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Uvod
Poštovani korisnici, zahvaljujemo vam na kupnji automatskog aparata za
espresso Philips serije 2100! Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju
nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na stranici
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www.philips.com/welcome. Aparat je prikladan za pripremanje espresso
kave iz cijelih zrna kave. Također može davati paru i vruću vodu. U ovom
korisničkom priručniku pronaći ćete sve potrebne informacije za
postavljanje, korištenje, održavanje i najbolje funkcioniranje svojeg aparata.

Više informacija o proizvodu i video isječke s uputama potražite na našim
web-stranicama www.philips.com/support.

Važno 
Ovaj stroj je opremljen sigurnosnim značajkama. Ipak, pažljivo pročitajte i
slijedite sigurnosne upute i koristite stroj samo kako je opisano u ovim
uputama, da biste izbjegli slučajnu ozljedu ili štetu zbog nepravilne uporabe
stroja. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću uporabu.

Upozorenje
- Priključite aparat u zidnu utičnicu koja je pod naponom koji

odgovara tehničkim specifikacijama aparata.
- Aparat priključujte u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola ili radne

površine, ili dodirivati vruće površine.
- Aparat, utikač ili kabel za napajanje nikada nemojte uranjati u vodu

(opasnost od strujnog udara).
- Nemojte izlijevati tekućine po priključku kabela za napajanje.
- Mlaznicu vruće vode nikada nemojte usmjeriti prema kućištu

dijelova: opasnost od opekotina.
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke i gumbe.
- Iskopčajte utikač iz zidne utičnice da biste isključili aparat.

- Ako nastane kvar.
- Ako se aparat neće koristiti duže vrijeme.
- Prije čišćenja aparata.

- Povlačite utikač, a ne kabela napajanja.
- Nemojte dodirivati utikač napajanja vlažnim rukama.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač ili kabel za napajanje, ili sam

aparat oštećeni.
- Nemojte raditi nikakve preinake na aparatu ili kabelu za njegovo

napajanje.
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- Kako biste izbjegli opasnost, popravke vršite samo u servisnim
centrima koji su ovlašteni od strane tvrtke Philips..

- Aparat ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa

smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile
upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće
opasnosti. 

- Čišćenje i korisničko održavanje smiju obavljati djeca starija od 8
godina, ako su pod nadzorom. 

- Aparat, njegovu dodatnu opremu i kabel držite izvan dosega djece
mlađe od 8 godina.

- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
- U mlinac za kavu nikad ne stavljajte prste ili druge predmete.

Oprez
- Ovaj aparat namijenjen je samo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije

namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u
trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima.

- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu. Držite ga u
okomitom položaju, također i tijekom transporta.

- Aparat nikad nemojte postavljati na grijaću ploču ili u neposrednu
blizinu vruće pećnice, grijalice ili sličnog izvora topline.

- U lijevak za kavu u zrnu stavljajte samo pržena zrna kave. Ako u
lijevak za kavu u zrnu stavite mljevenu kavu, instant kavu, neprženu
kavu u zrnu ili bilo koji drugi sadržaj, to može izazvati oštećenje
aparata.

- Prije umetanja ili uklanjanja bilo kojeg dijela, ostavite aparat da se
ohladi. Površine koje se zagrijavaju mogu ostati vruće nakon
uporabe.

- Spremnik za vodu nikada nemojte puniti toplom, vrućom ili
gaziranom vodom jer biste tako mogli oštetiti spremnik za vodu i
aparat.
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- Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje,
abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina
ili acetona. Koristite običnu mekanu krpu namočenu vodom.

- Redovito čistite aparat od kamenca. Aparat pokazuje kada treba
provesti postupak uklanjanja kamenca. Propuštanje provođenja
postupka uklanjanja kamenca može dovesti do prestanka
pravilnog rada aparata. U tom slučaju popravak nije pokriven
jamstvom.

- Aparat nemojte pohranjivati na temperaturama ispod 0 °C. Voda iz
sustava zagrijavanja mogla bi se zamrznuti i uzrokovati oštećenja.

- Nemojte ostavljati vodu u spremniku ako aparat nećete koristi
duže vrijeme. Voda se može onečistiti. Pri svakoj uporabi aparata
koristite svježu vodu.

Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važeće standarde i propise u vezi
izlaganja elektromagnetskim poljima.

Pregled aparata (sl. 1)
1 Upravljačka ploča
2 Ikona za paru / čišćenje mlijeka
3 Regulator
4 Ikone kave u zrnu
5 Gumb za espresso (funkcija Memo)
6 Gumb za cappuccino (funkcija Memo)
7 Ikona vruće vode
8 Indikator za otklanjanje kamenca
9 Indikator upozorenja
10 Indikator za 2 šalice / memo
11 Indikator praznog spremnika za vodu
12 Gumb za uključivanje/isključivanje s indikatorom
13 Cjevčica za vruću vodu / paru sa zaštitnom ručkom
14 Spremnik za vodu
15 Mlaznica za točenje kave
16 Automatska pjenilica mlijeka
17 Spojnica crijeva za mlijeko
18 Cijev za usisavanje
19 Poklopac spremnika za mlijeko
20 Zatik na vrhu vrča za mlijeko
21 Spremnik za mlijeko
22 Indikator napunjenosti podloške za kapanje
23 Poklopac pladnja
24 Pladanj
25 Spremnik za ostatke mljevene kave
26 Element za kuhanje
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27 Servisna vratašca
28 Gumb za podešavanje mlinca
29 Keramički mlinac za kavu
30 Spremnik za kavu u zrnu
31 Alat za prilagodbu stupnja mljevenja
32 Poklopac spremnika za kavu u zrnu

Prvo postavljanje

Postavljanje aparata
1 Uklonite svu ambalažu s aparata.
2 Postavite aparat na stol ili radnu površinu dalje od slavine, sudopera i

izvora topline.

15cm

15cm

15cm
15cm

15cm

Napomena: Ostavite najmanje 15 cm slobodnog prostora iznad, iza i s
obje strane aparata.

3 Umetnite mali utikač u utičnicu sa stražnje strane aparata.
4 Umetnite utikač u zidnu utičnicu.

5 Odlijepite zaštitnu naljepnicu s pladnja i gurnite pladanj u žljebove s
prednje strane aparata.

Napomena: Provjerite je li pladanj potpuno umetnut.
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6 Umetnite automatsku pjenilicu mlijeka.

Punjenje spremnika za vodu
1 Okrenite automatsku pjenilicu mlijeka ulijevo.
2 Izvadite spremnik za vodu iz aparata.
3 Isperite spremnik za vodu pod mlazom vode.

4 Napunite spremnik za vodu hladnom vodom iz slavine do oznake MAX.
5 Ponovo gurnite spremnik za vodu u aparat.

Punjenje spremnika za kavu u zrnu
1 Napunite spremnik za kavu u zrnu zrnima kave za espresso.

Napomena: koristite isključivo kavu u zrnu za espresso. Nikada nemojte
koristiti mljevenu kavu, neprženu ili karameliziranu kavu u zrnu jer biste
tako mogli oštetiti aparat.

2 Postavite poklopac na spremnik za kavu u zrnu.

Zagrijavanje aparata
Tijekom početnog zagrijavanja, svježa voda teče kroz unutarnji sustav i
zagrijava aparat. To traje nekoliko sekundi.
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1 Postavite veliku šalicu ispod cjevčice za vruću vodu / paru i žlijeba za
kavu. Pazite da regulator bude usmjeren prema jednoj od ikona zrna
kave.

2 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

3 Ako indikator upozorenja brzo treperi, okrenite regulator na ikonu vruće
vode i pričekajte nekoliko sekundi.
- Indikator upozorenja prestat će svijetliti, a iz cjevčice za vruću vodu /

paru ili iz automatske pjenilice za mlijeko iscurit će nešto vode.

4 Nakon što za nekoliko sekundi iz cjevčice za vruću vodu / paru prestane
istjecati vruća voda i indikator upozorenja počne sporo treperiti, vratite
kontrolni regulator na ikonu s jednim zrnom kave.
- Aparat se zagrijava, a gumb za uključivanje/isključivanje sporo treperi.
- Kada se aparat zagrije, izvršit će automatski ciklus ispiranja da bi

očistio unutarnji sustav svježom vodom. Iz žlijeba za kavu curit će
voda.

- Ako gumb za uključivanje/isključivanje svijetli bez prekida, to znači da
je aparat spreman za ručni ciklus ispiranja.

Napomena: automatski ciklus ispiranja možete zaustaviti pritiskom na
gumb za espresso ili gumb za cappuccino.

Napomena: automatski ciklus ispiranja pokreće se 30 minuta nakon
isključivanja aparata ili njegovog prebacivanja u stanje pripravnosti.

Postavljanje filtra za vodu Intenza+
Preporučujemo vam da instalirate filtar za vodu Intenza+ jer se tako
sprječava nakupljanje kamenca u aparatu. Filtar za vodu Intenza+ možete
kupiti zasebno. Više pojedinosti potražite u poglavlju „Jamstvo i podrška“,
odlomak „Naručivanje proizvoda za održavanje“.
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1 Izvadite mali bijeli filtar iz spremnika za vodu i spremite ga na suho
mjesto.

Napomena: sačuvajte mali bijeli filtar za buduće potrebe. Trebat će vam
za uklanjanje kamenca.

2 Izvadite filtar iz pakiranja i uronite ga u hladnu vodu, tako da otvor bude
okrenut prema gore. Nježno pritisnite bočne strane filtra da biste istisnuli
mjehuriće zraka.

3 Okrenite regulator filtra na postavku koja odgovara tvrdoći vode područja
u kojemu živite.
a Vrlo mekana voda / mekana voda
b Tvrda voda (zadano)
c Vrlo tvrda voda

Napomena: tvrdoću vode možete ispitati trakom za provjeru tvrdoće
vode.

4 Stavite filtar u prazan spremnik za vodu. Pritišćite ga prema dolje dok se
više ne može pomicati.

5 Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake MAX i gurnite ga
u aparat.

6 Neka aparat kuha vruću vodu sve dok se spremnik za vodu ne isprazni
(pogledajte poglavlje „Uporaba aparata“, odlomak „Vruća voda“).

7 Spremnik za vodu nadopunite svježom vodom do oznake MAX i gurnite
ga natrag u aparat.
- Gumb za uključivanje/isključivanje svijetli bez prekida.

Aparat je spreman za uporabu.

Uporaba aparata
Da bi se dobio savršen espresso, aparat redovito ispire svoj unutarnji sustav
vodom. Taj automatski ciklus ispiranja pokreće se 30 minuta nakon
isključivanja aparata ili njegovog prebacivanja u stanje pripravnosti. Tijekom
automatskog ciklusa ispiranja, dio vruće vode ističe kroz unutarnji sustav
izravno u pladanj za kapanje. Redovito praznite pladanj za kapanje.
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Kuhanje 1 ili 2 šalice espressa
1 Provjerite svijetli li indikator gumba za uključivanje/isključivanje

neprekidno i pokazuje li regulator prema ikoni zrna za željenu jačinu kave.
2 Stavite 1 ili 2 šalice ispod žlijeba za kavu.
3 Odaberite jačinu kave okretanjem regulatora na jedno ili dva zrna.

Odaberite 2 zrna ako želite jači okus.
4 Pritisnite gumb za espresso.

Napomena: možete u svako doba prekinuti ciklus kuhanja. Pritisnite isti
gumb koji ste pritisnuli da biste pokrenuli kuhanje kave.

- Pritisnite gumb za espresso jedanput da biste skuhali 1 šalicu kave.
- Pritisnite gumb za kavu dvaput da biste skuhali 2 šalice kave.
- Kada kuhate 2 šalice kave, indikator za 2 šalice svijetli. Aparat će

samljeti potrebnu količinu kave u zrnu za jednu šalicu i zatim će
napuniti obje šalice do pola. Zatim će aparat ponovo samljeti kavu u
zrnu za jednu šalicu i napuniti obje šalice do kraja.

Napomena: ako ostavite aparat u stanju pripravnosti, automatski će se
isključiti nakon 30 minuta.

Kuhanje napitaka na bazi mlijeka
Napomena: za optimalnu pjenu odaberite hladno mlijeko (pri temperaturi
od približno 5 °C / 41 °F) s udjelom bjelančevina od najmanje 3 % da biste
osigurali stvaranje optimalne pjene. Možete koristiti punomasno mlijeko,
poluobrano mlijeko, sojino mlijeko i mlijeko bez laktoze.

Kuhanje cappuccina

Upozorenje: Opasnost od opeklina! Istjecanje tekućine mogu
prethoditi mali mlazovi vruće vode. Kad se koristi para, cjevčica za
vruću vodu / paru i automatska pjenilica mlijeka mogu biti vruće.
Primajte cjevčicu za vruću vodu / paru samo za zaštitnu ručku.

1 Pričvrstite automatsku pjenilicu mlijeka na cjevčicu za vruću vodu / paru.
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2 Okrenite cjevčicu za vruću vodu / paru s automatskom pjenilicom mlijeka
prema aparatu sve dok automatska pjenilica mlijeka ne dodirne aparat i
bude u vodoravnom položaju.

3 Uklonite poklopac s vrča za mlijeko i izlijte mlijeko u vrč. Zatvorite
poklopac vrča za mlijeko.

4 Umetnite drugi kraj usisne cijevi u vrč za mlijeko do dna vrča.

5 Stavite veliku šalicu pod automatsku pjenilicu mlijeka i žlijeb za kavu.
6 Odaberite jačinu kave okretanjem regulatora na jedno ili dva zrna.

Odaberite 2 zrna ako želite jači okus.

7 Pritisnite gumb za cappuccino. Iz aparata istječe najprije mlijeko, a zatim
kava.
- Potrajat će nekoliko sekundi prije nego što aparat prestane točiti.

Napomena: ako želite prekinuti ciklus kuhanja, ponovo pritisnite gumb za
cappuccino.

8 Količina kave i mlijeka može se prilagoditi, pogledajte poglavlje
"Prilagodba aparata", odlomak "Podešavanje količine kave i mlijeka".

9 Stavite šalicu pod automatsku pjenilicu mlijeka. Nakon kuhanja
cappuccina obavite brzo čišćenje točenjem vruće vode na 3-5 sekundi,
pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje", odlomak "Brzo čišćenje
sustava za mlijeko".

10 Uklonite priključak cijevi za mlijeko s automatske pjenilice mlijeka.

11 Prikopčajte priključak za mlijeko na zatik na poklopcu spremnika za
mlijeko i stavite spremnik za mlijeko u frižider.

Napomena: nakon točenja napitka na bazi mlijeka obavite brzo čišćenje
sustava za mlijeko točenjem vruće vode na 5 sekundi.

Pjenjenje mlijeka

Upozorenje: Opasnost od opeklina! Istjecanje tekućine mogu
prethoditi mali mlazovi vruće vode. Kad se koristi para, cjevčica za
vruću vodu / paru i automatska pjenilica mlijeka mogu biti vruće.
Primajte cjevčicu za vruću vodu / paru samo za zaštitnu ručku.

1 Da biste pjenili mlijeko, slijedite korake 1 do 5 iz odlomka "Kuhanje
cappuccina" i okrenite regulator na ikonu za paru/čišćenje sustava za
mlijeko.

2 Da biste prekinuli pjenjenje mlijeka, okrenite regulator na ikonu s jednim
ili dva zrna kave.
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Hot water (vruća voda)
Upozorenje: Opasnost od opeklina! Istjecanje tekućine mogu
prethoditi mali mlazovi vruće vode. Koristite samo odgovarajuću
zaštitnu ručku.

1 Provjerite svijetli li gumb za uključivanje/isključivanje. Ako gumb za
uključivanje/isključivanje sporo treperi, aparat se zagrijava.

2 Uklonite automatsku pjenilicu mlijeka. Držite zaštitnu ručku na cjevčici za
vruću vodu / paru.

3 Stavite šalicu ispod cjevčice za vruću vodu / paru.

4 Okrenite regulator na ikonu vruće vode.
- Iz cjevčice za vruću vodu / paru izlazi voda.

5 Ako šalica sadrži željenu količinu vruće vode, vratite kontrolni regulator
na jednu od ikona kave u zrnu.

Prilagodba aparata
Stupanj mljevenja i količinu kave možete prilagoditi da biste dobili kavu koja
će biti savršeno prilagođena vašem ukusu.

