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Συγχαρητήρια για την αγορά της υπεραυτόματης μηχανής 
του καφέ Saeco Royal Gran Crema! 
Για να έχετε το μέγιστο πλεονέκτημα από την τεχνική υπο-
στήριξη Saeco, καταχωρίστε το προϊόν σας στην σελίδα 
www.philips.com/welcome.
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για το μοντέλο 
HD8920. 
Η μηχανή προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο 
με ολόκληρους κόκκους, και επίσης την παροχή ατμού και 
ζεστού νερού. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποι-
ήσετε και να αφαλατώσετε την μηχανή σας. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Η μηχανή διαθέτει συστήματα ασφαλείας. Είναι όμως αναγκαίο να διαβά-
σετε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιγράφονται σε 
αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από 
ατύχημα σε πρόσωπα και πράγματα.

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική χρήση.

Ο όρος ΠΡΟΣΟΧΗ και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για 
επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές 
βλάβες, κίνδυνο για την ζωή και/ή ζημίες στην μηχανή.

Ο όρος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον 
χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρές 
σωματικές βλάβες και/ή ζημίες στην μηχανή.

Προσοχή

• Συνδέστε την μηχανή σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος στον τοίχο, η τάση 
της οποίας αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

• Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια 
εργασίας ή να ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.

• Μην βυθίζετε την μηχανή σε νερό, την πρίζα ρεύματος ή το καλώδιο 
τροφοδοσίας σε νερό: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

• Μην κατευθύνετε ποτέ το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίνδυνος 
εγκαυμάτων!

• Μην πιάνετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα χερούλια και τους 
διακόπτες.

• Βγάλτε το φις από την πρίζα:
- αν παρουσιαστούν ανωμαλίες·
- αν η μηχανή παραμείνει σε αδράνεια για μεγάλο διάστημα·
- πριν προχωρήστε στον καθαρισμό της μηχανής.
  

 Τραβήξτε από το φις και όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας.  Μην πιάνε-
τε το φις με βρεγμένα χέρια.

• Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή αν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας 
και η ίδια η μηχανή φαίνεται να έχουν ζημίες.

• Μην αλλοιώσετε ή τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την μηχανή 
ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Philips προς απο-
φυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

• Η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομέ-
νων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες 
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ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις, εκτός εάν αυτό 
γίνει υπό την επιτήρηση ενός ατόμου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους ή θα τους εκπαιδεύσει στη χρήση της συσκευής.

• Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίσετε 
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στον μύλο.

Προειδοποιήσεις

• Η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν συνίσταται 
η χρησιμοποίηση της σε χώρους όπως εστιατόρια ή κουζίνες καταστη-
μάτων, γραφεία, αγροκτήματα ή άλλους χώρους εργασίας.

• Τοποθετείτε πάντα την μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

• Μην τοποθετείτε την μηχανή σε ζεστές επιφάνειες, κοντά σε ζεστούς 
φούρνους, θερμαντήρες ή ανάλογες πηγές θερμότητας.

• Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, 
ο στιγμιαίος καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο 
δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.

• Αφήστε την μηχανή να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε οποιοδήπο-
τε εξάρτημα.

• Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με ζεστό ή βραστό νερό. Χρησιμοποιείτε 
μόνο κρύο νερό.

• Μην χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα λειαντικές σκόνες ή δυνατά 
απορρυπαντικά. Αρκεί ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.

• Εκτελείτε τακτικά την αφαλάτωση της μηχανής. Η μηχανή θα σας υπεν-
θυμίσει με σχετική ένδειξη πότε είναι απαραίτητο να κάνετε την αφα-
λάτωση. Αν παραλειφθεί αυτή η ενέργεια η συσκευή θα σταματήσει να 
λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται 
από εγγύηση!

• Μην αφήνετε την μηχανή σε θερμοκρασία κάτω από 0°C. Το υπόλοιπο 
νερό στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης μπορεί να παγώσει 
και να προκαλέσει ζημίες στην μηχανή.

• Μην αφήνετε νερό στο δοχείο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο διάστημα η μηχανή. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Κάθε φορά 
που χρησιμοποιείτε την μηχανή, βάλτε φρέσκο νερό.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

Η μηχανή συμμορφώνεται με το άρθρο 13 του Ιταλικού Νομοθετικού 
Διατάγματος της 25ης Ιουλίου 2005, υπ' αριθμόν 151 «Ενσωμάτωση των 
Οδηγιών 2005/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση 
της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
καθώς επίσης και την απόρριψη των αποβλήτων».

