate la parte esterna del gruppo infusore sotto un getto di acqua
tiepida.

Avvertenza: non utilizzate mai detersivi per piatti o detergenti per
pulire il gruppo infusore.

Avvertenza: non asciugate il gruppo infusore con un panno per
evitare che si accumulino fibre al suo interno. Dopo il risciacquo,
rimuovete l'acqua in eccesso dal gruppo infusore o lasciatelo
asciugare all'aria.

8 Prima di far scorrere nuovamente il gruppo infusore nella macchina,
assicuratevi che i due segni di riferimento sul lato corrispondano. Se così
non fosse, eseguite il seguente passaggio:
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- assicuratevi che la leva sia a contatto con la base del gruppo infusore.

9 Assicuratevi che il gancio di bloccaggio del gruppo infusore sia nella
posizione corretta.

- Per posizionare il gancio correttamente, spingetelo verso l'alto fino
alla posizione più alta raggiungibile.

Nota: se il gancio è ancora in posizione inferiore significa che non è
posizionato correttamente.

10 Fate scorrere nuovamente il gruppo infusore nella macchina tramite le
guide sui lati fino a che non scatta in posizione.

Avvertenza: non premete il pulsante PUSH.

11 Chiudete lo sportello di servizio.

12 Fate scorrere il recipiente dei fondi di caffè nella macchina.
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Lubrificazione
Per garantire prestazioni ottimali della macchina, è necessario lubrificare il
gruppo infusore. Consultate la tabella seguente per la frequenza di
lubrificazione. Per ottenere supporto, visitate il nostro sito Web:
www.philips.com/support.

Tipo di utilizzo Numero di prodotti al giorno Frequenza di lubrificazione

Bassa 1-5 Ogni 4 mesi

Normale 6-10 Ogni 2 mesi

Elevata >10 Mensile

1 Spegnete la macchina e staccate la spina.

2 Rimuovete il gruppo infusore e sciacquatelo con acqua tiepida come
descritto nella sezione "Pulizia settimanale del gruppo infusore".

3 Applicate uno strato sottile di lubrificante intorno al perno di inserimento
nella parte inferiore del gruppo infusore.

4 Applicate uno strato sottile di lubrificante alle guide, su entrambi i lati
(vedere la figura).

5 Inserite il gruppo infusore come descritto nella sezione "Pulizia
settimanale del gruppo infusore".

Potete riutilizzare il tubetto del lubrificante più volte.

Procedura di rimozione del calcare:
Il calcare si accumula all'interno della macchina durante l'uso. È
fondamentale eseguire la pulizia della macchina quando la spia arancione
per la pulizia dal calcare si accende a luce fissa. Per rimuovere il calcare
dalla macchina utilizzate solo le speciali soluzioni anticalcare Saeco. La
soluzione anticalcare Philips Saeco è stata progettata per garantire le
prestazioni ottimali della macchina. Potete acquistare la soluzione
anticalcare Philips Saeco nell'Online Shop all'indirizzo
www.shop.philips.com/service.

Nota: l'uso di altri prodotti anticalcare potrebbe causare danni alla macchina
e lasciare residui nell'acqua.

Avvertenza: Non bevete l'acqua con la miscela anticalcare che
versate nel serbatoio dell'acqua o altri residui di acqua che
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dovessero fuoriuscire durante la procedura di rimozione del
calcare.

Nota: Per ulteriore assistenza online, visitate la nostra pagina dedicata
all'eliminazione del calcare: www.philips.com/descale.

Procedura di rimozione del calcare
La procedura di rimozione del calcare dura circa 30 minuti e consiste di un
ciclo di pulizia anticalcare e il ciclo di risciacquo.

Preparazione
1 Spegnere la macchina.

Avvertenza: se non spegnete la macchina non potete inserire
l'anticalcare.

2 Svuotate il vassoio antigoccia e riposizionatelo. Rimuovete il pannarello
automatico (se presente).

3 Svuotate il serbatoio dell'acqua e rimuovete il filtro dell'acqua Intenza+
(se presente). Versate l'intero contenuto della soluzione anticalcare
Saeco/Philips nel serbatoio dell'acqua.