Prilagodba stupnja mljevenja
Stupanj mljevenja možete prilagoditi na aparatu. Keramički mlinac za kavu
jamči precizno i savršeno mljevenje i savršenu grubost zrna za svaku šalicu
kave. To omogućuje zadržavanje pune arome i osigurava savršen okus svake
šalice.
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- Čvrsto pritisnite regulator za prilagodbu stupnja mljevenja i zatim ga
okrećite jedan po jedan stupanj. 

- Dostupno vam je 5 različitih stupnjeva mljevenja. Što je točka manja, to je
kava jača. 

- Razlika se primjećuje tek kada s novom postavkom skuhate 2 ili 3 šalice
kave.

Upozorenje: nemojte okretati regulator za prilagodbu stupnja
mljevenja za više od jednog stupnja odjednom da ne biste oštetili
mlinac.

Prilagodba količine kave pomoću funkcije MEMO
Možete prilagoditi količinu kave prema vlastitom ukusu i veličini šalica.
Gumb za espresso može se programirati.
1 Stavite jednu šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
2 Pritisnite i držite gumb za espresso. Kada aparat počne mljeti zrna kave,

otpustite gumb.
- Indikator za 2 šalice i gumb za uključivanje/isključivanje sporo će

zatreperiti.
3 Kada se u šalicu ulije željena količina kave, pritisnite gumb za espresso.

Aparat će automatski spremiti novu postavku.

Prilagodba količine cappuccina pomoću funkcije MEMO
Možete prilagoditi količinu kave prema vlastitom ukusu i veličini šalica.
Gumb za cappuccino može se programirati.
1 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
2 Pritisnite i držite gumb za cappuccino. Kada aparat počne mljeti zrna

kave, otpustite gumb.
- Indikator za 2 šalice i gumb za uključivanje/isključivanje sporo će

zatreperiti.
3 Ako se u šalici nalazi željena količina mlijeka, ponovo pritisnite gumb za

cappuccino.

Aparat će automatski spremiti novu postavku.

Čišćenje i održavanje
Redovitim čišćenjem i uklanjanjem kamenca produžit ćete vijek trajanja
aparata te osigurati optimalnu kvalitetu i okus kave.

Upozorenje: za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti grube
spužvice, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine.

Upozorenje: prije čišćenja uvijek isključite aparat iz napajanja i
ostavite ga da se ohladi.
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Brzo čišćenje sustava za mlijeko
Napomena: nakon kuhanja cappuccina obavite brzo čišćenje sustava za
mlijeko.

1 Stavite šalicu pod automatsku pjenilicu mlijeka.
2 Okrenite regulator na ikonu vruće vode.
3 Točite VRUĆU VODU iz aparata na 5 sekundi
4 Da biste prekinuli točenje vruće vode iz aparata, okrenite regulator na

jednu od ikona sa zrnima kave.

Čišćenje automatske pjenilice mlijeka (svakodnevno)
1 Stavite šalicu pod automatsku pjenilicu mlijeka.
2 Umetnite usisnu cijev u šalicu napunjenu svježom vodom.
3 Okrenite regulator na ikonu pare / čišćenja sustava za mlijeko.
4 Točite vruću vodu iz aparata na 5 sekundi.
5 Da biste prekinuli točenje vruće vode iz aparata, okrenite regulator na

jedno od zrna kave.

 Potpuno čišćenje vrča za mlijeko sa sredstvom za čišćenje
kruga kretanja mlijeka (mjesečno)

Mjesečno čišćenje automatske pjenilice mlijeka
Mjesečno čišćenje pjenilice mlijeka sastoji se od dva ciklusa čišćenja koja se
provode slijedom: prvi ciklus zahtijeva upotrebu sredstva za čišćenje kruga
kretanja mlijeka Philips otopljenog u vodi, a za drugi ciklus potrebna je samo
voda za ispiranje kruga.

Oprez: Ako se aparat nedavno upotrebljavao, cijev za paru i pjenilica
mlijeka mogli bi biti vrući.

Napomena: prije nego što počnete postupak, pazite da spremnik za vodu
bude napunjen do razine MAX.

Ciklus čišćenja sa sredstvom za čišćenje kruga kretanja mlijeka
i vodom.
1 Izlijte sadržaj vrećice sa sredstvom za čišćenje kruga kretanja mlijeka u vrč

za mlijeko i napunite vrč za mlijeko vodom do razine MAX. Zatvorite
poklopac vrča za mlijeko.

2 Umetnite drugi kraj usisne cijevi u vrč za mlijeko do dna vrča.
3 Stavite veliku posudu pod žlijeb za točenje mlijeka.
4 Okrenite regulator na ikonu pare / čišćenja sustava za mlijeko.

- Aparat počinje točiti otopinu za čišćenje kroz žlijeb za točenje mlijeka.
5 Pustite da aparat toči vodu sve dok se indikator za prazan spremnik vode

ne upali.
6 Odvojite usisnu cijev od aparata. Temeljito isperite vrč za mlijeko i

napunite ga svježom vodom do razine MAX.
7 Ponovite korake od 3 do 6.
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Čišćenje dijelova automatske pjenilice mlijeka
Automatska pjenilica mlijeka sastoji se od četiri dijela koji se moraju rastaviti:

1
2

4

5

3

1 Cijev za usisavanje
2 Poklopac pjenilice mlijeka
3 Gumena brtva
4 Pjenilica mlijeka
5 Gumeni poklopac

Kako očistiti automatsku pjenilicu mlijeka
1 Uklonite automatsku pjenilicu mlijeka iz cijevi za paru, ako je postavljena.

Oprez: Ako se aparat nedavno upotrebljavao, cijev za paru i pjenilica
mlijeka mogli bi biti vrući.

2 Uklonite cijev za paru s poklopca pjenilice mlijeka.

3 Uklonite gumeni prsten s automatske pjenilice mlijeka.

2

1

1

4 Kako biste odvojili automatsku pjenilicu mlijeka, pritisnite bočne strane (1)
i uklonite je povlačenjem prema van dok istodobno činite blage bočne
pokrete (2).

5 Uklonite gumeni poklopac s pjenilice mlijeka.
6 Sve sastavne dijelove isperite mlakom vodom.

Napomena: Te sastavne dijelove možete oprati i u stroju za pranje
posuđa.
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7 Kako biste ponovno sastavili, pritisnite u sredini kako biste pričvrstili
gumeni poklopac na pjenilicu mlijeka te provjerite je li postavljen na
mjesto.

8 Pričvrstite automatsku pjenilicu mlijeka na poklopac pjenilice mlijeka.
Kada se dva dijela uglave na mjesto, čuti ćete zvuk klika.

9 Umetnite usisnu cijev u automatsku pjenilicu mlijeka.

10 Vratite gumeni prsten na automatsku pjenilicu mlijeka.

11 Ponovo pričvrstite automatsku pjenilicu mlijeka na cjevčicu za vruću vodu
/ paru.
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Čišćenje sklopa za kuhanje
Upozorenje: nemojte prati sklop za kuhanje u stroju za pranje
posuđa i nemojte se koristiti deterdžentom ili sredstvima za
čišćenje.

Čistite sklop za kuhanje jednom tjedno.
1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja.
2 Izvadite spremnik za ostatke mljevene kave iz aparata.

3 Otvorite servisna vratašca.

1

2

4 Pritisnite gumb PUSH (Gurni) i povucite dršku sklopa za kuhanje da biste
ga izvadili iz aparata.

5 Temeljito očistite izlazni kanal za kavu drškom žlice ili drugim kuhinjskim
priborom sa zaobljenim vrhom.

6 Obrišite unutrašnjost aparata vlažnom krpom.
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7 Isperite vanjski dio sklopa za kuhanje pod mlazom mlake vode.

Upozorenje: nemojte koristiti deterdžent ili druga sredstva za
čišćenje za čišćenje jedinice za kuhanje.

Upozorenje: nemojte brisati sklop za kuhanje krpom da biste
spriječili nakupljanje vlakana u jedinici za kuhanje. Nakon
ispiranja, otresite višak vode s jedinice za kuhanje ili je ostavite da
se osuši na zraku.

8 Prije nego što gurnete sklop za kuhanje natrag u aparat, provjerite
poklapaju li se dvije bočne referentne oznake. Ako se ne poklapaju,
poduzmite sljedeće korake:

- Provjerite dodiruje li ručica podnožje sklopa za kuhanje.
9 Pazite da kukica za zaključavanje sklopa za kuhanje bude u ispravnom

položaju.

- Da biste je ispravno postavili, gurnite kukicu prema gore, tako da se
nađe u najvišem položaju.

Napomena: ako je i dalje u najnižem položaju, kukica nije u ispravnom
položaju.
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10 Gurajte sklop za kuhanje natrag u aparat, duž bočnih vodilica, sve dok ne
sjedne na mjesto.

Upozorenje: nemojte pritiskati gumb PUSH (Gurni).
11 Zatvorite servisna vratašca.

12 Gurnite spremnik za ostatke mljevene kave natrag u aparat.

Podmazivanje
Za optimalan rad stroja, morate podmazivati dio za kuhanje. Pogledajte
tablicu dolje za učestalost podmazivanja. Za podršku, posjetite našu
internetsku stranicu: www.philips.com/support.

Vrsta uporabe Br. dnevnih proizvoda Učestalost podmazivanja

Low (Niska) 1-5 Svaka 4 mjeseca

Normalna 6-10 Svaka 2 mjeseca

Jaka >10 Mjesečno

1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja.
2 Uklonite sklop za kuhanje i isperite ga mlakom vodom iz slavine, kako je

opisano u odjeljku 'Tjedno čišćenje sklopa za kuhanje'.
3 Nanesite tanak sloj maziva oko osovine na dnu dijela za kuhanje.
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4 Nanesite tanak sloj maziva na vodilice na obje strane (pogledajte sliku).
5 Umetnite sklop za kuhanje kako je opisano u odjeljku 'Tjedno čišćenje

sklopa za kuhanje'.

Tube s mazivom možete koristitu više puta.

Uklanjanje kamenca iz aparata
Koristite samo sredstvo za uklanjanje kamenca tvrtke Philips. Ni u kojem
slučaju nemojte upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca na bazi
sumporne , klorovodične, sulfatne ili octene kiseline (ocat) jer biste time
mogli oštetiti sklop za vodu u aparatu i ne otopiti kamenac na primjeren
način. Neupotrebljavanje sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips
poništit će vaše jamstvo. Do poništenja jamstva doći će i ako iz aparata ne
uklonite kamenac. Otopinu za uklanjanje kamenca tvrtke Philips možete
kupiti u mrežnoj trgovini na web-mjestu www.philips.com/coffee-care.

Napomena: upotrebom drugih proizvoda za uklanjanje kamenca mogli biste
oštetiti aparat, a u vodi bi mogao ostati talog.

Upozorenje: nemojte piti vodu s mješavinom za uklanjanje
kamenca koju ste izlili u spremnik za vodu ili vodu s talogom koja
izlazi iz aparata tijekom uklanjanja kamenca.

Napomena: za podršku na internetu potražite našu namjensku web-stranicu
za uklanjanje kamenca: www.philips.com/descale.

Postupak uklanjanja kamenca
Postupak uklanjanja kamenca traje približno 30 minuta i sastoji se od ciklusa
uklanjanja kamenca i ciklusa ispiranja.

Priprema
1 Isključite aparat.

Upozorenje: ako ne isključite aparat, nećete moći unijeti ciklus uklanjanja
kamenca.

2 Ispraznite pladanj i vratite ga. Uklonite automatsku pjenilicu mlijeka (ako
je prisutna).

3 Ispraznite spremnik za vodu i uklonite filtar za vodu Intenza+ (ako je
prisutan). Istočite cijelu bocu otopine za uklanjanje kamenca Philips u
spremnik za vodu.

4 Dodajte vodu u otopinu za uklanjanje kamenca u spremniku za vodu do
oznake MAX.

5 Provjerite pokazuje li regulator prema ikoni kave u zrnu.
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6 Postavite posudu ispod cjevčice za vruću vodu / paru i žlijeba za točenje
kave.

Ciklus za uklanjanje kamenca

5 sec

1 Istovremeno pritisnite gumb za espresso i gumb za cappuccino i držite ih
pritisnutima približno 5 s.
- Narančasti indikator za otklanjanje kamenca sporo treperi tijekom

cijelog ciklusa uklanjanja kamenca.

2 Okrenite regulator na ikonu vruće vode i kuhajte vruću vodu. Pustite da
vruća voda istječe iz cjevčice za vruću vodu / paru na 10 sekundi.

3 Vratite kontrolni regulator na ikonu jednog zrna. Pričekajte približno 1
minutu da bi otopina za uklanjanje kamenca počela djelovati.

4 Ako želite skuhati šalicu espressa, pritisnite gumb za espresso. Pričekajte
približno 1 minutu da bi otopina za uklanjanje kamenca počela djelovati.

Napomena: tijekom postupka uklanjanja kamenca, funkcija mljevenja
kave ne radi. Ako pritisnete gumb za espresso, iz aparata će izići samo
voda.

5 Ponavljajte korake 2 do 4 sve dok indikator praznog spremnika za vodu
ne počne stalno svijetliti.

Ciklus ispiranja 
1 Odvojite spremnik za vodu od aparata i isperite ga.
2 Napunite spremnik za vodu svježom vodom iz slavine do oznake MAX i

ponovno ga gurnite u aparat.
3 Ispraznite veliku šalicu i vratite je na pladanj ispod cjevčice za vruću vodu

/ paru.

4 Pritisnite gumb za espresso i skuhajte šalicu espressa. Ponovite to
dvaput.

5 Okrenite regulator na ikonu vruće vode.
6 Ispuštajte vruću vodu iz cjevčice za vruću vodu / paru sve dok indikator

praznog spremnika za vodu ne počne stalno svijetliti.

Napomena: ako želite prekinuti protok vode, vratite kontrolni regulator na
ikonu kave u zrnu. Da biste ponovo pokrenuli protok vode, vratite ga na
ikonu vruće vode.

7 Izvadite pladanj, isperite ga i vratite na mjesto.
8 Ponovno priključite automatsku pjenilicu mlijeka.
9 Izvadite spremnik za vodu i isperite ga.
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10 Ponovno postavite filtar za vodu Intenza+ (ako je priložen).
11 Napunite spremnik za vodu svježom vodom iz slavine do oznake MAX i

ponovno ga gurnite u aparat.
12 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat.

Nakon što ponovo uključite aparat, bit će spreman za ponovnu uporabu.

Prekid postupka uklanjanja kamenca
Ako se aparat zaglavi u postupku uklanjanja kamenca, možete pritisnuti
gumb za uključivanje/isključivanje. To omogućuje dovršavanje postupka
uklanjanja kamenca. Slijedite dolje navedene korake da biste pripremili
aparat za ponovno kuhanje kave.

5 sec

1 Istovremeno pritisnite gumb za espresso i gumb za cappuccino i držite ih
pritisnutima približno 5 s.

2 Izvadite pladanj, isperite ga i vratite na mjesto.
3 Izvadite spremnik za vodu i isperite ga.
4 Napunite spremnik za vodu svježom vodom iz slavine do oznake MAX i

ponovno ga gurnite u aparat.
5 Pritisnite gumb za espresso i skuhajte šalicu espressa. Ponovite to

dvaput.
6 Okrenite regulator na ikonu vruće vode. Ispuštajte vruću vodu iz cjevčice

za vruću vodu / paru sve dok indikator praznog spremnika za vodu ne
počne stalno svijetliti.

7 Izvadite pladanj, isperite ga i vratite na mjesto.
8 Ponovno priključite automatsku pjenilicu mlijeka.
9 Izvadite spremnik za vodu i isperite ga.
10 Ponovno postavite filtar za vodu Intenza+ (ako je priložen).
11 Napunite spremnik za vodu svježom vodom iz slavine do oznake MAX i

ponovno ga gurnite u aparat.

12 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat.

Nakon što ponovo uključite aparat, bit će spreman za ponovnu uporabu.

Značenje svjetlosnih signala
- Indikator gumba za uključivanje/isključivanje svijetli bez prekida. Aparat

je spreman za uporabu.
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- Gumb za uključivanje/isključivanje sporo bljeska. Aparat se zagrijava ili
provodi postupak.