Αυτή η μηχανή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ.
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Γενική περιγραφή

1 Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών
2 Δοχείο νερού
3 Καπάκι δοχείου νερού
4 Ρύθμιση δόσης καφέ
5 Ρύθμιση άλεσης
6 Cappuccinatore
7 Σωληνάκι αναρρόφησης
8 Μονάδα παρασκευής καφέ
9 Πλαϊνό καπάκι
10 Καπάκι δοχείου καφέ σε κόκκους
11 Δοχείο καφέ σε κόκκους
12 Δοχείο προ-αλεσμένου καφέ + καπάκι
13 Δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων
14 Ακροφύσιο καφέ
15 Γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών
16 Δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών
17 Δίσκος συλλογής υγρών + καπάκι δίσκου (εσωτερικό)
18 Γενικός διακόπτης
19 Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
20 Τεστ σκληρότητας νερού
21 Γράσο για τη μονάδα παρασκευής καφέ
22 Δοσομετρητής προ-αλεσμένου καφέ
23 Πινέλο καθαρισμού
24 Καλώδιο τροφοδοσίας
25 Κουμπί επιλογής προ-αλεσμένου καφέ
26 Κουμπί παροχής εσπρέσο
27 Κουμπί παροχής καφέ
 2η Λειτουργία - Κουμπί «OK» επιβεβαίωσης επιλογής
28 Κουμπί παροχής αμερικάνικου καφέ
 2η Λειτουργία - Κουμπί «ESC» έξοδος ή τερματισμός παροχής.
29 Οθόνη
30 Κουμπί παροχής ζεστού νερού
 2η Λειτουργία - Κουμπί «Επάνω» περιήγησης στο μενού
31 Κουμπί παροχής ατμού
 2η Λειτουργία - Κουμπί «Κάτω» περιήγησης στο μενού
32 Κουμπί «Menu» για πρόσβαση στον προγραμματισμό 
33 Κουμπί stand-by
34 Απορρυπαντικό κυκλώματος γάλακτος - πωλείται χωριστά
35 Ταμπλέτες καθαρισμού μονάδας παρασκευής καφέ - πωλούνται χωριστά
36 Φίλτρο (Intenza+) - πωλείται χωριστά
37 Προϊόν αφαλάτωσης - πωλείται χωριστά
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συσκευασία της μηχανής

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύ-
ει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη 
μελλοντική χρήση.

Εγκατάσταση της μηχανής

1  Βγάλτε τον δίσκο συλλογής υγρών με γρίλια από την συσκευασία.

2  Βγάλτε την μηχανή από την συσκευασία.

3  Για τη καλύτερη δυνατή χρήση, συνιστούμε:
• επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς 

δεν μπορεί να ανατρέψει την μηχανή ή να τραυματιστεί από αυτήν·
• επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη 

πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος·
• φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της 

μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα. 

4  Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών με την γρίλια στην μηχανή. 
Βεβαιωθείτε ότι μπήκε σωστά στην θέση του.

 Σημείωση: 

ο δίσκος συλλογής υγρών μαζεύει το νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο 
στην διάρκεια των κύκλων έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού και τον καφέ 
που ενδεχομένως μπορεί να χυθεί κατά την παρασκευή των ροφημάτων. 
Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών κάθε μέρα και κάθε φορά 
που ανασηκώνεται ο δείκτης πλήρωσης του δίσκου συλλογής υγρών.

 Προειδοποίηση: 

ΜΗΝ βγάζετε τον δίσκο συλλογής υγρών αμέσως μετά το άναμμα της 

μηχανής. Περιμένετε δύο λεπτά για την εκτέλεση του κύκλου έκπλυ-

σης/αυτόματου καθαρισμού.
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5  Βγάλτε από την συσκευασία το Cappuccinatore με το σωληνάκι αναρ-
ρόφησης. Τοποθετήστε το Cappuccinatore μέχρι να αισθανθείτε το 
κούμπωμα στην εγκοπή του σωλήνα ατμού που υποδεικνύεται στην 
Εικ Α.