4 Aggiungete l'acqua alla soluzione anticalcare nel serbatoio dell'acqua
fino al livello MAX.

5 Accertatevi che il selettore sia impostato sull'icona del caffè in grani.

6 Posizionate un recipiente sotto l'erogatore di acqua calda/vapore e il
beccuccio di erogazione del caffè.

Ciclo di pulizia anticalcare

5 sec

1 Premete il pulsante del caffè espresso e quello del cappuccino
contemporaneamente per circa 5 secondi.
- La spia arancione per la pulizia dal calcare lampeggia lentamente

durante l'intero ciclo di pulizia anticalcare.

2 Ruotate il selettore sull'icona dell'acqua calda ed erogate acqua calda.
Lasciate fuoriuscire l'acqua dall'erogatore di acqua calda/vapore per 10
secondi.

3 Ruotate nuovamente il selettore sull'icona con un solo chicco. Attendete
circa 1 minuto per lasciare agire la soluzione anticalcare.

4 Premete il pulsante del caffè espresso per erogare una tazza di caffè
espresso. Attendete circa 1 minuto per lasciare agire la soluzione
anticalcare.

Nota: durante il processo di rimozione del calcare, la funzione di
macinatura del caffè non è attiva. Premendo il pulsante dell'espresso, la
macchina erogherà soltanto acqua.

5 Ripetete i passaggi da 2 a 4 fino a quando la spia "serbatoio dell'acqua
vuoto" si accende a luce fissa.
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Ciclo di risciacquo 
1 Estraete il serbatoio dell'acqua dalla macchina e risciacquatelo.

2 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua dolce di rubinetto fino al
segno MAX e reinserite il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

3 Svuotate la tazza grande e riposizionatela sul vassoio antigoccia sotto
l'erogatore di acqua calda/vapore.

4 Premete il pulsante espresso e preparate una tazza di caffè espresso.
Ripetete l'operazione due volte.

5 Ruotate il selettore sull'icona dell'acqua calda.

6 Lasciate fuoriuscire l'acqua calda dall'erogatore di acqua calda/vapore
fino a quando la spia di serbatoio dell'acqua vuoto si accende a luce
fissa.

Nota: se desiderate interrompere il flusso dell'acqua, ruotate
nuovamente il selettore sull'icona del caffè in grani. Per riavviare il flusso
dell'acqua, spostatelo nuovamente sull'icona dell'acqua calda.

7 Rimuovete il vassoio antigoccia, sciacquatelo e riposizionatelo.

8 Reinserite il pannarello automatico.

9 Rimuovete il serbatoio dell'acqua e sciacquatelo.

10 Reinstallate il filtro dell'acqua Intenza+ (se presente).

11 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua dolce di rubinetto fino al
segno MAX e reinserite il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

12 Premete il pulsante on/off per spegnere la macchina.

La macchina sarà nuovamente pronta per l'uso una volta riaccesa.

Interruzione della procedura di pulizia anticalcare
Se durante la procedura di rimozione del calcare la macchina dovesse
bloccarsi, potete premere il pulsante on/off. Questo vi consente di
completare la procedura di rimozione del calcare. Seguite i passaggi riportati
di seguito per assicurarvi che la macchina sia pronta a erogare nuovamente
il caffè
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5 sec

1 Premete il pulsante del caffè espresso e quello del cappuccino
contemporaneamente per circa 5 secondi.

2 Rimuovete il vassoio antigoccia, sciacquatelo e riposizionatelo.

3 Rimuovete il serbatoio dell'acqua e sciacquatelo.

4 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua dolce di rubinetto fino al
segno MAX e reinserite il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

5 Premete il pulsante espresso e preparate una tazza di caffè espresso.
Ripetete l'operazione due volte.

6 Ruotate il selettore sull'icona dell'acqua calda. Lasciate fuoriuscire
l'acqua calda dall'erogatore di acqua calda/vapore fino a quando la spia
di serbatoio dell'acqua vuoto si accende a luce fissa.