- Gumb za uključivanje/isključivanje brzo bljeska. Aparat se pregrijao.
Skuhajte šalicu vruće vode da biste ohladili aparat.

- Indikator za uklanjanje kamenca i indikator gumba za
uključivanje/isključivanje svijetle bez prekida. Morate očistiti aparat od
kamenca. Slijedite upute iz poglavlja „Uklanjanje kamenca iz aparata“.

- Indikator za uklanjanje kamenca sporo bljeska. Aparat je u ciklusu
uklanjanja kamenca.

- Indikator za 2 šalice i gumb za uključivanje/isključivanje bljeskaju sporo.
Aparat programira količinu kave za kuhanje. Slijedite upute iz poglavlja
„Uporaba aparata“, odlomak „Prilagodba količine kave“.
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- Indikator za 2 šalice svijetli bez prekida, a gumb za
uključivanje/isključivanje sporo bljeska. Aparat kuha dvije šalice kave.

- Indikator spremnika za vodu svijetli bez prekida. Razina vode je niska.
Napunite spremnik za vodu svježom vodom do razine MAX.

- Indikator upozorenja svijetli bez prekida, a indikator gumba za
uključivanje/isključivanje se isključuje. Posuda za talog je puna. Ispraznite
posudu za talog dok je aparat uključen. Pazite da indikator upozorenja
bljeska prije nego što ponovo umetnete posudu za talog.

- Indikator upozorenja i indikator gumba za uključivanje/isključivanje
svijetle bez prekida. Spremnik za kavu u zrnu prazan je. Napunite
spremnik za kavu u zrnu.

- Indikator upozorenja brzo bljeska. U unutarnjem sustavu nema dovoljno
vode. Okrenite regulator na ikonu vruće vode i pustite da vruća voda
izlazi iz aparata sve dok ne počne teći neprekidno. Pogledajte poglavlje
"Priprema za uporabu", odlomak "Zagrijavanje aparata". Slijedite korake 3
i 4.
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- Indikator upozorenja sporo bljeska. Jedinica za kuhanje nije pravilno
umetnuta, posuda za talog nije umetnuta, servisna vratašca su otvorena
ili regulator nije u pravilnom položaju. Provjerite jesu li jedinica za
kuhanje i posuda za talog pravilno umetnute, jesu li servisna vratašca
zatvorena i je li regulator u pravilnom položaju. Ako ne možete izvaditi ili
vratiti jedinicu za kuhanje, isključite aparat i ponovo ga uključite.

- Svi indikatori bljeskaju sporo i istovremeno. Aparat je u kvaru. Isključite
aparat na 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite. Pokušajte to dva ili tri
puta. Ako se aparat ne resetira, obratite se centru za potrošače tvrtke
Philips.

Rješavanje problema
Ovo poglavlje daje sažetak većine osnovnih problema s kojima se možete
susresti s aparatom. Ako ne možete riješiti problem s dolje navedenim
informacijama, posjetite www.philips.com/support za popis često
postavljanih pitanja ili kontaktirajte Korisnički centar tvrtke Philips u svojoj
državi.

Problem Uzrok Rješenje

Ispod aparata iscurila je voda. Prepunjen je pladanj za
ocjeđivanje i preljeva.

Kada iz pladnja iskoči indikator
napunjenosti pladnja za ocjeđivanje,
ispraznite pladanj. Uvijek ispraznite
pladanj za ocjeđivanje prije nego što
započnete s uklanjanjem kamenca.

Aparat nije postavljen na
vodoravnu površinu.

Postavite aparat na vodoravnu površinu
da bi indikator napunjenosti pladnja za
kapanje radio pravilno.

Aparat se ne uključuje. Aparat je iskopčan. Provjerite je li mali utikač utaknut u
utičnicu. Ukopčajte i uključite aparat.

Aparat je prestao s radom
tijekom postupka uklanjanja
kamenca.

Postupak uklanjanja
kamenca je prekinut ili
izvršen nepravilnim
redoslijedom.

Pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje. Možete
ponovo pokrenuti postupak uklanjanja
kamenca ili slijediti upute u poglavlju
"Uklanjanje kamenca iz aparata",
odlomak "Prekid postupka uklanjanja
kamenca".

Kava nije dovoljno vruća. Šalice koje koristite su
hladne.

Prethodno zagrijte šalice tako da ih
isperete toplom vodom.
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Problem Uzrok Rješenje

Dodali ste mlijeko. Neovisno o tome je li mlijeko koje ste
dodali toplo ili hladno, ono će uvijek do
određene mjere smanjiti temperaturu
kave.

Temperatura kave s vremenom
opada.

Kamenac iz aparata nije
uklonjen na vrijeme.

Očistite aparat od kamenca.

Iz cjevčice za vruću vodu / paru
ne izlazi vruća voda ili para.

Cjevčica za vruću vodu /
paru je začepljena.

Provjerite je li otvor cjevčice za vruću
vodu / paru začepljen. Ako je tako,
očistite otvor iglom.

Automatska pjenilica
mlijeka možda je prljava.

Očistite automatsku pjenilicu mlijeka.

Zamijenite filtar za vodu
(ako je prisutan).

Uklonite filtar za vodu i ponovo
pokušajte točiti vruću vodu. Ako to radi,
promijenite filtar za vodu.

Kava ima premalo vrhnja ili je
vodenasta.

Mlinac je postavljen za
grubo mljevenje.

Podesite mlinac za finije mljevenje.

Nije odgovarajuća
mješavina kave.

Pokušajte s drugom mješavinom kave.

Aparat izvodi
samopodešavanje.

Skuhajte nekoliko šalica kave.

Zaprljan je sklop za
kuhanje.

Očistite sklop za kuhanje.

Sklop za kuhanje ne može se
ukloniti.

Sklop za kuhanje nije
pravilno postavljen.

Zatvorite vratašca za održavanje.
Isključite aparat i ponovo ga uključite.
Pričekajte da se pojavi zaslon
spremnosti aparata za rad i tada
uklonite sklop za kuhanje.

Posuda za talog nije
uklonjena.

Posudu za talog uklonite prije uklanjanja
sklopa za kuhanje.

Aparat je još uvijek u
postupku uklanjanja
kamenca.

Ako je postupak uklanjanja kamenca
aktivan, nećete moći ukloniti sklop za
kuhanje. Najprije dovršite postupak
uklanjanja kamenca i zatim uklonite
sklop za kuhanje.

Sklop za kuhanje ne može se
umetnuti.

Sklop za kuhanje nije u
pravilnom položaju.

Sklop za kuhanje nije stavljen u položaj
mirovanja prije nego što je vraćen
natrag na mjesto. Provjerite dodiruje li
ručica podnožje sklopa za kuhanje i je li
kukica sklopa za kuhanje u ispravnom
položaju.
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Problem Uzrok Rješenje

Pladanj za ocjeđivanje i posudu za talog
vratite natrag na mjesto. Sklop za
kuhanje ostavite izvan aparata. Zatvorite
vratašca za održavanje i aparat uključite
pa ga ponovno isključite. Zatim
pokušajte ponovno umetnuti sklop za
kuhanje.

Aparat melje kavu u zrnu, ali iz
njega ne izlazi kava.

Mlinac je postavljen za
previše fino mljevenje.

Podesite mlinac za grublje mljevenje.

Zaprljan je sklop za
kuhanje.

Očistite sklop za kuhanje.

Zaprljana je mlaznica za
istjecanje kave.

Sredstvom za čišćenje cijevi očistite
mlaznicu za istjecanje kave i njezine
otvore.

Začepljen je kanal za
izlaz kave.

Očistite kanal za izlaz kave drškom žlice
ili višenamjenskog alata.

Kava je preslaba. Mlinac je postavljen za
grubo mljevenje.

Podesite keramički mlinac za kavu na
sitnije mljevenje (pogledajte poglavlje
"Uporaba aparata", odlomak "Prilagodba
stupnja mljevenja").

Aparat izvodi
samopodešavanje.

Skuhajte nekoliko šalica kave da bi se
aparat prilagodio novim postavkama
mljevenja.

Nije odgovarajuća
mješavina kave.

Odaberite drugu kavu u zrnu.

Pladanj za ocjeđivanje se brzo
napuni.

To je uobičajeno. Aparat
koristi vodu za ispiranje
unutarnjeg sklopa i
sklopa za kuhanje. Nešto
vode kola unutarnjim
sustavom izravno u
pladanj za ocjeđivanje.

Kada na poklopcu pladnja za
ocjeđivanje iskoči indikator
napunjenosti 'pladanj za ocjeđivanje
pun', ispraznite ga.

Stavite šalicu ispod mlaznice za
istjecanje da biste prikupili vodu za
ispiranje.

Možda je blokiran sklop za kuhanje ili
odvod iza ili ispod njega. Isperite sklop
za kuhanje mlakom vodom i pažljivo
očistite gornji filtar. Također očistite
unutrašnjost aparata mekom i vlažnom
krpom.
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Problem Uzrok Rješenje

U šalici nema dovoljno kave. U unutarnjem sustavu
nema dovoljno vode.

U unutarnjem sustavu možda ima zraka.
Isperite unutarnji sustav aparata
okretanjem regulatora na ikonu vruće
vode i ispustite dio vruće vode iz
aparata. 

Promijenjena je veličina
šalice.

Podesite veličinu šalice pomoću funkcije
memo.

Zaprljan je sklop za
kuhanje.

Očistite sklop za kuhanje (pogledajte
poglavlje "Čišćenje i održavanje",
odlomak "Čišćenje sklopa za kuhanje").

Mlijeko ne pjeni. Automatska pjenilica
mlijeka je prljava ili nije
pravilno sastavljena ili
postavljena.

Očistite automatsku pjenilicu mlijeka
nastavak i pobrinite se da je pravilno
sastavljena ili postavljena.

Vrsta mlijeka kojom se
koristite nije pogodna za
pjenjenje.

Različite vrste mlijeka daju pjenu
različite količine i kvalitete. Poluobrano
ili punomasno kravlje mlijeko daje dobre
rezultate.

Recikliranje
- Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim

kućanskim otpadom (2012/19/EU).
- Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnog i

elektroničkog otpada. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprječavanju
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Jamstvo i podrška 
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/coffee-care ili
pročitajte zasebni jamstveni letak.

Naručivanje proizvoda za održavanje
- Filtar za vodu Intenza+ (CA6702)
- Lubrikant (HD5061)
- Otopina za uklanjanje kamenca (CA6700)
- Tablete za uklanjanje ulja kave (CA6704)
- Sredstvo za čišćenje kruga kretanja mlijeka (CA6705)
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Tehničke specifikacije
Značajka Vrijednost / lokacija

Nazivni napon Unutrašnjost servisnih vratašca

Snaga Unutrašnjost servisnih vratašca

Veličina (Š x V x D) 295 x 325 x 420 mm

Masa 6,9 kg

Materijal Plastika

Duljina kabela 0,8 – 1,2 m

Kapacitet spremnika za vodu 1000 ml

Veličina šalice Do 95 mm

Kapacitet spremnika za kavu u zrnu 170 g

Kapacitet spremnika za ostatke mljevene kave 8 komada

Tlak pumpe 15 bara

Kotao Nehrđajući čelik

Uređaji za zaštitu Termo-osigurač
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Uvod
Poštovani kupče, hvala vam što ste kupili ovaj Philips automatski aparat za
espreso kafu iz serije 2100. Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju
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pruža Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.
Aparat je pogodan za spremanje espreso kafe sa kafom u zrnu. Takođe
može da ispušta paru i vrelu vodu. U ovom korisničkom priručniku naći ćete
sve informacije koje su vam potrebne za postavljanje, korišćenje i
održavanje aparata, kao i za postizanje njegovih najboljih performansi.

Za više informacija o proizvodu i videozapise sa uputstvima, posetite našu
internetsku stranicu www.philips.com/support.

Važno 
Ovaj aparat je opremljen bezbednosnim funkcijama. Ipak, pročitajte i
pažljivo pratite bezbednosna uputstva, te koristite aparat isključivo kako je
opisano u ovim uputstvima da biste izbegli slučajnu povredu ili štetu
uzrokovanu nepravilnim korišćenjem aparata. Sačuvajte ovaj korisnički
priručnik za buduće upotrebe.

Upozorenje
- Priključite aparat u zidnu utičnicu čiji napon odgovara njegovim tehničkim

specifikacijama.
- Priključite aparat u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne

površine, kao ni da dodiruje vrele površine.
- Nikada nemojte da potapate aparat, utikač ili kabl za napajanje u vodu

(postoji opasnost od strujnog udara).
- Nemojte da sipate tečnosti na priključak kabla za napajanje.
- Nikada nemojte da usmerite mlaz vrele vode direktno ka delovima tela:

postoji opasnost od opekotina.
- Nemojte da dodirujete vrele površine. Koristite drške i dugmad.
- Izvadite utikač iz utičnice da biste isključili aparat.

- ukoliko dođe do kvara;
- ukoliko nećete koristiti aparat duže vreme;
- pre čišćenja aparata.

- Povlačite utikač, ne kabl za napajanje.
- Nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama.
- Nemojte da koristite aparat ukoliko je oštećen utikač, kabl za napajanje ili

sam aparat..
- Nemojte da vršite nikakve izmene na aparatu niti na njegovom kablu za

napajanje.
- Popravke može da obavlja samo ovlašćeni Philips servisni centar kako bi

se izbegle opasne situacije..
- Deca mlađa od 8 godina ne treba da koriste aparat.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa

smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobili uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće
opasnosti. 

- Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8
godina i uz nadzor odraslih. 
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- Aparat, pribor i kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlin za kafu.

Oprez
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uobičajenu upotrebu u

domaćinstvu. On nije predviđen da se koristi u okruženjima kao što su
kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim
radnim okruženjima.

- Uvek postavite aparat na ravnu i stabilnu podlogu. Držite ga u uspravnom
položaju, čak i tokom transporta..

- Nemojte da stavljate aparat na grejnu ploču ili neposredno pored vrele
pećnice, grejača ili sličnog izvora toplote.

- U posudu za kafu u zrnu stavljajte samo pržena zrna kafe. Ukoliko u
posudu za kafu u zrnu stavite mlevenu kafu, instant kafu, sirova zrna kafe
ili drugu supstancu, možete oštetiti aparat.

- Pustite da se aparat ohladi pre nego što umetnete ili uklonite bilo koje
delove. Grejne površine mogu da zadrže zaostalu toplotu nakon
upotrebe.

- Nikada nemojte da napunite rezervoar za vodu toplom, vrelom ili
gaziranom vodom zato što to može da ošteti rezervoar i aparat.

- Nikada nemojte da koristite sunđere za ribanje, abrazivna sredstva za
čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton za čišćenje
aparata. Jednostavno koristite meku krpu natopljenu vodom.

- Redovno uklanjajte kamenac iz aparata. Aparat pokazuje kada je
potrebno ukloniti kamenac. Ukoliko to ne učinite, aparat će prestati da
radi ispravno. U tom slučaju popravka nije obuhvaćena garancijom.

- Nemojte da držite aparat na mestima gde je temperatura ispod 0°C.
Voda koja je ostala u sistemu za grejanje može da se smrzne i
prouzrokuje oštećenje.

- Nemojte da ostavljate vodu u rezervoaru kada ne koristite aparat duže
vreme. Voda može da se zagadi. Prilikom svake upotrebe aparata
koristite svežu vodu.

Elektromagnetna polja (EMF)
Elektromagnetna polja (EMF)

Prikaz aparata (slika 1)
1 Upravljačka ploča
2 Ikona za čišćenje pene/mleka
3 Regulator
4 Ikona za kafu u zrnu
5 Dugme za espreso (funkcija Memo)
6 Dugme za kapućino (funkcija Memo)
7 Ikona za vrelu vodu
8 Indikator za uklanjanje kamenca
9 Indikator upozorenja
10 Lampica za 2 šolje/memo

36 Srpski



11 Indikator za prazan rezervoar za vodu
12 Dugme za uključivanje/isključivanje sa indikatorom
13 Palica za vrelu vodu/paru sa zaštitnom drškom.
14 Rezervoar za vodu
15 Grlić za ispuštanje kafe
16 Automatski dodatak za pravljenje mlečne pene
17 Priključak cevi za mleko
18 Usisna cev
19 Gornji deo poklopca bokala za mleko
20 Nastavak na poklopcu bokala za mleko
21 Bokal za mleko
22 Indikator „Posuda za sakupljanje tečnosti je puna“
23 Poklopac posude za sakupljanje tečnosti
24 Posuda za sakupljanje tečnosti
25 Posuda za ostatke kafe
26 Blok za kuvanje
27 Vratanca za servis
28 Dugme za regulisanje mlina
29 Keramički mlin za kafu
30 Posuda za kafu u zrnu
31 Alatka za podešavanje nivoa mlevenja
32 Poklopac posude za kafu u zrnu

Prva ugradnja

Postavljanje aparata
1 Uklonite sav materijal za pakovanje iz aparata.
2 Aparat postavite na sto ili radnu površinu daleko od slavine, sudopere i

izvora toplote.