 Προειδοποίηση:

αν το Cappuccinatore μπει μέχρι τέρμα (πέρα από την θέση που σημει-

ώνεται) μπορεί να λειτουργεί με λάθος τρόπο επειδή δεν θα μπορεί να 

αναρροφήσει το γάλα· σε αυτή την περίπτωση σταματήστε την παροχή, 
περιμένετε να κρυώσει το Cappuccinatore και μετακινήστε το ΕΛΑΦΡΑ 
προς τα κάτω (Εικ.Β) για να το βάλετε στην θέση που φαίνεται στην Εικ. Α. 
Έτσι μπορείτε να αποκαταστήσετε την σωστή λειτουργία του 
Cappuccinatore.

7  Σηκώστε το καπάκι του δοχείου νερού.

8  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από την θέση του χρησιμοποιώντας μόνο 
την ειδική λαβή.

ΚΛΙΚ!

6  Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο είναι τοποθετημένο σωστά· μετακινή-
στε το οριζόντια μέχρι ν' ακούσετε το ΚΛΙΚ που είναι ένδειξη σωστής 
τοποθέτησης.

 Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές στο εξωτε-
ρικό του ακροφυσίου.
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9  Ξεπλύνετε το δοχείο με φρέσκο νερό.

10  Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι την στάθμη MAX και τοποθε-
τήστε το εκ νέου στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε στην θέση του 
μέχρι τέρμα. 

 Επανατοποθετήστε το καπάκι.

 Προειδοποίηση: 

μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με νερό ζεστό, βραστό, με ανθρακικό ή άλλους 
τύπους υγρών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ίδιο το δοχείο και 
την μηχανή.

11  Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο καφέ.

12  Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους στο δοχείο. 

 Προειδοποίηση: 

βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκό-

νη, ο στιγμιαίος καφές, ο καραμελοποιημένος και άλλα αντικείμενα 

μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.

13  Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ σε κόκκους.

1

2

14  Βάλτε το φις στην πρίζα ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της 
μηχανής.

15  Βάλτε το φις στο αντίθετο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε πρίζα 
ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.
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16  Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στη θέση "I" για να ανάψετε τη μηχανή. 
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο Stand-By.

LANGUAGE
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS

17  Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Επιλέξτε τη γλώσσα πατώντας τα κου-
μπιά κύλισης “ ” ή “ ”.

 Σημείωση:

μόνο στην πρώτη χρήση η μηχανή απαιτεί την επιλογή γλώσσας. Στην 
συνέχεια, για να ανάψετε τη μηχανή πατήστε το κουμπί “ ”.

18  Πατήστε το κουμπί “ ” για επιβεβαίωση.

 Σημείωση:

αν δεν επιλεγεί καμιά γλώσσα, η ρύθμιση αυτή ζητείται να γίνει με την 
επόμενη έναρξη λειτουργίας της μηχανής.  

19  Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή κάνει έναν αυτόματο κύκλο 
έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού των εσωτερικών κυκλωμάτων με φρέσκο νερό. 
Η λειτουργία απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό.

20  Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο για να μαζέψετε την 
μικρή ποσότητα νερού που βγαίνει.

21  Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο 
κύκλος.

 Σημείωση:

πατήστε το κουμπί “ ” για να σταματήσει η παροχή.

22  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω, η 
μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι. 

Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης

Στην πρώτη χρήση της μηχανής πρέπει να κάνετε έναν κύκλο έκπλυσης.
Στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται ο κύκλος παροχής 
καφέ και τρέχει φρέσκο νερό από το ακροφύσιο. Η λειτουργία απαιτεί 
μερικά λεπτά.

1  Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο. 

ESC

Gran Crema
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2  Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής προ-αλεσμένου καφέ πατώντας το 
κουμπί “ ”. Η μηχανή εμφανίζει το σύμβολο στο πλάι.

3  Πατήστε το κουμπί “ ”.

4  Πατήστε το κουμπί “ ”. Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού.

 Σημείωση:

μην προσθέτετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

5  Αφού ολοκληρωθεί η παροχή αδειάστε το δοχείο και βάλτε το κάτω 
από το ακροφύσιο νερού.

6  Πατήστε το κουμπί “ ” για να πάρετε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ. 