7 Rimuovete il vassoio antigoccia, sciacquatelo e riposizionatelo.

8 Reinserite il pannarello automatico.

9 Rimuovete il serbatoio dell'acqua e sciacquatelo.

10 Reinstallate il filtro dell'acqua Intenza+ (se presente).

11 Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua dolce di rubinetto fino al
segno MAX e reinserite il serbatoio dell'acqua sulla macchina.

12 Premete il pulsante on/off per spegnere la macchina.

La macchina sarà nuovamente pronta per l'uso una volta riaccesa.

Significato delle spie luminose
- Il pulsante on/off si accende a luce fissa. La macchina è pronta all'uso.

- Il pulsante on/off lampeggia lentamente. La macchina è in fase di
preriscaldamento o sta eseguendo una procedura.
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- Il pulsante on/off lampeggia rapidamente. La macchina è surriscaldata.
Erogate una tazza di acqua calda per raffreddare la macchina.

- La spia della rimozione del calcare e il pulsante on/off si accendono a
luce fissa. È necessario eseguire la procedura di rimozione del calcare.
Seguite le istruzioni indicate nel capitolo "Procedura di rimozione del
calcare".

- La spia della rimozione del calcare lampeggia lentamente. Il ciclo di
rimozione del calcare è in corso.

- La spia delle 2 tazze e il pulsante on/off lampeggiano lentamente. La
macchina sta programmando la quantità di caffè da preparare. Seguite le
istruzioni nel capitolo "Modalità d'uso della macchina", sezione
"Regolazione della quantità di caffè".

- La spia delle 2 tazze si accende fissa e il pulsante on/off lampeggia
lentamente. La macchina sta preparando due tazze di caffè.
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- La spia del serbatoio dell'acqua vuoto si accende a luce fissa. Il livello
dell'acqua è basso. Riempite il serbatoio di acqua dolce fino al livello
MAX.

- La spia si illumina fissa e il pulsante on/off si spegne. Il recipiente dei
fondi di caffè è pieno. Svuotate il recipiente fondi di caffè quando la
macchina è accesa. Assicuratevi che la spia lampeggi prima di reinserire il
recipiente dei fondi di caffè.

- La spia e il pulsante on/off si accendono fisse. Il contenitore del caffè in
grani è vuoto. Riempite il contenitore del caffè in grani.

- La spia lampeggia rapidamente. Non c'è acqua nel circuito interno.
Ruotate il selettore sull'icona dell'acqua calda e lasciate che l'acqua esca
dalla macchina fino a un flusso continuo. Consultate il capitolo
"Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Riscaldamento della
macchina". Seguite i passaggi 3 e 4.

- La spia lampeggia lentamente. Il gruppo infusore non è inserito
correttamente, il recipiente dei fondi di caffè non è inserito, lo sportello di
servizio è aperto o il selettore non è nella posizione corretta. Assicuratevi
che il gruppo infusore e il recipiente dei fondi di caffè siano inseriti
correttamente, che lo sportello di servizio sia chiuso e che il selettore sia
nella posizione corretta Se non potete estrarre il gruppo infusore o
riposizionarlo, spegnete la macchina e riaccendetela.
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- Tutte le spie lampeggiano lentamente e contemporaneamente. La
macchina non funziona correttamente. Spegnete la macchina e
riaccendetela dopo 30 secondi. Effettuate questa operazione due o tre
volte. Se la macchina non si ripristina, contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips.

Risoluzione dei problemi
Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con
la macchina. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni
riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di
domande frequenti o contattate il Centro assistenza clienti Philips del vostro
paese.

Problema Causa Soluzione

Sotto la macchina è presente
acqua. 

Il vassoio antigoccia è
troppo pieno e ha
traboccato.

Svuotate il vassoio antigoccia quando
l'apposito indicatore scatta attraverso il
vassoio. Svuotate sempre il vassoio
antigoccia prima di avviare la procedura
di rimozione del calcare.