15cm

15cm

15cm
15cm

15cm

Napomena: Ostavite najmanje 15 cm praznog prostora iznad, iza i sa obe
strane aparata.

3 Mali utikač gurnite u utičnicu koja se nalazi sa zadnje strane aparata.
4 Uključite utikač u zidnu utičnicu.
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5 Uklonite zaštitnu nalepnicu sa posude za sakupljanje tečnosti i ugurajte
posudu u useke sa prednje strane aparata.

Napomena: Uverite se da je posuda za sakupljanje tečnosti gurnuta do
kraja.

6 Umetnite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene.

Punjenje posude za vodu
1 Okrenite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene na levu stranu.
2 Uklonite rezervoar za vodu iz aparata.
3 Isperite rezervoar za vodu pod mlazom vode.

4 Napunite rezervoar za vodu hladnom vodom iz slavine do oznake MAX.
5 Ponovo ugurajte rezervoar za vodu u aparat.
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Punjenje posude za kafu u zrnu
1 Napunite posudu za kafu u zrnu espreso kafom.

Napomena: Koristite samo zrna za espreso kafu. Nikada nemojte da
koristite mlevenu kafu, nepržena zrna kafe niti karamelizovana zrna kafe
zato što to može da ošteti aparat.

2 Stavite zatvarač na posudu za kafu u zrnu.

Zagrevanje aparata
Tokom procesa početnog zagrevanja, sveža voda teče kroz unutrašnje kolo
da bi zagrejala aparat. Ovo traje nekoliko sekundi.
1 Postavite veliku šolju ispod palice za vrelu vodu/paru i grlića za kafu.

Pazite da regulator pokazuje na jednu od ikona za kafu u zrnu.
2 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

3 Kada indikator upozorenja počne brzo da treperi, okrenite regulator na
ikonu za vrelu vodu i sačekajte nekoliko sekundi.
- Indikator upozorenja će da se isključi i određena količina vode će da

izađe iz palice za vrelu vodu/paru ili automatskog dodatka za
pravljenje mlečne pene.

4 Nakon nekoliko sekundi, kada vrela voda prestane da izlazi iz palice za
vrelu vodu/paru i indikator upozorenja počne da sporo treperi, okrenite
regulator nazad na ikonu za jedno zrno.
- Aparat se zagreva i dugme za uključivanje/isključivanje sporo treperi.
- Kada se aparat zagreje, obaviće automatski ciklus ispiranja da bi se

unutrašnje kolo očistilo svežom vodom. Voda teče iz grlića za kafu.
- Kada dugme za uključivanje/isključivanje počne da neprekidno svetli,

aparat je spreman za ciklus ručnog ispiranja.

Napomena:Ciklus automatskog ispiranja možete da prekinete pritiskom
na dugme za espreso ili kapućino.

Napomena:Ciklus automatskog ispiranja se takođe odvija 30 minuta
nakon što se aparat prebaci u režim mirovanja ili se isključi.
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Stavljanje Intenza+ filtera za vodu
Preporučujemo postavljanje Intenza+ filtera za vodu jer to sprečava
nakupljanje kamenca u aparatu. Intenza+ filter za vodu se može kupiti
odvojeno. Za više informacija pogledajte poglavlje „Garancija i podrška“,
odeljak „Naručivanje proizvoda za održavanje“.
1 Uklonite mali beli filter iz rezervoara za vodu i odložite ga na suvo mesto.

Napomena: Sačuvajte mali beli filter za buduće korišćenje. Trebaće vam
za proces uklanjanja kamenca.

2 Izvadite filter iz njegovog pakovanja i uronite ga u hladnu vodu tako da
otvor bude okrenut nagore. Nežno pritisnite strane filtera kako bi
mehurići vazduha izašli iz filtera.

3 Okrenite dugme filtera na postavku koja odgovara tvrdoći vode u vašem
području.
a Veoma meka voda/ meka voda
b Tvrda voda (podrazumevana postavka)
c Veoma tvrda voda

Napomena: Pomoću test-trake za tvrdoću vode možete da je testirate.

4 Postavite filter u prazan rezervoar za vodu. Pritisnite ga dok se ne bude
mogao dalje da pomeri.

5 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX i ugurajte ga
u aparat.

6 Pustite aparat da kuva vrelu vodu dok se rezervoar za vodu ne isprazni
(pogledajte poglavlje „Upotreba aparata“, odeljak „Vrela voda“).

7 Ponovo napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX i
ugurajte nazad ga u aparat.
- Dugme za uključivanje/isključivanje će početi neprestano da svetli.

Aparat je spreman za upotrebu.

Upotreba aparata
Da bi espreso bio savršen, aparat redovno ispire svoje unutrašnje kolo
vodom. Ovaj ciklus automatskog ispiranja se odvija 30 minuta nakon što se
aparat prebaci u režim mirovanja ili se isključi. Tokom ciklusa automatskog
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ispiranja, određena količina vode protiče kroz unutrašnje kolo i sliva se
direktno u posudu za sakupljanje tečnosti. Redovno praznite posudu za
sakupljanje tečnosti.

Kuvanje 1 ili 2 šolje espresa
1 Proverite da lampica dugmeta za uključivanje/isključivanje neprekidno

svetli i da indikator pokazuje na ikonu željene jačine kafe.
2 Postavite 1 ili 2 šolje ispod grlića za kafu.
3 Izaberite jačinu kafe tako što ćete da okrenete regulator na jedno ili dva

zrna. Za jači okus izaberite 2 zrna.
4 Pritisnite dugme za espreso.

Napomena:Ciklus kuvanja možete da prekinete u bilo kom trenutku.
Pritisnite isto dugme koje ste pritisnuli da započnete kuvanje kafe.

- Jednom pritisnite dugme za espreso da skuvate 1 šolju kafe.
- Dvaput pritisnite dugme za espreso da skuvate 2 šolje kafe.
- Prilikom kuvanja 2 šolje kafe, lampica za 2 šolje svetli. Aparat će

samleti potrebnu količinu kafe za jednu šolju i zatim napuniti obe šolje
do pola. Aparat će zatim ponovo samleti količinu kafe za jednu šolju i
napuniti obe šolje do kraja.

Napomena:Kada aparat ostavite u režimu mirovanja, on će se automatski
isključiti nakon 30 minuta.

Kuvanje napitaka na bazi mleka
Napomena: Koristite hladno mleko (čija temperatura iznosi približno 5 °C/
41°F) koje sadrži minimalno 3% proteina da biste obezbedili optimalne
rezultate u pravljenju pene. Takođe možete da koristite punomasno mleko,
delimično obrano mleko, sojino mleko i mleko bez laktoze.

Kuvanje kapućina

Upozorenje: Opasnost od gorenja! Mali mlazevi vrele vode mogu
da prethode ispuštanju. Kada se koristi para, palica za vrelu
vodu/paru i automatski dodatak za pravljenje mlečne pare mogu
da budu vreli. Palicu za paru držite isključivo za njenu zaštitnu
dršku.

1 Postavite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene na palicu za
vrelu vodu/paru.
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2 Okrenite palicu za vrelu vodu/paru sa automatskim dodatkom za
pravljenje mlečne pene prema aparatu dok automatski dodatak za
pravljenje mlečne pare ne bude dodirivao aparat i bude u horizontalnom
položaju.

3 Skinite poklopac sa bokala za mleko i uspite mleko u njega. Zatvorite
poklopac bokala za mleko.

4 Umetnite drugi kraj usisne cevi u bokal za mleko do dna.

5 Postavite veliku šolju ispod automatskog dodatka za pravljenje mlečne
pene grlića za kafu.

6 Izaberite jačinu kafe tako što ćete da okrenete regulator na jedno ili dva
zrna. Za jači okus izaberite 2 zrna.

7 Pritisnite dugme za kapućino. Aparat ispušta prvo mleko, a zatim kafu.
- Potrajaće nekoliko sekundi pre nego što aparat zaustavi ispuštanje

pene.

Napomena: Ako želite da prekinete ciklus kuvanja, ponovo pritisnite
dugme za kapućino.

8 Možete da prilagodite količinu kafe i mleka; pogledajte poglavlje
„Podešavanje aparata“, odeljak „Podešavanje dužine kafe i mleka“.

9 Postavite šolju ispod automatskog dodatka za pravljenje mlečne pene.
Obavite brzo čišćenje tako što ćete da ispustite vrelu vodu na 3-5
sekundi nakon što skuvate kapućino; pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“, odeljak „Brzo čišćenje sistema za mleko“.

10 Uklonite priključak cevi za mleko iz automatskog dodatka za pravljenje
kafe.

11 Priključite priključak za mleko na nastavak na poklopcu posude za mleko
i stavite posudu za mleko u frižider.

Napomena: Nakon što ispustite napitak na bazi mleka, obavite brzo
čišćenje sistema za mleko tako što ćete da ispustite vrelu vodu na 5
sekundi.

Pravljenje mlečne pene

Upozorenje: Opasnost od gorenja! Mali mlazevi vrele vode mogu
da prethode ispuštanju. Kada se koristi para, palica za vrelu
vodu/paru i automatski dodatak za pravljenje mlečne pare mogu
da budu vreli. Palicu za paru držite isključivo za njenu zaštitnu
dršku.

1 Sledite korake od 1 do 5 iz odeljka „Kuvanje kapućina“ i okrenite regulator
na ikonu za čišćenje pare/mleka da biste napravili mlečnu penu.

2 Okrenite regulator na ikonu za jedno ili dva zrna da zaustavite pravljenje
mlečne pene.
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Vrela voda
Upozorenje: Opasnost od opekotina! Mali mlazevi vrele vode
mogu da prethode ispuštanju. Koristite samo odgovarajuću
zaštitnu dršku.

1 Proverite da lampica dugmeta za uključivanje/isključivanje neprestano
svetli. Ako dugme za uključivanje/isključivanje sporo treperi, aparat se
zagreva.

2 Uklonite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene. Držite zaštitnu
dršku palice za vrelu vodu/paru.

3 Stavite šolju ispod palice za vrelu vodu/paru.

4 Okrenite regulator na ikonu za vrelu vodu.
- Voda će početi da izlazi iz palice za vrelu vodu/paru.

5 Okrenite regulator nazad na ikonu za jedno zrno kafe kada aparat u šolju
naspe željenu količinu vrele vode.

Podešavanje aparata
Možete da podesite nivo mlevenja i količinu kafe kako biste dobili kafu koja
savršeno odgovara vašem ukusu.

Podešavanje nivoa mlevenja
Možete da podesite nivo mlevenja aparata. Keramički mlin za kafu garantuje
precizno i savršeno mlevenje i veličinu za svaku šolju kafe. On čuva punu
aromu i pruža savršen ukus svake šolje kafe.
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- Pritisnite dugme za podešavanje nivoa mlevenja i zatim ga okrenite za
jedan žleb u datom trenutku. 

- Postoji 5 različitih podešavanja nivoa mlevenja koje možete da
odaberete. Što je manja tačkica, kafa je jača. 

- Razlika postaje primetna nakon što skuvate 2-3 šolje kafe sa novim
podešavanjem.

Upozorenje: Nemojte da okrećete dugme za podešavanje nivoa
mlevenja više od jednog žleba u datom trenutku da ne biste
oštetili mlin.

Podešavanje količine kafe pomoću funkcije MEMO
Možete da prilagodite količinu kafe prema svom ukusu i prema veličini šolja.
Dugme za espreso može da se programira.
1 Postavite jednu šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
2 Pritisnite i zadržite dugme za espreso. Otpustite dugme kada aparat

počne da melje kafu.
- Lampica za 2 šolje i dugme za uključivanje/isključivanje sporo trepere.

3 Pritisnite dugme za espreso kada se šolja napuni željenom količinom
kafe.

Aparat će automatski da sačuva novo podešavanje.

Podešavanje količine kapućina pomoću funkcije MEMO
Možete da prilagodite količinu kafe prema svom ukusu i prema veličini šolja.
Dugme za kapućino može da se programira.
1 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
2 Pritisnite i zadržite dugme za kapućino. Otpustite dugme kada aparat

počne da melje kafu.
- Lampica za 2 šolje i dugme za uključivanje/isključivanje sporo trepere.

3 Ponovo pritisnite dugme za kapućino kada se šolja napuni željenom
količinom mleka.

Aparat će automatski da sačuva novo podešavanje.

Čišćenje i održavanje
Redovno čišćenje i uklanjanje kamenca produžava vek trajanja aparata i
osigurava optimalan kvalitet i ukus vaše kafe.

Upozorenje: Nikada nemojte da koristite sunđere za ribanje,
abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje
aparata.

Upozorenje: Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i
ostavite ga da se ohladi.
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Brzo čišćenje sistema za mleko
Napomena: Nakon što skuvate kapućino, obavite brzo čišćenje sistema za
mleko.

1 Postavite šolju ispod automatskog dodatka za pravljenje mlečne pene.
2 Okrenite regulator na ikonu za vrelu vodu.
3 Ispustite VRELU VODU na 5 sekundi.
4 Okrenite regulator na jednu od ikona za zrna kafe da zaustavite

ispuštanje vrele vode.

Čišćenje automatskog dodatka za pravljenje mlečne pene
(dnevno)

1 Postavite šolju ispod automatskog dodatka za pravljenje mlečne pene.
2 Ubacite usisnu cev u šolju ispunjenu svežom vodom.
3 Okrenite regulator na ikonu za čišćenje pare/mleka.
4 Ispustite vrelu vodu na 5 sekundi.
5 Okrenite regulator na jedno od zrna kafe da zaustavite ispuštanje vrele

vode.

 Potpuno čišćenje bokala za mleko pomoću sredstva za
čišćenje kola za mleko (mesečno)

Mesečno čišćenje automatskog dodatka za pravljenje mlečne
pene
Mesečno čišćenje dodatka za pravljenje mlečne pene se sastoji od dva
ciklusa čišćenja koja se obavljaju u nizu: prvi ciklus zahteva upotrebu Philips
sredstva za čišćenje kola za mleko rastvorenog u vodi, a drugi ciklus koristi
samo vodu za ispiranje kola.

Oprez: ako je aparat nedavno korišćen, cev za paru i dodatak za pravljenje
mlečne pene mogu da budu vreli.

Napomena: Pre nego što započnete postupak, proverite da li je rezervoar za
vodu napunjen do oznake MAX.

Ciklus čišćenja pomoću sredstva za čišćenje kola za mleko i
vode.
1 Sipajte sadržaj kesice sredstva za čišćenje kola za mleko Philips u bokal

za mleko i napunite bokal vodom do oznake MAX. Zatvorite poklopac
bokala za mleko.

2 Umetnite drugi kraj usisne cevi u bokal za mleko do dna.
3 Postavite veliku posudu ispod grlića za ispuštanje mleka.
4 Okrenite regulator na ikonu za čišćenje pare/mleka.

- Aparat ispušta rastvor za čišćenje kroz grlić za ispuštanje mleka.
5 Dopustite da aparat ispusti vodu dok se ne upali indikator da je rezervoar

za vodu prazan.
6 Skinite usisnu cev sa aparata. Temeljno isperite bokal za mleko i napunite

ga svežom vodom do oznake MAX.
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7 Ponovite korake od 3 do 6.

Čišćenje delova automatskog dodatka za pravljenje mlečne
pene
Automatski dodatak za pravljenje mlečne pene sadrži četiri dela koja moraju
da se rastave:

1
2

4

5

3

1 Usisna cev
2 Poklopac dodatka za pravljenje mlečne pene
3 Gumeni prsten
4 Dodatak za pravljenje mlečne pene
5 Gumeni poklopac

Kako očistiti automatski dodatak za pravljenje mlečne pene
1 Uklonite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene iz cevi za paru.