Gran Crema

1 2

MEMO

ESC

ESC
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Μέτρηση και προγραμματισμός σκληρότητας νερού

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για να προσ-
διορίσετε την συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανή και για την εγκατάσταση 
του φίλτρου νερού «INTENZA+» (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
το φίλτρο νερού δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

Για την μέτρηση της σκληρότητας του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες.

1  Βυθίστε στο νερό για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ταινία για το τεστ 
σκληρότητας νερού που παρέχεται με τη μηχανή. 

 Σημείωση:

η δοκιμαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία μέτρηση.

2  Περιμένετε ένα λεπτό.

7  Μετά την παροχή νερού, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

8  Επαναλάβετε τις ενέργειες από το σημείο 5 έως το σημείο 7 έως ότου 
τελειώσει το νερό που υπάρχει στο δοχείο και στην συνέχεια περάστε 
στο σημείο 9.

9  Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού μέχρι την στάθμη ΜΑΧ. Στο 
σημείο αυτό η μηχανή είναι έτοιμη για παροχή καφέ.

 Σημείωση:

αν η μηχανή παρέμεινε σε αδράνεια για περισσότερο από δύο εβδομάδες, 
κατά την εκκίνηση θα εκτελεστεί ένας αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτο-
καθαρισμού. Στην συνέχεια πρέπει να εκκινήσετε έναν χειροκίνητο κύκλο 
έκπλυσης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ο αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού ενεργοποιείται αυτό-
ματα και κατά την εκκίνηση της μηχανής (με τον λέβητα κρύο) ή όταν η 
μηχανή προετοιμάζεται για μετάβαση σε κατάσταση stand-by αφού έχετε 
πατήσει το κουμπί “ ” για να σβήσετε την μηχανή (μετά την παροχή 
ενός καφέ).
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3  Μετρήστε τον αριθμό των τετραγώνων που κοκκινίζουν και συμβου-
λευτείτε τον πίνακα.

 Σημείωση:

οι αριθμοί στην δοκιμαστική ταινία αντιστοιχούν στις τιμές ρύθμισης της 
σκληρότητας του νερού.
Πιο συγκεκριμένα:
1 = 1 (πολύ μαλακό νερό)
2 = 2 (μαλακό νερό)
3 = 3 (σκληρό νερό)
4 = 4 (πολύ σκληρό νερό)

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ενδείξεις που βρίσκονται στην βάση του 
φίλτρου νερού «INTENZA+» (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

2
3

4
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MENU MACCHINA
MENU GENERALE

MENU DISPLAY
MENU ACQUA

MANUTENZIONE

MENU 4  Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προγραμματίσετε τις τιμές της σκληρό-
τητας νερού. Πατήστε το κουμπί “ ” για πρόσβαση στο κύριο μενού 
της μηχανής.

 Σημείωση:

η μηχανή παραδίδεται με μια στάνταρ ρύθμιση της σκληρότητας νερού 
που είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους νερού.

5  Πατήστε το κουμπί “ ” για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Πατήστε το 
κουμπί “ ” για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.

MENU

6  Πατήστε το κουμπί “ ” για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. Πατήστε “ ” 
για επιβεβαίωση.

7  Επιλέξτε ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ πατώντας το κουμπί “ ” και προγραμματίστε 
την τιμή της σκληρότητας νερού. 
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Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού «INTENZA+» που μειώνει 
των σχηματισμό αλάτων στο εσωτερικό της μηχανής και χαρίζει ένα πιο 
έντονο άρωμα στο εσπρέσο σας.

Το φίλτρο νερού INTENZA+ πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε 
αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Το νερό είναι βασικό στοιχείο στην παρασκευή του εσπρέσο, για αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να φιλτράρεται με επαγγελματικό τρόπο. Το φίλτρο 
νερού «INTENZA+» μπορεί να αποτρέψει την δημιουργία αλάτων, βελτιώ-
νοντας την ποιότητα του νερού. 

1  Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο νερού 
και φυλάξτε το σε στεγνό μέρος.

1
2
3
4

8  Επιλέξτε την ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ πατώντας το κουμπί “ ” ή “ ” και αποθη-
κεύστε την τιμή της σκληρότητας πατώντας το κουμπί “ ”

 Σημείωση:

για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί “ ” δύο ή περισ-
σότερες φορές.

