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HD7827, HD7825 

Quick start guide
Gyors üzembehelyezési 
útmutató

Descaling  Vízkőmentesítés  
•  Mix 50 grams of citric acid with 1 litre of water.  

Fill the water reservoir with the descaler mixture. 
•  Keverjen össze 50 gramm citromsavat 1 liter vízzel egy 

mérőedényben. 
Töltse meg a víztartályt a vízkőmentesítő keverékkel.

•  Then put the water reservoir back onto the  
coffee machine. 

•  Ezután helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe.

• Press the  button.
• Nyomja meg a be- és kikapcsológombot    .

•  Place the 1-cup pod holder with a used coffee pod in 
it in the coffee machine. Close the lid and lock the 
lever. 

•  Helyezze az egycsészés kávépárna-tartót  egy használt 
kávépárnával a kávéfőzőbe. Zárja le gondosan a fedelet. 

•  Put a bowl with a capacity of at least 1500 ml under 
the spout to collect the descaling mixture.  
Press  and  briefly at the same time to start 
descaling.  
! Hot water comes out in intervals. The machine stops 
descaling 3 to 4 times to let the descaler mixture 
soak in and to heat up. Let the machine complete the 
entire descaling cycle, which takes 4 to 5 minutes. Do 
not switch off the machine during the descaling cycle!

•  Repeat steps 1 to 5 once. 
•  Flush the machine with fresh water. Fill the water 

reservoir with fresh tap water up to the MAX 
indication and repeat steps 3 to 5. Do this two times.

•  A tisztítókeverék felfogásához helyezzen egy legalább 1500 ml 
űrtartalmú edényt a kávékifolyó nyílása alá.  
A vízkőmentesítés elindításához nyomja meg röviden 
egyszerre az „1 csésze”  és a „2 csésze”  gombot. 
! A meleg víz a kávékifolyón megszakításokkal távozik. A 
vízkőmentesítés alatt a készülék 3-4 alkalommal megszakítja a 
folyamatot, hogy a vízkőmentesítő keverék feloldódhasson és 
felmelegedhessen.  Várja meg, amíg a készülék befejezi a teljes 
vízkőmentesítési ciklust (ez 4-5 percet vesz igénybe).  
A vízkőmentesítés alatt ne kapcsolja ki a készüléket!

• Ismételje meg az 1-5 lépéseket. 
•  Öblítse ki a tartályt csapvízzel. Töltse fel a víztartályt a MAX 

jelzésig csapvízzel majd ismételje meg a 3-5 lépéseket.  
Ezt ismételje meg kétszer.
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1•  Please refer to the 

user manual for more 
information.

•  További információt a 
használati utasításban 
talál.
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First time use instructions
Teendők az első használatkor

• Place a bowl (1500 ml) on the cup tray.
• Helyezzen 1500 ml-es edényt a csészetartó tálcára.

• Fill the water reservoir with water.
• Töltse fel a víztartályt vízzel.

• Put the water reservoir back.
• Helyezze vissza a víztartályt a helyére.

• Press the  button.
• Nyomja meg a      gombot.

• Press  and  simultaneously.
• Nyomja meg egyszerre a következő gombokat:  és .

•  The machine fills itself with water and hums loudly 
in the process. This process stops automatically, 
do not interrupt it!

•  A készülék (zúgó hangot adva) feltöltődik vízzel.  
Ez automatikus folyamat, ne szakítsa meg!

•  Now your Philips SENSEO® coffee machine 
is ready for use. 

•  A Philips SENSEO® kávéfőző ezt követően használatra 
kész.
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Brewing SENSEO® coffee
Kávéfőzés SENSEO®

•  Fill the waterreservoir with water and place  
it back.

•  Töltse fel a víztartályt vízzel, majd helyezze vissza a 
helyére.

• Press the  button.
• Nyomja meg a      gombot.

•  Place the appropriate pod holder in the machine.
•  Helyezze a megfelelő kávépárna-tartót a készülékbe.

•  Close the lid and lock the lever. 
•  Zárja le a fedelet és rögzítse a kart.

•  Place 1 cup or 2 cups under the spout openings. 
Adjust the height of the spout by sliding it 
upwards or downwards.

•  Helyezzen egy vagy két csészét a kifolyónyílás alá. A 
kifolyónyílás magasságát felfelé vagy lefelé csúsztatva 
állíthatja.

•  Press the button indicating the number of cups  
of SENSEO® coffee you want to brew.

• Nyomja meg a lefőzni kívánt SENSEO®.