Oprez: ako je aparat nedavno korišćen, cev za paru i dodatak za
pravljenje mlečne pene mogu da budu vreli.

2 Uklonite usisnu cev sa poklopca dodatka za pravljenje mlečne pene.

3 Uklonite gumeni prsten sa automatskog dodatka za pravljenje mlečne
pene.

2

1

1

4 Da biste odvojili automatski dodatak za pravljenje mlečne pene, pritisnite
bočne strane (1) i uklonite ga izvlačenjem dok vršite lagane bočne
pokrete (2).

46 Srpski



5 Uklonite gumeni poklopac sa dodatka za pravljenje mlečne pene.
6 Isperite komponente mlakom vodom.

Napomena: Ove komponente možete prati i u mašini za pranje sudova.

7 Da biste ponovo sastavili, pritisnite u središnji deo da biste montirali
gumeni poklopac na dodatak za pravljenje mlečne pene i proverite da li
je postavljen na mesto.

8 Postavite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene na poklopac.
Kada se dva dela postave na mesto, čućete „klik“.

9 Ubacite usisnu cev u automatski dodatak za pravljenje mlečne pene.

10 Vratite gumeni prsten na automatski dodatak za pravljenje mlečne pene.
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11 Postavite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene nazad na palicu
za vrelu vodu/paru.

Čišćenje bloka za kuvanje
Upozorenje: Nemojte da perete blok za kuvanje u mašini za pranje
sudova niti da koristite tečnost za pranje sudova ili druga sredstva
za čišćenje da biste ga očistili.

Jednom nedeljno čistite blok za kuvanje.
1 Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
2 Uklonite posudu za sakupljanje ostataka kafe iz aparata.

3 Otvorite vratanca za servis.

1

2

4 Pritisnite dugme PUSH i povucite dršku bloka za kuvanje da biste ga
izvadili iz aparata.
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5 Temeljno očistite izlazni kanal za kafu pomoću drške kašike ili drugog
kuhinjskog pribora sa zaobljenim vrhom.

6 Unutrašnjost aparata očistite vlažnom krpom.

7 Isperite spoljni deo bloka za kuvanje pod mlazom mlake vode.

Upozorenje: Nikad nemojte koristiti deterdžent ili druga sredstva
za čišćenje prilikom čišćenja jedinice za kuvanje.

Upozorenje: Nemojte da sušite blok za kuvanje krpom kako se
vlakna krpe ne bi sakupljala unutar jedinice za kuvanje. Nakon
ispiranja samo otresite višak vode sa jedinice za kuvanje ili je
ostavite da se osuši na vazduhu.

8 Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li se
poklapaju dva referentna znaka koja se nalaze na bočnim stranama.
Ukoliko se ne poklapaju, preduzmite sledeći korak:

- Proverite da li ručica dodiruje osnovu bloka za kuvanje.
9 Proverite da li je kukica za zaključavanje bloka za kuvanje u ispravnom

položaju.

- Da biste kukicu postavili u ispravan položaj, gurnite je nagore do
njenog najvišeg položaja.

49Srpski



Napomena:Kukica nije pravilno postavljena ukoliko se još uvek nalazi u
najnižem položaju.

10 Stavite blok za kuvanje nazad u aparat duž šina vođica koje se nalaze sa
strane dok se ne postavi u pravi položaj uz „klik”.

Upozorenje: Ne pritiskajte dugme PUSH.
11 Zatvorite vratanca za servis.

12 Umetnite posudu za sakupljanje ostataka kafe nazad u aparat.

Podmazivanje
Da biste postigli optimalne performance aparata, morate da podmažete
blok za kuvanje. U tabeli ispod potražite učestalost podmazivanja. Za
podršku posetite našu web stranicu: www.philips.com/support.

Vrsta upotrebe Broj dnevnih proizvoda Učestalost podmazivanja

Niska 1-5 Svaka 4 meseca

Normalna 6-10 Svaka 2 meseca

Intenzivna >10 Mesečno

1 Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
2 Uklonite blok za kuvanje i isperite ga mlazom mlake vode sa česme kako

je opisano u odeljku „Nedeljno čišćenje bloka za kuvanje“.
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3 Nanesite tanak sloj maziva oko osovine na dno bloka za kuvanje.

4 Nanesite tanak sloj maziva na šine sa obe strane (pogledajte sliku).
5 Umetnite blok za kuvanje kako je opisano u odeljku „Nedeljno čišćenje

bloka za kuvanje“.

Tubu maziva možete da koristite više puta.

Uklanjanje kamenca iz aparata
Koristite samo sredstvo za čišćenje kamenca kompanije Philips. Nipošto
nemojte koristiti sredstva za čišćenje kamenca na bazi sumporne kiseline,
hlorovodonične kiseline, sulfaminske ili sirćetne kiseline (sirće) jer to može
da ošteti vodeno kolo u aparatu i dovede do nepotpunog rastvaranja
kamenca. Ako ne koristite sredstvo za čišćenje kamenca kompanije Philips,
vaša garancija će prestati da važi. Ako ne uklanjate kamenac iz aparata, vaša
garancija će takođe prestati da važi. Rastvor za uklanjanje kamenca
kompanije Philips možete da kupite u prodavnici na mreži na adresi
www.philips.com/coffee-care.

Napomena:Upotreba drugih proizvoda za uklanjanje kamenca može da
ošteti aparat i dovede do pojave ostataka kamenca u vodi.

Upozorenje: Nikad nemojte piti vodu sa mešavinom za uklanjanje
kamenca koju ste nasuli u rezervoar za vodu niti vodu sa ostacima
koji izađu iz aparata tokom postupka uklanjanja kamenca.

Napomena: Za dodatnu podršku preko interneta posetite našu stranicu
posvećenu uklanjanju kamenca: www.philips.com/descale.

Procedura uklanjanja kamenca
Postupak uklanjanja kamenca traje oko 30 minuta i čine ga ciklus uklanjanja
kamenca i ciklus ispiranja.

Pripremanje
1 Isključite aparat.
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Upozorenje: Ako ne isključite aparat, ne možete pristupiti uklanjanju
kamenca

2 Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti i vratite je nazad. Uklonite
automatski dodatak za pravljenje mlečne pene (ako postoji).

3 Ispraznite rezervoar za vodu i uklonite Intenza+ filter za vodu (ako
postoji). Uspite celu bocu Philips rastvora za uklanjanje kamenca u
rezervoar za vodu.

4 Dodajte vodu rastvoru za uklanjanje kamenca u rezervoar za vodu do
oznake MAX.

5 Pazite da regulator pokazuje na ikonu za kafu u zrnu.
6 Postavite posudu ispod palice za vrelu vodu/paru i grlića za ispuštanje

kafe.
Ciklus uklanjanja kamenca

5 sec

1 Pritisnite dugme za espreso i dugme za kapućino istovremeno oko 5
sekundi.
- Narandžasti indikator za uklanjanje kamenca sporo treperi tokom

celog ciklusa uklanjanja kamenca.

2 Okrenite regulator na ikonu za vrelu vodu i skuvajte vrelu vodu. Pustite da
vrela voda teče iz palice za vrelu vodu/paru 10 sekundi.

3 Vratite regulator nazad na ikonu za jedno zrno kafe. Sačekajte oko 1
minute da rastvor za uklanjanje kamenca deluje.

4 Pritisnite dugme za espreso da skuvate šolju espresa. Sačekajte oko 1
minute da rastvor za uklanjanje kamenca deluje.

Napomena: Tokom postupka uklanjanja kamenca funkcija za mlevenje
kafe ne radi. Ako pritisnete dugme za espreso, aparat će da ispusti samo
vodu.

5 Ponovite korake od 2 do 4 dok indikator „rezervoar za vodu prazan“ ne
počne da neprekidno svetli.

Ciklus ispiranja 
1 Uklonite rezervoar za vodu iz aparata i isperite ga.
2 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom sa česme do oznake MAX i

ugurajte ga nazad ga u aparat.
3 Ispraznite veliku šolju i vratite je na posudu za prikupljanje tečnosti ispod

palice za vrelu vodu/paru.

4 Pritisnite dugme za espreso kafu i skuvajte šolju espreso kafe. Dvaput
ponovite ovo.

52 Srpski



5 Okrenite regulator na ikonu za vrelu vodu.
6 Pustite da vrela voda teče iz palice za vrelu vodu/paru dok indikator

„rezervoar za vodu prazan“ ne počne da neprekidno svetli.

Napomena: Ako želite da zaustavite protok vode, vratite regulator na
ikonu za jedno zrno kafe. Da ponovo pokrenete protok vode, vratite
regulator na ikonu za vrelu vodu.

7 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti, isperite je i vratite je nazad.
8 Vratite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene.
9 Uklonite rezervoar za vodu i isperite ga.
10 Ponovo postavite Intenza+ filter za vodu (ako postoji).
11 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom sa česme do oznake MAX i

ugurajte ga nazad ga u aparat.
12 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat.

Kada ga ponovo uključite, aparat je spreman za ponovno korišćenje.

Prekid postupka uklanjanja kamenca
Ukoliko se aparat zaglavi tokom postupka uklanjanja kamenca, možete da
pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje. To vam omogućava da
završite postupak uklanjanja kamenca. Sledite korake navedene ispod kako
biste bili sigurni da je vaš aparat spreman da ponovo kuva kafu.

5 sec

1 Pritisnite dugme za espreso i dugme za kapućino istovremeno oko 5
sekundi.

2 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti, isperite je i vratite je nazad.
3 Uklonite rezervoar za vodu i isperite ga.
4 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom sa česme do oznake MAX i

ugurajte ga nazad ga u aparat.
5 Pritisnite dugme za espreso kafu i skuvajte šolju espreso kafe. Dvaput

ponovite ovo.
6 Okrenite regulator na ikonu za vrelu vodu. Pustite da vrela voda teče iz

palice za vrelu vodu/paru dok indikator da je rezervoar za vodu prazan
ne počne da neprekidno svetli.

7 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti, isperite je i vratite je nazad.
8 Vratite automatski dodatak za pravljenje mlečne pene.
9 Uklonite rezervoar za vodu i isperite ga.
10 Ponovo postavite Intenza+ filter za vodu (ako postoji).
11 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom sa česme do oznake MAX i

ugurajte ga nazad ga u aparat.

12 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat.

Kada ga ponovo uključite, aparat je spreman za ponovno korišćenje.
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Značenje svetlosnih signala
- Lampica dugmeta za uključivanje/isključivanje će početi neprestano da

svetli. Aparat je spreman za upotrebu.

- Dugme za uključivanje/isključivanje polako treperi. Aparat počinje da se
zagreva ili obavlja postupak.

- Dugme za uključivanje/isključivanje brzo treperi. Aparat se pregrejao.
Skuvajte šolju vrele vode da ohladite aparat.

- Lampica za uklanjanje kamenca i lampica dugmeta za
uključivanje/isključivanje neprekidno svetle. Morate da uklonite kamenac
iz aparata. Pratite uputstva iz poglavlja „Uklanjanje kamenca iz aparata“.

- Lampica za uklanjanje kamenca sporo treperi. Aparat još uvek obavlja
ciklus uklanjanja kamenca.
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- Lampica za 2 šolje i lampica dugmeta za uključivanje/isključivanje sporo
trepere. Aparat programira količinu kafe za kuvanje. Pratite uputstva iz
poglavlja „Upotreba aparata“, odeljak „Podešavanje količine kafe“.

- Lampica za 2 šolje neprekidno svetli i dugme za uključivanje/isključivanje
sporo treperi. Aparat kuva dve šolje kafe.

- Indikator da je rezervoar za vodu prazan neprekidno svetli. Nivo vode je
nizak. Napunite rezervoar svežom vodom do oznake MAX.

- Indikator upozorenja neprekidno svetli, a lampica dugmeta za
uključivanje/isključivanje se ugasila. Posuda za sakupljanje ostataka kafe
je puna. Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat
uključen. Pazite da indikator upozorenja treperi pre nego što vratite
posudu za sakupljanje ostataka kafe.

- Indikator upozorenja i lampica dugmeta za uključivanje/isključivanje
neprekidno svetle. Posuda za kafu u zrnu je prazna. Napunite posudu za
kafu u zrnu.
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- Indikator upozorenja brzo treperi. U unutrašnjem kolu nema vode.
Okrenite regulator na ikonu za vrelu vodu i pustite vrelu vodu da izlazi iz
aparata dok voda ne počne neprekidno da teče. Pogledajte poglavlje
„Pre upotrebe“, odeljak „Zagrevanje aparata“. Sledite korake 3 i 4.

- Indikator upozorenja polako treperi. Jedinica za kuvanje nije pravilno
umetnuta, posuda za sakupljanje ostataka kafe nije umetnuta, vratanca
za servis su otvorena ili regulator nije postavljen u odgovarajući položaj.
Proverite da li su jedinica za kuvanje i posuda za sakupljanje ostataka
kafe pravilno umetnute, da li su vratanca za servis zatvorena i da li je
regulator postavljen u odgovarajući položaj. Ako ne možete da izvadite ili
vratite jedinicu za kuvanje, isključite aparat, te ga zatim ponovo uključite.

- Sve lampice trepere sporo i istovremeno. Aparat je pokvaren. Isključite
aparat na 30 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Ponovite ovo dva-tri
puta. Ako se aparat ne resetuje, obratite se korisničkoj podršci kompanije
Philips.

Rešavanje problema
U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima
možete da se susretnete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite
problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite stranicu
www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se
obratite korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji.

Problem Uzrok Rešenje

U aparatu se nalazi voda. Posuda za sakupljanje
tečnosti je prepunjena i
preliva se.

Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti kada indikator napunjenosti
iskoči iz nje. Uvek ispraznite posudu za
sakupljanje tečnosti pre nego što
započnete proces uklanjanja kamenca iz
aparata.

Aparat nije postavljen na
horizontalnu površinu.

Postavite aparat na horizontalnu
površinu tako da indikator napunjenosti
posude za sakupljanje tečnosti radi
pravilno.
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Problem Uzrok Rešenje

Aparat se ne uključuje. Aparat je isključen. Vodite računa o tome da mali utikač
bude uključen u zidnu utičnicu. Uključite
utikač u zidnu utičnicu i uključite aparat.

Aparat se zaglavio tokom
postupka uklanjanja kamenca.

Postupak uklanjanja
kamenca je prekinut ili je
obavljen nepravilnim
redosledom.

Pritisnite dugme za
uključivanje/isključivanje. Možete da
ponovo pokrenete postupak uklanjanja
kamenca ili da pratite uputstva iz
poglavlja „Uklanjanje kamenca iz
aparata“, odeljak „Prekid postupka
uklanjanja kamenca“.

Kafa nije dovoljno vruća. Šolje koje koristite su
hladne.

Prethodno zagrejte šolje ispirajući ih
vrelom vodom.

Dodali ste mleko. Bilo da je mleko koje dodate toplo ili
hladno, ono će uvek u izvesnoj meri
sniziti temperaturu kafe.

Temperatura kafe se vremenom
smanjuje.

Nije uklonjen kamenac iz
aparata na vreme.

Uklonite kamenac iz aparata.

Iz palice za vrelu vodu/paru ne
izlazi vrela voda ili para.

Palica za vrelu
vodu/paru je zapušena.

Proverite da li je otvor palice za vrelu
vodu/paru zapušen. Ako jest, očistite ga
iglom.

Možda je automatski
dodatak za pravljenje
mlečne pene zaprljan.

Očistite automatski dodatak za
pravljenje mlečne pene.

Zamenite Intenza+ filter
za vodu (ako postoji).

Uklonite filter za vodu i pokušajte
ponovo da ispustite vrelu vodu. Ako ovo
funkcioniše, zamenite filter za vodu.

Kafa sadrži premalo krema ili je
vodnjikava.

Mlin je postavljen na
grubo podešavanje.

Podesite mlin na finije podešavanje.

Mešavina kafe nije
odgovarajuća.

Isprobajte drugu mešavinu kafe.

Aparat vrši svoje
samopodešavanje.

Skuvajte nekoliko šolja kafe.

Blok za kuvanje je prljav. Očistite blok za kuvanje.

Blok za kuvanje ne može da se
ukloni.

Blok za kuvanje nije
postavljen u pravilan
položaj.