La macchina non è stata
collocata su una
superficie orizzontale.

Posizionate la macchina su una
superficie orizzontale in modo che
l'indicatore di vassoio antigoccia pieno
funzioni correttamente.

La macchina non si accende. La macchina non è
collegata.

Assicuratevi di aver inserito
correttamente la spina piccola nella
presa. Collegate e accendete la
macchina.

La macchina è bloccata nel ciclo
di pulizia anticalcare.

Il ciclo di pulizia
anticalcare è stato
interrotto o eseguito in
ordine non corretto.

Premete il pulsante on/off. Avviate
nuovamente la procedura per la
decalcificazione oppure seguite le
istruzioni riportate nel capitolo
"Procedura di rimozione del calcare
dalla macchina", sezione "Se non
riuscite a terminare la procedura di
rimozione del calcare".

Il caffè non è abbastanza caldo. Le tazze utilizzate sono
fredde.

Preriscaldate le tazze passandole sotto
l'acqua calda.

Avete aggiunto latte. L'aggiunta di latte, caldo o freddo,
abbassa sempre in una certa misura la
temperatura del caffè.

La temperatura del caffè
diminuisce con il tempo.

La macchina non è stata
decalcificata in tempo.

Eseguite la pulizia anticalcare.

Dall'erogatore di acqua
calda/vapore non fuoriesce né
acqua calda né vapore.

L'erogatore di acqua
calda/vapore è ostruito.

Controllate se il foro dell'erogatore di
acqua calda/vapore è ostruito. In tal
caso, pulite il foro con uno spillo.
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Il pannarello automatico
potrebbe essere sporco.

Pulite il pannarello automatico.

Sostituite il filtro
dell'acqua (se presente).

Rimuovete il filtro dell'acqua e riprovate
a erogare acqua calda. Se il problema
viene risolto, sostituite il filtro dell'acqua.

Il caffè ha poca crema o è
acquoso.

Il macinacaffè è
impostato su una
macinatura grossolana.

Regolate il macinacaffè su una
macinatura più fine.

La miscela di caffè
utilizzata non è adatta.

Provate un'altra miscela di caffè.

La macchina sta
effettuando
l'autoregolazione.

Preparate alcune tazze di caffè.

Il gruppo infusore è
sporco.

Pulite il gruppo infusore.

Impossibile rimuovere il gruppo
infusore.

Il gruppo infusore non è
posizionato
correttamente.

Chiudete lo sportello di manutenzione.
Spegnete e riaccendete nuovamente la
macchina. Attendete che il display
visualizzi il messaggio di macchina
pronta, quindi rimuovete il gruppo
infusore.

Il recipiente dei fondi di
caffè non è stato
rimosso.

Rimuovete il recipiente dei fondi di caffè
prima di rimuovere il gruppo infusore.

Il processo di rimozione
del calcare è ancora in
corso.

Quando è attivo il processo di rimozione
del calcare non potete rimuovere il
gruppo infusore. Attendete che il
processo di rimozione del calcare
termini, quindi rimuovete il gruppo
infusore.

Impossibile inserire il gruppo
infusore.

Il gruppo infusore non è
nella posizione corretta.

Il gruppo infusore non è stato messo in
posizione di riposo prima di essere
riposizionato. Assicuratevi che la leva sia
a contatto con la base del gruppo
infusore e che il gancio del gruppo
infusore sia nella posizione corretta.

Riposizionate il vassoio antigoccia e il
recipiente dei fondi di caffè. Non inserite
il gruppo infusore. Chiudete lo sportello
di manutenzione e accendete e
spegnete la macchina. Quindi provate a
reinserire il gruppo infusore.

La macchina macina il caffè in
grani ma il caffè non viene
erogato.

La macinatura impostata
è troppo fine.

Regolate il macinacaffè su una
macinatura più grossolana.

Il gruppo infusore è
sporco.

Pulite il gruppo infusore.

Il beccuccio di
erogazione del caffè è
sporco.

Pulite il beccuccio di erogazione del
caffè e i relativi fori con uno scovolino.
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Il condotto di uscita del
caffè è bloccato.

Pulite il condotto di uscita del caffè con
l'impugnatura dell'utensile
multifunzione o con il manico di un
cucchiaio.

Il caffè è troppo leggero. Il macinacaffè è
impostato su una
macinatura grossolana.

Regolate il macinacaffè in ceramica per
una macinatura più fine (vedere il
capitolo "Modalità d'uso della
macchina", sezione "Regolazione del
grado di macinatura").

La macchina sta
effettuando
l'autoregolazione.

Preparate qualche tazza di caffè per
fare in modo che la macchina si regoli
automaticamente alle nuove
impostazioni di macinatura.

La miscela di caffè
utilizzata non è adatta.

Utilizzate un diverso tipo di caffè in
grani.

Il vassoio antigoccia si riempie
velocemente.

Si tratta di un fenomeno
del tutto normale. La
macchina utilizza acqua
per sciacquare il circuito
interno e il gruppo
infusore. Una parte
dell'acqua fluisce
attraverso il sistema
interno direttamente nel
vassoio antigoccia.

Svuotate il vassoio antigoccia quando
l'apposito indicatore scatta attraverso il
coperchio del vassoio.

Posizionate una tazza sotto l'erogatore
per raccogliere l'acqua di risciacquo.

Il gruppo infusore o gli scarichi presenti
dietro o sotto il gruppo infusore
potrebbero essere bloccati.
Risciacquate il gruppo infusore con
acqua tiepida e pulite il filtro superiore
con attenzione. Pulite anche la parte
interna della macchina con un panno
morbido e umido.

Non c'è abbastanza caffè nella
mia tazza.

Non c'è acqua nel
circuito interno.

Il circuito interno potrebbe contenere
aria. Sciacquate il circuito interno della
macchina ruotando il selettore sull'icona
dell'acqua calda e fate scorrere un po'
di acqua fuori dalla macchina. 

La quantità di caffè
erogata è stata cambiata.

Impostate la quantità di caffè con la
funzione Memo.

Il gruppo infusore è
sporco.

Pulite il gruppo infusore (consultate il
capitolo "Pulizia e manutenzione",
sezione "Pulizia del gruppo infusore").

Il latte non si monta. Il pannarello automatico
è sporco o non è
assemblato o installato
correttamente.

Pulite il pannarello automatico e
verificate che sia assemblato o installato
correttamente.
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Il tipo di latte utilizzato
non è adatto a produrre
schiuma.

Secondo il tipo di latte la quantità e la
qualità di schiuma prodotte sono
diverse. Il latte vaccino parzialmente
scremato o intero offre risultati
soddisfacenti.

Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i

normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto

vecchio a un rivenditore:

1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore. 

2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con
dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori
con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici

superiore ai 400 m2.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei

prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e
per la salute.

Garanzia e assistenza 
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo
www.saeco.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia.

Per assistenza o informazioni, contattate il numero Philips Saeco del vostro
paese. I recapiti sono riportati nell'opuscolo della garanzia fornito a parte; in
alternativa visitate il sito Web www.saeco.com/support.

 

Ordinazione dei prodotti per la manutenzione
- Filtro dell'acqua Intenza+ (CA6702)
- Lubrificante (HD5061)
- Soluzione anticalcare (CA6700)

Specifiche tecniche
Funzionalità Valore/posizione

Tensione di rete nominale All'interno dello sportello di servizio

Potenza nominale All'interno dello sportello di servizio

Dimensioni (L x A x P) 295 mm x 325 mm x 420 mm

Peso 6,9 kg

Materiale Plastica
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Lunghezza cavo 0,8 m -1,2 m

Capacità del serbatoio dell'acqua 1000 ml

Dimensioni tazza Fino a 95 mm

Capacità contenitore caffè in grani 170 g

Capacità recipiente fondi di caffè 8 dischi

Pressione pompa 15 bar

Caldaia Acciaio inossidabile

Dispositivi di sicurezza Fusibile termico
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