Zatvorite vratanca za održavanje.
Isključite aparat, a zatim ga ponovo
uključite. Sačekajte da se pojavi ekran
spremnosti aparata, a zatim uklonite
blok za kuvanje.

Posuda za sakupljanje
ostataka kafe nije
uklonjena.

Uklonite posudu za sakupljanje ostataka
kafe pre uklanjanja bloka za kuvanje.
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Problem Uzrok Rešenje

Aparat još uvek obavlja
proces uklanjanja
kamenca.

Ne možete da uklonite blok za kuvanje
dok traje proces uklanjanja kamenca.
Prvo završite proces uklanjanja
kamenca, a zatim uklonite blok za
kuvanje.

Blok za kuvanje ne može da se
umetne.

Blok za kuvanje se ne
nalazi u pravilnom
položaju.

Niste stavili blok za kuvanje u položaj
mirovanja pre nego što ste ga vratili
nazad. Proverite da li ručica dodiruje
osnovu bloka za kuvanje i da li se kukica
nalazi u pravilnom položaju.

Vratite nazad posudu za sakupljanje
tečnosti i posudu za sakupljanje
ostataka kafe. Izostavite blok za kuvanje.
Zatvorite vratanca za održavanje, a
zatim uključite i isključite aparat. Zatim
ponovo pokušajte da ubacite blok za
kuvanje.

Aparat melje zrna kafe, ali kafa
ne izlazi.

Mlin je postavljen na
suviše fino podešavanje.

Postavite mlin na grublje podešavanje.

Blok za kuvanje je prljav. Očistite blok za kuvanje.

Grlić za ispuštanje kafe je
prljav.

Očistite grlić za ispuštanje kafe i njegove
otvore sredstvom za čišćenje cevi.

Izlazni kanal za kafu je
zapušen.

Očistite izlazni kanal za kafu pomoću
ručice višenamenskog dodatka ili ručice
kašike.

Kafa je preslaba. Mlin je postavljen na
grubo podešavanje.

Podesite keramički mlin za kafu na finije
podešavanje (pogledajte poglavlje
„Upotreba aparata“, odeljak
„Podešavanje nivoa mlevenja“).

Aparat vrši svoje
samopodešavanje.

Skuvajte nekoliko šolja kafe da bi se
aparat prilagodio na novo podešavanje
mlevenja.

Mešavina kafe nije
odgovarajuća.

Koristite različitu vrstu zrna kafe.

Posuda za sakupljanje tečnosti
se brzo napuni.

To je normalno. Aparat
koristi vodu za ispiranje
unutrašnjeg kola i bloka
za kuvanje. Izvesna
količina vode protiče
kroz unutrašnji sistem i
sliva se direktno u
posudu za sakupljanje
tečnosti.

Ispraznite posudu za sakupljanje
tečnosti kada indikator „drip tray full“
(posuda za sakupljanje tečnosti je puna)
iskoči iz njenog poklopca.

Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje
da biste sakupili vodu za ispiranje.
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Problem Uzrok Rešenje

Možda je blokiran blok za kuvanje ili
odvodi iza ili ispod bloka za kuvanje.
Isperite blok za kuvanje mlakom vodom
i pažljivo očistite gornji filter. Takođe
očistite unutrašnjost aparata mekom,
vlažnom krpom.

U šolji nema dovoljno kafe. U unutrašnjem kolu
nema vode.

Možda se u unutrašnjem kolu nalazi
vazduh. Isperite unutrašnje kolo aparata
tako što ćete da okrenete regulator na
ikonu za vrelu vodu i ispustite određenu
količinu vrele vode iz aparata. 

Veličina šolje je
promenjena.

Postavite veličinu šolje pomoću funkcije
MEMO.

Blok za kuvanje je prljav. Očistite blok za kuvanje
(pogledajte poglavlje "Čišćenje i
održavanje", odeljak "Čišćenje bloka za
kuvanje").

Mleko se ne peni. Automatski dodatak za
pravljenje mlečne pene
je prljav ili nije pravilno
postavljen ili instaliran.

Očistite automatski dodatak za
pravljenje mlečne pene i proverite da li
je pravilno postavljen ili instaliran.

Vrsta mleka koju koristite
nije pogodna za
stvaranje pene.

Različite vrste mleka daju različitu
količinu i različit kvalitet pene. Delimično
obrano ili punomasno kravlje mleko
daje dobre rezultate.

Reciklaža
- Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa

običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem

otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje pomaže
u sprečavanju negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Garancija i podrška 
Ukoliko su vam potrebne informacije ili podrška, posetite
www.philips.com/coffee-care ili pročitajte posebni garantni list.

Naručivanje proizvoda za održavanje
- Intenza+ filter za vodu (CA6702)
- Mazivo (HD5061)
- Rastvor za uklanjanje kamenca (CA6700)
- Tablete za uklanjanje masnoće od kafe (CA6704)
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- Sredstvo za čišćenje kola za mleko (CA6705)

Tehničke specifikacije
Funkcija Vrednost/lokacija

Nominalni napon Unutrašnjost vratanaca za servis

Snaga Unutrašnjost vratanaca za servis

Veličina (š x v x d) 295 mm x 325 mm x 420 mm

Težina 6,9 kg

Materijal Plastika

Dužina kabla 0,8m -1,2 m

Kapacitet rezervoara za vodu 1000 ml

Veličina šolje Do 95 mm

Kapacitet posude za kafu u zrnu 170 g

Kapacitet posude za ostatke kafe 8 kolača

Pritisak pumpe 15 bara

Bojler Nerđajući čelik

Sigurnosni uređaji Termoosigurač

60 Srpski



Български

Съдържание
Въведение_____________________________________________________________________________________________ 61
Важно _________________________________________________________________________________________________ 62
Предупреждение_____________________________________________________________________________________ 62
Внимание______________________________________________________________________________________________ 63
Електромагнитни полета (EMF)_____________________________________________________________________ 64
Общ преглед на машината (Фиг. 1)_________________________________________________________________ 64
Първа инсталация____________________________________________________________________________________ 65
Монтиране на машината____________________________________________________________________________ 65
Пълнене на водния резервоар______________________________________________________________________ 66
Пълнене на контейнера за кафе на зърна_________________________________________________________ 67
Загряване на машината______________________________________________________________________________ 67
Монтиране на филтъра за вода Intenza+___________________________________________________________ 68
Използване на машината____________________________________________________________________________ 69
Приготвяне на 1 или 2 чаши еспресо_______________________________________________________________ 69
Приготвяне на напитки с мляко_____________________________________________________________________ 69
Приготвяне на капучино_____________________________________________________________________________ 69
Разпенване на мляко_________________________________________________________________________________ 71
Гореща вода__________________________________________________________________________________________ 71
Регулиране на машината____________________________________________________________________________ 72
Регулиране на степента на смилане________________________________________________________________ 72
Регулиране на количеството кафе с функцията MEMO (ЗАПАМЕТЯВАНЕ)_____________________ 72
Регулиране на количеството капучино с функцията MEMO (ЗАПАМЕТЯВАНЕ)________________ 73
Почистване и поддръжка____________________________________________________________________________ 73
Бързо почистване на системата за мляко__________________________________________________________ 73
Почистване на автоматичната приставка за разпенване на мляко (ежедневно)______________ 73
Пълно почистване на каната за мляко с препарат за кръг за мляко (ежемесечно)___________ 74
Почистване на блока за приготвяне________________________________________________________________ 77
Смазване______________________________________________________________________________________________ 79
Descaling the machine________________________________________________________________________________ 80
Процедура по премахване на накип_______________________________________________________________ 80
Подготовка____________________________________________________________________________________________ 80
Цикъл на премахване на накип_____________________________________________________________________ 81
Цикъл на изплакване ________________________________________________________________________________ 81
Прекъсване на процеса на премахване на накип_________________________________________________ 82
Значение на светлинните сигнали__________________________________________________________________ 83
Отстраняване на неизправности___________________________________________________________________ 85
Рециклиране__________________________________________________________________________________________ 89
Гаранция и поддръжка ______________________________________________________________________________ 89
Поръчка на продукти за поддръжка________________________________________________________________ 89
Технически спецификации__________________________________________________________________________ 89

Въведение
Уважаеми клиенти, благодарим ви, че закупихте тази автоматична
машина за еспресо от серия 2100 на Philips! За да се възползвате
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта
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си на адрес www.philips.bg/welcome. Машината е подходяща за
приготвяне на еспресо и кафе от цели зърна. Също така с нея може да
се приготвя пара и гореща вода. В това ръководство за потребителя
ще намерите цялата необходима информация за инсталиране,
използване, поддръжка и извличане на максимална полза от
машината.

За повече информация относно продуктите и видеоклипове с указания
посетете нашия уебсайт www.philips.com/support.

Важно 
Машината е снабдена със защитни функции. Независимо от това
внимателно прочетете и спазвайте инструкциите за безопасност и
използвайте машината само по начина, описан в тези инструкции, за да
избегнете случайно нараняване или повреди, причинени от
неправилната ѝ употреба. Пазете това ръководство за потребителя за
справка в бъдеще.

Предупреждение
- Включете машината в контакт, чието напрежение отговаря на

техническите спецификации на машината.
- Включете машината в заземен контакт.
- Не оставяйте захранващия кабел да виси през ръба на маса

или плот или да докосва горещи повърхности.
- Никога не потапяйте машината, захранващия кабел или

щепсела във вода (опасност от токов удар).
- Не изливайте течности върху съединителя на захранващия

кабел.
- Никога не насочвайте горещата водна струя към части от

тялото: опасност от изгаряне.
- Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките

и регулаторите.
- Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта, за да

изключите машината:
- ако възникне повреда;
- ако машината няма да се използва продължително време;
- преди почистване на машината.

- Изключвайте от контакта, като дърпате за захранващия
щепсел, а не за захранващия кабел.
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- Не докосвайте захранващия щепсел с мокри ръце.
- Не използвайте машината, ако захранващият щепсел,

захранващият кабел или самата машина са повредени..
- Не извършвайте модификации по машината или захранващия

кабел.
- Давайте машината за ремонт само в оторизиран сервизен

център на Philips, за да избегнете опасности..
- Машината не бива да се използва от деца под 8-годишна

възраст.
- Тази машина може да се използва от деца, навършили 8

години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени
възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение
или са инструктирани за безопасна употреба на машината и
ако разбират евентуалните опасности. 

- Почистването и поддръжката от потребителя не може да се
извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и са
под надзор. 

- Пазете машината, принадлежностите и кабела й далече от
достъпа на деца под 8-годишна възраст.

- Наглеждайте децата, за да не си играят с машината.
- Никога не пъхайте пръсти или други предмети в

кафемелачката.

Внимание
- Тази машина е предназначена само за обикновени битови

цели. Тя не е предназначена за използване на места, като
кухни за персонала в магазини, офиси, ферми или други
работни среди.

- Винаги поставяйте машината върху равна и стабилна
повърхност. Дръжте я в изправено положение, включително и
при транспортиране..

- Не поставяйте машината върху котлон или непосредствено до
гореща готварска печка, отоплителен уред или друг подобен
източник на топлина.
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- Поставяйте само печено кафе на зърна в съда за зърна. Ако в
него се постави мляно кафе, разтворимо кафе, сурово кафе на
зърна или други продукти, това може да доведе до повреда на
машината.

- Оставете машината да се охлади, преди да поставяте или
изваждате части от нея. Нагревателните повърхности може да
задържат остатъчна топлина след употреба.

- Никога не пълнете резервоара за вода с топла, гореща или
газирана вода, тъй като това може да доведе до повреда на
резервоара за вода и машината.

- Никога не почиствайте машината с абразивни гъби, абразивни
почистващи препарати или агресивни течности, като
например бензин или ацетон. Използвайте само мека кърпа,
напоена с вода.

- Редовно премахвайте накипа от машината. Машината показва
кога е необходимо да се премахне накипът. Ако не направите
това, машината няма да работи изправно. Ремонтите в такива
случаи не се покриват от гаранцията.

- Не дръжте машината при температури под 0 °C. Останала
вода в нагревателната система може да замръзне и да
причини повреди.

- Не оставяйте вода в резервоара, когато машината няма да се
използва продължително време. Водата може да се замърси.
Наливайте прясна вода всеки път, когато използвате
машината.

Електромагнитни полета (EMF)
Този уред Philips отговаря на всички действащи стандарти и
разпоредби, свързани с излагането на електромагнитни полета.

Общ преглед на машината (Фиг. 1)
1 Контролен панел
2 Икона за пара/мляко почистване
3 Контролен пръстен
4 Икони с кафени зърна
5 Бутон за еспресо (функция Memo (Запаметяване))
6 Бутон за капучино (функция Memo (Запаметяване))
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7 Икона за гореща вода
8 Индикатор за премахване на накип
9 Предупредителен индикатор
10 Индикатор за 2 чаши/запаметяване
11 Индикатор за празен воден резервоар
12 Бутон за вкл./изкл. с индикатор
13 Извод за гореща вода/пара с предпазна дръжка
14 Резервоар за вода
15 Чучур за кафе
16 Автоматична приставка за разпенване на мляко
17 Конектор на маркуча за мляко
18 Маркуч за засмукване
19 Горна част на каната за мляко
20 Щифт върху капака на каната за мляко
21 Кана за мляко
22 Индикатор за пълна тавичка за отцеждане
23 Капак на тавичката за отцеждане
24 Тавичка за отцеждане
25 Съд за утайка от кафе
26 Блок за приготвяне
27 Сервизна вратичка
28 Регулатор за мелачката
29 Керамична кафемелачка
30 Контейнер за кафе на зърна
31 Инструмент за регулиране на степента на смилане
32 Капак на контейнера за кафе на зърна

Първа инсталация

Монтиране на машината
1 Отстранете целия опаковъчен материал от машината.
2 Поставете машината върху маса или плот, далече от кран за

вода, мивка или източници на топлина.

15cm

15cm

15cm
15cm

15cm

Забележка: Оставете поне 15 см свободно пространство над, зад и от
двете страни на машината.
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3 Поставете малкия жак в гнездото на гърба на машината.
4 Пъхнете щепсела в контакта.

5 Свалете предпазния стикер от тавичката за отцеждане и я плъзнете
в направляващите жлебове в предната част на машината.

Забележка: Уверете се, че тавичката за отцеждане е пъхната докрай.

6 Пъхнете автоматичната приставка за разпенване на мляко.

Пълнене на водния резервоар
1 Завъртете автоматичната приставка за разпенване на мляко наляво.
2 Извадете водния резервоар от машината.
3 Изплакнете водния резервоар под течаща вода.

4 Напълнете водния резервоар със студена чешмяна вода до
обозначението МАХ.

5 Плъзнете водния резервоар отново в машината.
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Пълнене на контейнера за кафе на зърна
1 Напълнете контейнера с еспресо кафе на зърна.

Забележка: Използвайте само кафе еспресо на зърна. Никога не
използвайте мляно кафе, непечено кафе на зърна или
карамелизирани кафени зърна, тъй като това може да доведе до
повреда на машината.

2 Поставете капака върху контейнера за кафе на зърна.

Загряване на машината
По време на първоначалния процес на загряване прясната вода
протича през вътрешния кръг за загряване на машината. Това отнема
няколко секунди.
1 Поставете голяма чаша под извода за гореща вода/пара и чучура за

кафе. Уверете се, че контролният пръстен сочи към една от иконите
с кафени зърна.

2 Натиснете бутона за вкл./изкл.

3 Когато предупредителният индикатор мига бързо, завъртете
контролния пръстен до иконата за гореща вода и изчакайте няколко
секунди.
- Предупредителният индикатор изгасва, а малко количество вода

излиза от извода за гореща вода/пара или автоматичната
приставка за разпенване на мляко.

4 След няколко секунди, когато горещата вода спре да излиза от
извода за гореща вода/пара и предупредителният индикатор мига
бавно, завъртете контролния пръстен обратно до иконата с едно
кафено зърно.
- Машината загрява и бутонът за вкл./изкл. мига бавно.
- Когато машината е загряла, тя изпълнява цикъл на автоматично

изплакване за почистване на вътрешния кръг с прясна вода. От
чучура за кафе тече вода.

- Когато бутонът за вкл./изкл. свети постоянно, машината е готова
за цикъла на ръчно изплакване.

Забележка: Можете да спрете цикъла на автоматично изплакване,
като натиснете бутона за еспресо или този за капучино.
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Забележка: Цикълът на автоматично изплакване се изпълнява също
и 30 минути, след като уредът се превключи в режим на готовност
или се изключи.

Монтиране на филтъра за вода Intenza+
Съветваме ви да поставите филтъра за вода Intenza+, тъй като той
предотвратява натрупването на накип във вашата машина. Можете да
закупите филтъра за вода Intenza+ отделно. За повече подробности
вижте глава „Гаранция и поддръжка“, раздел „Поръчка на продукти за
поддръжка“.
1 Свалете малкия бял филтър от водния резервоар и го съхранявайте

на сухо място.

Забележка: Запазете малкия бял филтър за бъдеща употреба. Той
ще ви трябва за процеса на премахване на накип.

2 Извадете филтъра от опаковката и го потопете в студена вода, при
което отворът трябва да сочи нагоре. Натиснете леко страните на
филтъра, за да изпуснете въздушните мехурчета.

3 Завъртете копчето на филтъра за настройка, която съответства на
твърдостта на водата в района, където живеете.
a Много мека вода/мека вода
b Твърда вода (по подразбиране)
c Много твърда вода

Забележка: Можете да проверите твърдостта на водата с тест лента.

4 Поставете филтъра в празния воден резервоар. Натиснете го
надолу, докато застане неподвижно.

5 Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначението MAX
и го плъзнете в машината.

6 Оставете машината да приготвя гореща вода, докато водният
резервоар се изпразни (вж. глава „Използване на машината“, раздел
„Гореща вода“).

7 Напълнете отново водния резервоар с прясна вода до
обозначението MAX и го плъзнете обратно в машината.
- Бутонът за вкл./изкл. свети постоянно.

Машината е готова за използване.
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Използване на машината
За да гарантира перфектно еспресо, машината редовно изплаква
вътрешния си кръг с вода. Този цикъл на автоматично изплакване се
изпълнява 30 минути, след като уредът се превключи в режим на
готовност или се изключи. По време на цикъла на автоматично
изплакване малко количество вода преминава от вътрешния кръг
директно в тавичката за отцеждане. Изпразвайте тавичката за
отцеждане редовно.

Приготвяне на 1 или 2 чаши еспресо
1 Уверете се, че индикаторът на бутона за вкл./изкл. свети постоянно и

контролният пръстен сочи към иконата за желаната сила на кафето.
2 Поставете 1 или 2 чаши под чучура за кафе.
3 Изберете силата на кафето, като завъртите пръстена до иконата с

едно или две зърна. Изберете иконата с 2 зърна за по-силен вкус.
4 Натиснете бутона за еспресо.

Забележка: Можете да прекъснете цикъла на приготвяне по всяко
време. Натиснете същия бутон, който натиснахте, за да стартирате
приготвянето на кафе.

- Натиснете бутона за еспресо веднъж, за да приготвите 1 чаша
кафе.

- Натиснете бутона за еспресо два пъти, за да приготвите 2 чаши
кафе.

- При приготвяне на 2 чаши кафе индикаторът за 2 чаши свети.
Машината смила необходимото количество кафе на зърна за
една чаша и след това пълни и двете чаши наполовина. После
машината смила кафе на зърна за още една чаша и пълни и двете
чаши догоре.

Забележка: Когато машината е оставена в режим на готовност, тя се
изключва автоматично след 30 минути.

Приготвяне на напитки с мляко
Забележка: Използвайте студено мляко (с температура около 5°C/41°F)
със съдържание на протеин най-малко 3% за оптимален резултат от
разпенването. Можете да използвате пълномаслено, полуобезмаслено
или соево мляко и мляко без лактоза.

Приготвяне на капучино
Предупреждение: Опасност от изгаряне! Преди да потече
напитката, може да потекат леки струйки гореща вода. Когато
се използва пара, изводът за гореща вода/пара и
автоматичната приставка за разпенване на мляко може да се
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нагорещят. Хващайте извода за пара само за предпазната му
дръжка.

1 Прикрепете автоматичната приставка за разпенване на мляко към
извода за гореща вода/пара.

2 Завъртете извода за гореща вода/пара с автоматичната приставка
за разпенване на мляко към машината, докато автоматичната
приставка за разпенване на мляко не докосне машината и застане в
хоризонтално положение.

3 Свалете капака на каната за мляко и налейте мляко в нея. Затворете
капака на каната за мляко.

4 Пъхнете другия край на маркуча за засмукване в каната за мляко до
дъното на каната.

5 Поставете голяма чаша под автоматичната приставка за разпенване
на мляко и чучура за кафе.

6 Изберете силата на кафето, като завъртите пръстена до иконата с
едно или две зърна. Изберете иконата с 2 зърна за по-силен вкус.

7 Натиснете бутона за капучино. Машината пуска първо млякото и
после кафето.
- Ще изминат няколко секунди, преди машината да спре да пуска

напитка.

Забележка: Ако искате да прекъснете цикъла на приготвяне,
натиснете бутона за капучино отново.

8 Количеството кафе и мляко може да се настройва според вкуса, вж.
глава „Регулиране на машината“, раздел „Регулиране на дължината
на кафето и млякото“.

9 Поставете чаша под автоматичната приставка за разпенване на
мляко. Извършете бързо почистване, като пуснете да тече гореща
вода за 3 – 5 секунди след приготвяне на капучино, вж. глава
„Почистване и поддръжка“, раздел „Бързо почистване на системата
за мляко“.

10 Извадете конектора на маркуча за мляко от автоматичната
приставка за разпенване на мляко.
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11 Пъхнете конектора за мляко в щифта върху капака на контейнера за
мляко и поставете контейнера в хладилника.

Забележка: След като приготвите напитка с мляко, извършете бързо
почистване на системата за мляко, като пуснете да тече гореща вода
за 5 секунди.

Разпенване на мляко
Предупреждение: Опасност от изгаряне! Преди да потече
напитката, може да потекат леки струйки гореща вода. Когато
се използва пара, изводът за гореща вода/пара и
автоматичната приставка за разпенване на мляко може да се
нагорещят. Хващайте извода за пара само за предпазната му
дръжка.

1 Следвайте стъпки от 1 до 5 в раздел „Приготвяне на капучино“ и
завъртете пръстена до иконата за пара/мляко почистване за
разпенване на мляко.

2 Завъртете контролния пръстен до иконата с едно или две кафени
зърна, за да спрете разпенването на мляко.

Гореща вода
Предупреждение: Опасност от изгаряне! Преди да потече
напитката, може да потекат леки струйки гореща вода.
Използвайте само съответната предпазна дръжка.

1 Уверете се, че бутонът за вкл./изкл. свети постоянно. Ако бутонът за
вкл./изкл. мига бавно, машината загрява.

2 Свалете автоматичната приставка за разпенване на мляко. Оставете
предпазната дръжка върху извода за гореща вода/пара.

3 Поставете чаша под извода за гореща вода/пара.
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4 Завъртете контролния пръстен до иконата за гореща вода.
- От извода за гореща вода/пара излиза вода.

5 Завъртете контролния пръстен обратно до една от иконите с кафени
зърна, когато чашата се напълни с предпочитаното количество
гореща вода.

Регулиране на машината
Можете да регулирате степента на смилане и количеството на кафето,
за да получите кафе, което идеално отговаря на вкуса ви.

Регулиране на степента на смилане
Можете да регулирате степента на смилане на машината. Керамичната
кафемелачка гарантира пълно смилане и правилна едрина на кафето
за всяка чаша. Тя позволява да се запази целият аромат и да се получи
идеален вкус на всяка чаша кафе.

2

1

- Натиснете силно регулатора за степента на смилане и след това го
завъртете с по една степен наведнъж. 

- Имате възможност да избирате от 5 различни настройки на степента
на смилане. Колкото е по-малка точката, толкова е по-силно кафето. 

- Разликата става забележима, след като приготвите 2 – 3 чаши кафе
при новата настройка.

Предупреждение: Не завъртайте бутона за регулиране на
степента на смилане с повече от една степен наведнъж, за да
избегнете повреждането на мелачката.

Регулиране на количеството кафе с функцията MEMO
(ЗАПАМЕТЯВАНЕ)

Можете да регулирате количеството кафе според вкуса си и размера
на чашите. Бутонът за еспресо може да се програмира.
1 Поставете една чаша под чучура за кафе.
2 Натиснете и задръжте бутона за еспресо. Освободете бутона, когато

машината започне да мели кафените зърна.
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- Индикаторът за 2 чаши и бутонът за вкл./изкл. мигат бавно.
3 Натиснете бутона за еспресо, когато чашата се напълни с желаното

количество кафе.

Машината автоматично запазва новата настройка.

Регулиране на количеството капучино с функцията MEMO
(ЗАПАМЕТЯВАНЕ)

Можете да регулирате количеството кафе според вкуса си и размера
на чашите. Бутонът за капучино може да се програмира.
1 Поставете чаша под чучура за кафе.
2 Натиснете и задръжте бутона за капучино. Освободете бутона,

когато машината започне да мели кафените зърна.
- Индикаторът за 2 чаши и бутонът за вкл./изкл. мигат бавно.

3 Натиснете бутона за капучино отново, когато чашата се напълни с
желаното количество мляко.

Машината автоматично запазва новата настройка.

Почистване и поддръжка
Редовното почистване и отстраняване на накипа удължава живота на
вашата машина и гарантира оптимално качество и вкус на кафето ви.

Предупреждение: Никога не почиствайте машината с
абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или
агресивни течности.

Предупреждение: Преди да почиствате машината, винаги я
изключвайте от контакта и я оставяйте да изстине.

Бързо почистване на системата за мляко
Забележка: След като приготвите капучино, извършете бързо
почистване на системата за мляко.

1 Поставете чаша под автоматичната приставка за разпенване на
мляко.

2 Завъртете контролния пръстен до иконата за гореща вода.
3 Пуснете да тече гореща вода за 5 секунди.
4 Завъртете контролния пръстен до една от иконите с кафени зърна,

за да спрете изтичането на гореща вода.

Почистване на автоматичната приставка за разпенване на
мляко (ежедневно)

1 Поставете чаша под автоматичната приставка за разпенване на
мляко.

2 Поставете маркуча за засмукване в чаша с прясна вода.
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3 Завъртете контролния пръстен до иконата за пара/мляко
почистване.

4 Пуснете да тече гореща вода за 5 секунди.
5 Завъртете контролния пръстен до една от иконите с кафени зърна,

за да спрете изтичането на гореща вода.

 Пълно почистване на каната за мляко с препарат за кръг
за мляко (ежемесечно)

Ежемесечно почистване на автоматичната приставка за
разпенване на мляко
Ежемесечното почистване на приставката за разпенване на мляко
включва два последователни цикъла на почистване: първият цикъл
изисква използването на разтворен във вода почистващ препарат на
Philips за кръг за мляко, а при втория се използва само вода за
изплакване на кръга.

Внимание: Ако машината е използвана наскоро, тръбичката за пара и
приставката за разпенване на мляко може да са горещи.

Забележка: Преди да стартирате процедурата, се уверете, че водният
резервоар е пълен до ниво MAX.

Цикъл на почистване с почистващ препарат за кръг за
мляко и вода.
1 Изсипете съдържанието на пакетче с почистващ препарат на Philips

за кръг за мляко в каната за мляко и я напълнете с вода но ниво
MAX. Затворете капака на каната за мляко.

2 Пъхнете другия край на маркуча за засмукване в каната за мляко до
дъното на каната.

3 Поставете голям съд под приставката за мляко.
4 Завъртете контролния пръстен до иконата за пара/мляко

почистване.
- Машината пуска почистващия разтвор да изтича през

приставката за мляко.
5 Оставете машината да пуска вода, докато не светне индикаторът за

празен воден резервоар.
6 Разкачете маркуча за засмукване от машината. Изплакнете

старателно каната за мляко и я напълнете с прясна вода до ниво
МАХ.

7 Повторете стъпки от 3 до 6.

Почистване на частите на автоматичната приставка за
разпенване на мляко
Автоматичната приставка за разпенване на мляко се състои от четири
части, които трябва да се разглобят:
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1
2

4

5

3

1 Маркуч за засмукване
2 Капак на приставката за разпенване на мляко
3 Гумен пръстен
4 Приставка за разпенване на мляко
5 Гумен капак

Как да почиствате автоматичната приставка за разпенване
на мляко
1 Отстранете автоматичната приставка за разпенване на мляко от

тръбичката за пара.

Внимание: Ако машината е използвана наскоро, тръбичката за пара
и приставката за разпенване на мляко може да са горещи.

2 Извадете маркуча за засмукване от капака на приставката за
разпенване на мляко.

3 Свалете гумения пръстен от автоматичната приставка за разпенване
на мляко.

2

1

1

4 За да свалите автоматичната приставка за разпенване на мляко,
натиснете отстрани (1) и я свалете, като я издърпате навън с леки
странични движения (2).

5 Свалете гумения капак от приставката за разпенване на мляко.
6 Изплакнете компонентите с хладка вода.

Забележка: Тези компоненти могат да се почистват и в съдомиялна
машина.
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7 За повторно сглобяване натиснете по средата, за да закрепите
гумения капак към приставката за разпенване на мляко, и се
уверете, че е застанал на място.

8 Закрепете автоматичната приставка за разпенване на мляко към
нейния капак. Когато двете части се фиксират на място, ще чуете
щракване.

9 Поставете маркуча за засмукване в автоматичната приставка за
разпенване на мляко.

10 Поставете отново гумения пръстен върху автоматичната приставка
за разпенване на мляко.

11 Прикрепете отново автоматичната приставка за разпенване на
мляко към извода за гореща вода/пара.
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Почистване на блока за приготвяне
Предупреждение: Не почиствайте блока за приготвяне в
съдомиялна машина и не използвайте течен препарат за
миене или почистващ препарат.

Почиствайте блока за приготвяне веднъж седмично.
1 Изключете машината и извадете щепсела от контакта.
2 Отстранете съда за утайка от кафе от машината.

3 Отворете сервизната вратичка.

1

2

4 Натиснете бутона PUSH (НАТИСНИ) и издърпайте блока за
приготвяне за ръкохватката, за да го извадите от машината.

5 Почистете старателно изходния канал за кафе с дръжка на лъжица
или друг кухненски прибор със заоблен връх.

6 Почистете вътрешността на машината с влажна кърпа.
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7 Изплакнете външната страна на блока за приготвяне с хладка
течаща вода.

Предупреждение: Никога не използвайте течни препарати за
миене или други препарати за почистване на блока за
приготвяне.

Предупреждение: Не подсушавайте блока за приготвяне с
кърпа, за да избегнете събирането на влакна във
вътрешността му. След изплакване просто изтръскайте
излишната вода от блока за приготвяне или го оставете да
изсъхне на въздух.

8 Преди да плъзнете блока за приготвяне обратно в машината,
уверете се, че двата контролни знака отстрани съвпадат. Ако не
съвпадат, изпълнете следната стъпка:

- Уверете се, че лостът е в контакт с основата на блока за
приготвяне.

9 Уверете се, че фиксиращата кука на блока за приготвяне е в
правилно положение.

- За да позиционирате куката правилно, натиснете я нагоре до
крайно горно положение.

Забележка: Куката не е позиционирана правилно, ако все още е в
крайно долно положение.
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10 Плъзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите
релси отстрани, докато щракне на мястото си.

Предупреждение: Не натискайте бутона PUSH (НАТИСНИ).
11 Затворете сервизната вратичка.

12 Плъзнете съда за утайка от кафе обратно в машината.

Смазване
За оптимална работа на машината трябва да смазвате блока за
приготвяне. Вижте таблицата по-долу за честотата на смазване. За
поддръжка посетете нашия уебсайт: www.philips.com/support.

Тип употреба Брой продукти дневно Честота на смазване

Слаба 1-5 На всеки 4 месеца

Нормална 6-10 На всеки 2 месеца

Интензивна >10 Ежемесечно

1 Изключете машината и извадете щепсела от контакта.
2 Извадете блока за приготвяне и го изплакнете под хладка течаща

вода, както е описано в раздела „Ежеседмично почистване на блока
за приготвяне“.

3 Нанесете тънък слой смазка около оста в долната част на блока за
приготвяне.
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4 Нанесете тънък слой смазка по релсите от двете страни (вж.
фигурата).

5 Поставете блока за приготвяне, както е описано в раздела
„Ежеседмично почистване на блока за приготвяне“.

Можете да използвате тубичката със смазка многократно.

Descaling the machine
Използвайте само препарат за премахване на накип на Philips. В
никакъв случай не трябва да използвате препарат за премахване на
накип, който съдържа сярна киселина, солна киселина сулфаминова
или оцетна киселина (оцет), тъй като може да повреди кръга за вода в
машината и да не разтвори накипа изцяло. Неизползването на
препарат за премахване на накип Philips ще направи гаранцията
невалидна. Непочистването на накип от уреда също ще направи
гаранцията невалидна. Можете да купите разтвор за премахване на
накип на Philips от онлайн магазина на адрес www.philips.com/coffee-
care.

Забележка: Използването на други декалциращи продукти може да
доведе до повреда на машината и да остави остатъци във водата.

Предупреждение: Никога не пийте водната смес за
премахване на накип, която наливате във водния резервоар,
или водата с остатъци, която излиза от машината по време на
процедура за премахване на накип.

Забележка: За повече онлайн поддръжка посетете специалната ни
страница с информация за премахване на накип:
www.philips.com/descale.

Процедура по премахване на накип
Процедурата по премахване на накип продължава около 30 минути и
се състои от цикъл на премахване на накип и цикъл на изплакване.

Подготовка
1 Изключете машината.

Предупреждение: Ако не изключите машината, не можете да
започнете цикъла за премахване на накип.

2 Изпразнете тавичката за отцеждане и я поставете обратно. Свалете
автоматичната приставка за разпенване на мляко (ако е налична).

3 Изпразнете водния резервоар и свалете водния филтър Intenza+
(ако е наличен). Изсипете цялата бутилка разтвор за премахване на
накип на Philips във водния резервоар.
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4 Добавете вода към разтвора за премахване на накип във водния
резервоар до обозначението MAX.

5 Уверете се, че контролният пръстен е завъртян до иконата с кафени
зърна.

6 Поставете купа под извода за гореща вода/пара и чучура за кафе.
Цикъл на премахване на накип

5 sec

1 Натиснете бутона за еспресо и този за капучино едновременно за
около 5 секунди.
- Оранжевият индикатор за премахване на накип мига бавно през

цялото време на цикъла на премахване на накип.

2 Завъртете контролния пръстен до иконата за гореща вода и сварете
гореща вода. Оставете горещата вода да тече от извода за гореща
вода/пара в продължение на 10 секунди.

3 Завъртете контролния пръстен обратно до иконата с едно кафено
зърно. Изчакайте около 1 минута, за да оставите разтвора за
премахване на накип да подейства.

4 Натиснете бутона за еспресо, за да приготвите една чаша еспресо.
Изчакайте около 1 минута, за да оставите разтвора за премахване на
накип да подейства.

Забележка: По време на процеса на премахване на накип функцията
за мелене на кафе не работи. Ако натиснете бутона за еспресо, от
машината ще потече само вода.

5 Повторете стъпки от 2 до 4, докато индикаторът за празен воден
резервоар не започне да свети постоянно.

Цикъл на изплакване 
1 Извадете водния резервоар от машината и го изплакнете.
2 Напълнете водния резервоар с прясна вода от чешмата до

обозначението MAX и плъзнете водния резервоар обратно в
машината.

3 Изпразнете голямата чаша и я поставете отново върху тавичката за
отцеждане под извода за гореща вода/пара.

4 Натиснете бутона за еспресо и пригответе чаша еспресо. Повторете
тази процедура два пъти.
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5 Завъртете контролния пръстен до иконата за гореща вода.
6 Оставете горещата вода да тече от извода за гореща вода/пара,

докато индикаторът за празен воден резервоар не започне да свети
постоянно.

Забележка: Ако желаете да прекъснете изтичането на вода,
завъртете контролния пръстен обратно до иконата с кафени зърна.
За да стартирате отново изтичането на вода, завъртете го обратно
до иконата за гореща вода.

7 Извадете тавичката за отцеждане, изплакнете я и я поставете
обратно.

8 Поставете отново автоматичната приставка за разпенване на мляко.
9 Извадете водния резервоар и го изплакнете.
10 Поставете отново водния филтър Intenza+ (ако е наличен).
11 Напълнете водния резервоар с прясна вода от чешмата до

обозначението MAX и плъзнете водния резервоар обратно в
машината.

12 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.

Когато включите машината отново, тя е готова за употреба.

Прекъсване на процеса на премахване на накип
Ако машината блокира по време на процедурата по премахване на
накип, можете да натиснете бутона за вкл./изкл. Това ви позволява да
завършите процедурата по премахване на накип. Следвайте стъпките
по-долу, за да се уверите, че машината ви е готова да приготвя кафе
отново.

5 sec

1 Натиснете бутона за еспресо и този за капучино едновременно за
около 5 секунди.

2 Извадете тавичката за отцеждане, изплакнете я и я поставете
обратно.

3 Извадете водния резервоар и го изплакнете.
4 Напълнете водния резервоар с прясна вода от чешмата до

обозначението MAX и плъзнете водния резервоар обратно в
машината.

5 Натиснете бутона за еспресо и пригответе чаша еспресо. Повторете
тази процедура два пъти.

6 Завъртете контролния пръстен до иконата за гореща вода. Оставете
горещата вода да тече от извода за гореща вода/пара, докато
индикаторът за празен воден резервоар не започне да свети
постоянно.

7 Извадете тавичката за отцеждане, изплакнете я и я поставете
обратно.

8 Поставете отново автоматичната приставка за разпенване на мляко.
9 Извадете водния резервоар и го изплакнете.
10 Поставете отново водния филтър Intenza+ (ако е наличен).
11 Напълнете водния резервоар с прясна вода от чешмата до

обозначението MAX и плъзнете водния резервоар обратно в
машината.
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12 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.

Когато включите машината отново, тя е готова за употреба.

Значение на светлинните сигнали
- Индикаторът на бутона за вкл./изкл. свети постоянно. Машината е

готова за използване.

- Бутонът за вкл./изкл. мига бавно. Машината загрява или изпълнява
процедура.

- Бутонът за вкл./изкл. мига бързо. Машината е прегряла. Пригответе
чаша гореща вода, за да охладите машината.

- Индикаторът за премахване на накип и този на бутона за вкл./изкл.
светят постоянно. Трябва да премахнете накипа от машината.
Следвайте инструкциите в глава „Премахване на накип от
машината“.
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- Индикаторът за премахване на накип мига бавно. Машината все
още е в цикъла на премахване на накип.

- Индикаторът за 2 чаши и този на бутона за вкл./изкл. мигат бавно.
Машината програмира количеството кафе, което ще бъде
приготвяно. Следвайте инструкциите в глава „Използване на
машината“, раздел „Регулиране на обема на кафето“.

- Индикаторът за 2 чаши свети постоянно, а бутонът за вкл./изкл. мига
бавно. Машината приготвя две чаши кафе.

- Индикаторът за празен воден резервоар свети постоянно. Нивото на
водата е твърде ниско. Напълнете водния резервоар с прясна вода
до ниво МАХ.

- Предупредителният индикатор свети постоянно, а бутонът за
вкл./изкл. изгасва. Съдът за утайка от кафе е пълен. Изпразнете съда
за утайка от кафе, докато машината е включена. Уверете се, че
предупредителният индикатор мига, преди да поставите отново
съда за утайка от кафе.
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- Предупредителният индикатор и индикаторът на бутона за
вкл./изкл. светят постоянно. Контейнерът за кафе на зърна е празен.
Напълнете отново контейнера за кафе на зърна.

- Предупредителният индикатор мига бързо. Във вътрешния кръг
няма вода. Завъртете контролния пръстен до иконата за гореща
вода и оставете горещата вода да изтича от машината, докато
струйката е постоянна. Вижте глава „Подготовка за употреба“,
раздел „Загряване на машината“. Следвайте стъпки 3 и 4.

- Предупредителният индикатор мига бавно. Блокът за приготвяне не
е поставен правилно, съдът за утайка от кафе не е поставен,
сервизната вратичка е отворена или контролният пръстен не е в
правилното положение. Уверете се, че блокът за приготвяне и съдът
за утайка от кафе са поставени правилно, сервизната вратичка е
затворена и контролният пръстен е в правилното положение. Ако не
можете да извадите блока за приготвяне или да го поставите
обратно, изключете и включете отново машината.

- Всички индикатори мигат бавно и едновременно. Машината е
неизправна. Изключете машината за 30 секунди и отново я
включете. Опитайте това два или три пъти. Ако машината не се
нулира, обърнете към Центъра за обслужване на потребители на
Philips.

Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-честите проблеми, които може да
срещнете при използване на машината. Ако не можете да разрешите
проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често
задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с
Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава.
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Проблем Причина Решение

Под машината има вода. Тавичката за
отцеждане е
препълнена или
прелива.

Изпразнете тавичката за отцеждане,
когато индикаторът за пълна тавичка
за отцеждане се покаже през
тавичката за отцеждане. Винаги
изпразвайте тавичката за отцеждане,
преди да стартирате премахване на
накипа от машината.

Машината не е
поставена върху
хоризонтална
повърхност.

Поставете машината върху
хоризонтална повърхност, така че
индикаторът за пълна тавичка за
отцеждане да работи изправно.

Машината не се включва. Машината е изключена
от захранването.

Уверете се, че малкият жак е пъхнат в
гнездото. Пъхнете щепсела в
контакта и включете уреда.

Машината е блокирала по
време на процедурата по
премахване на накип.

Процесът на
премахване на накип е
бил прекъснат или е
бил изпълняван в
неправилен ред.

Натиснете бутона за вкл./изкл.
Можете да възобновите процедурата
по премахване на накип или да
следвате инструкциите в глава
„Премахване на накип от машината“,
раздел „Прекъсване на процеса на
премахване на накип“.

Кафето не е достатъчно
горещо.

Чашите, които
използвате, са студени.

Затоплете предварително чашите,
като ги изплакнете с гореща вода.

Добавили сте мляко. Независимо дали млякото, което
добавяте, е топло или студено, то
винаги намалява донякъде
температурата на кафето.

Температурата на кафето
намалява с течение на
времето.

Накипът от машината
не е бил премахнат
навреме.

Премахнете накипа от машината.

От извода за гореща
вода/пара не излиза гореща
вода или пара.

Изводът за гореща
вода/пара е задръстен.

Проверете дали отворът на извода за
гореща вода/пара не е задръстен.
Ако е така, почистете отвора с
карфица.

Автоматичната
приставка за
разпенване на мляко
може да е мръсна.

Почистете автоматичната приставка
за разпенване на мляко.

Поставете отново
водния филтър (ако е
наличен).

Свалете водния филтър и опитайте да
пуснете да тече гореща вода. Ако
това работи, сменете водния филтър.

Кафето има прекалено малко
каймак или е воднисто.

Мелачката е настроена
да мели едро.

Регулирайте мелачката на по-фина
настройка.

Кафената смес не е
правилната.

Опитайте с друга кафена смес.

86 Български



Проблем Причина Решение

Машината извършва
саморегулиране.

Пригответе няколко чаши кафе.

Блокът за приготвяне е
мръсен.

Почистете блока за приготвяне.

Блокът за приготвяне не може
да се извади.

Блокът за приготвяне
не е позициониран
правилно.

Затворете сервизната вратичка.
Изключете машината и я включете
отново. Изчакайте, докато се покаже
екранът, че машината е готова, и
извадете блока за приготвяне.

Съдът за утайка от кафе
не е изваден.

Извадете съда за утайка от кафе,
преди да извадите блока за
приготвяне.

Машината все още е в
процес на премахване
на накип.

Не можете да извадите блока за
приготвяне, когато процесът на
премахване на накип е активен. Най-
напред завършете процеса на
премахване на накип и след това
извадете блока за приготвяне.

Блокът за приготвяне не може
да се пъхне.

Блокът за приготвяне
не е в правилното
положение.

Блокът за приготвяне не е бил
поставен в изходно положение,
преди да бъде пъхнат назад. Уверете
се, че лостът е в контакт с основата на
блока за приготвяне и че куката на
блока за приготвяне е в правилното
положение.

Поставете обратно тавичката за
отцеждане и съда за утайка от кафе.
Оставете блока за приготвяне навън.
Затворете сервизната вратичка и
включете и изключете машината.
След това опитайте да пъхнете
отново блока за приготвяне.

Машината смила зърната
кафе, но не изтича кафе.

Зададена е прекалено
фина настройка за
мелене.

Регулирайте мелачката на по-едра
настройка.

Блокът за приготвяне е
мръсен.

Почистете блока за приготвяне.

Чучурът за кафе е
мръсен.

Почистете чучура за кафе и отворите
му с инструмент за почистване на
тръби.

Изходният канал за
кафе е задръстен.

Почистете изходния канал за кафе с
дръжката на многофункционалния
инструмент или дръжката на лъжица.
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Проблем Причина Решение

Кафето е много слабо. Мелачката е настроена
да мели едро.

Регулирайте керамичната
кафемелачка на по-фина настройка
(вж. глава „Използване на машината“,
раздел „Регулиране на степента на
смилане“).

Машината извършва
саморегулиране.

Пригответе няколко чаши кафе, за да
може машината да се саморегулира
според новите настройки за смилане.

Кафената смес не е
правилната.

Използвайте различен тип кафе на
зърна.

Тавичката за отцеждане се
пълни бързо.

Това е нормално.
Машината използва
вода за изплакване на
вътрешния кръг и
блока за приготвяне.
Част от водата изтича
от вътрешната система
директно в тавичката
за отцеждане.

Изпразнете тавичката за отцеждане,
когато индикаторът за пълна тавичка
за отцеждане се покаже през капака
на тавичката за отцеждане.

Поставете чаша под чучура, за да
съберете водата от изплакването.

Блокът за приготвяне или отворите за
източване зад или под него е
възможно да са блокирани.
Изплакнете блока за приготвяне с
хладка вода и почистете горния
филтър внимателно. Също така
почистете вътрешността на
машината с мека и влажна кърпа.

В чашата ми няма достатъчно
кафе.

Във вътрешния кръг
няма вода.

Възможно е във вътрешния кръг да
има въздух. Изплакнете вътрешния
кръг на машината, като завъртите
контролния пръстен до иконата за
гореща вода и оставите малко
количество гореща вода да изтече от
машината. 

Количеството за чаша е
променено.

С помощта на функцията за
запаметяване настройте
количеството за чаша.

Блокът за приготвяне е
мръсен.

Почистете блока за приготвяне
(вижте глава „Почистване и
поддръжка“, раздел „Почистване на
блока за приготвяне“).
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Проблем Причина Решение

Млякото не се разпенва. Автоматичната
приставка за
разпенване на мляко е
мръсна или не е
сглобена или
поставена правилно.

Почистете автоматичната приставка
за разпенване на мляко и се уверете,
че е сглобена и поставена правилно.

Използваният вид
мляко не е подходящ
за разпенване.

Различните видове мляко правят
различно количество и качество на
пяната. Полуобезмаслено мляко или
пълномаслено краве мляко дават
добри резултати.

Рециклиране
- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно

с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС).
- Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на

електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне
спомага за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве.

Гаранция и поддръжка 
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/coffee-care или прочетете отделната листовка с
гаранция.

Поръчка на продукти за поддръжка
- Филтър за вода Intenza+ (CA6702)
- Смазка (HD5061)
- Разтвор за премахване на накип (CA6700)
- Таблетки за премахване на масло от кафе (CA6704)
- Почистващ препарат за кръг за мляко (CA6705)

Технически спецификации
Характеристика Стойност/местоположение

Номинално напрежение От вътрешната страна на сервизната вратичка

Номинална мощност От вътрешната страна на сервизната вратичка

Размери (Ш x В x Д) 295 мм x 325 мм x 420 мм

Тегло 6,9 кг

Материал Пластмаса
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Характеристика Стойност/местоположение

Дължина на кабела 0,8 м – 1,2 м

Вместимост на водния резервоар 1000 мл

Размер на чашата До 95 мм

Вместимост на контейнера за кафе на зърна 170 г

Вместимост на съда за утайка от кафе 8 пити

Налягане на помпата 15 бара

Парен резервоар Неръждаема стомана

Защитни устройства Стопяем предпазител
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www.philips.com/coffee-care >75% recycled paper
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