2  Βγάλτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» από την συσκευασία και ρυθμίστε 
το φίλτρο ανάλογα με τις μετρήσεις που κάνατε (δείτε το προηγούμενο 
κεφάλαιο) και καθορίζονται στην βάση του φίλτρου:  
A = μαλακό νερό – αντιστοιχεί στο 1 ή 2 στην δοκιμαστική ταινία
B = σκληρό νερό (στάνταρ) – αντιστοιχεί στο 3 στην δοκιμαστική 

ταινία
C = πολύ σκληρό νερό – αντιστοιχεί στο 4 στην δοκιμαστική ταινία
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3  Βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και 
πιέστε το ελαφρώς για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

4  Τοποθετήστε το φίλτρο στο άδειο δοχείο νερού. Σπρώξτε το στο χαμη-
λότερο δυνατόν σημείο.

5  Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη 
μηχανή.

6  Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το Cappuccinatore.

7  Πατήστε το κουμπί “ ”  για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής. 

8  Πατήστε το κουμπί “ ” για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Πατήστε το 
κουμπί “ ” για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.

MENU

MENU
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9  Πατήστε το κουμπί “ ” για να επιλέξετε ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. Πατήστε “ ” 
για επιβεβαίωση.

 

10  Πατήστε το κουμπί “ ” για να επιλέξετε «ΕΝΕΡΓΟΠ. ΦΙΛΤΡΟΥ» και 
πατήστε “ ” για επιβεβαίωση.

11  Πατήστε το κουμπί “ ” για επιβεβαίωση της εκκίνησης της διαδικασί-
ας ενεργοποίησης του φίλτρου.

12  Πατήστε το κουμπί “ ” για επιβεβαίωση της τοποθέτησης του φίλ-
τρου νερού και του γεμίσματος του δοχείου.

13  Πατήστε το κουμπί “ ” για επιβεβαίωση της παρουσίας δοχείου κάτω 
από το ακροφύσιο του νερού.

14  Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. 
Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, πάρτε το δοχείο.
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Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»

Όταν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» 
εμφανίζεται το σύμβολο .

1  Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου όπως περιγράφεται στο 
προηγούμενο κεφάλαιο.

2  Η μηχανή είναι πλέον προγραμματισμένη για την διαχείριση του και-
νούργιου φίλτρου.

 Σημείωση: 

αν το φίλτρο είναι ήδη εγκατεστημένο και θέλετε να το βγάλετε, χωρίς να 
το αντικαταστήσετε, επιλέξτε «ΕΝΕΡΓ. ΦΙΛΤΡΟΥ» και ρυθμίστε την στο OFF.  

Αν δεν υπάρχει το φίλτρο νερού «INTENZA+», τοποθετήστε στο δοχείο το 
μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.

Gran Crema

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή σας επιτρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την παρασκευή 
του καλύτερου δυνατόν καφέ.

Ρύθμιση μύλου καφέ

 Προσοχή: 

ο μύλος περιέχει κινούμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα. 

Απαγορεύεται επομένως να βάζετε στο εσωτερικό του δάχτυλα ή άλλα 

αντικείμενα. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό του 

δοχείου καφέ σε κόκκους, για οποιοδήποτε λόγο, σβήστε τη μηχανή 

πατώντας το κουμπί ON/OFF και βγάλτε το φις από την πρίζα ρεύμα-

τος. 

Οι μύλοι μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσετε την άλεση του 
καφέ στο προσωπικό σας γούστο.

 Προσοχή: 

ο μοχλός ρύθμισης της άλεσης, που υπάρχει στην δεξιά πλευρά της 

μηχανής πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο μύλος βρίσκεται σε λει-

τουργία.
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1 2

Ρύθμιση «Άρωμα» - ποσότητα αλεσμένου καφέ

Επιλέξτε το μείγμα καφέ που προτιμάτε και ρυθμίστε την ποσότητα καφέ 
για άλεσμα με βάση το προσωπικό σας γούστο.

 Προσοχή: 

ο μοχλός ρύθμισης του αρώματος πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο 

μύλος είναι σταματημένος. Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται πριν από την 

παροχή του καφέ.

Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται με τον μοχλό που βρίσκεται στο πλαϊνό της 
μηχανής.

Τα σημεία αναφοράς δείχνουν την ποσότητα αλεσμένου καφέ που ορίστη-
κε· υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών ποσοτήτων με τις 
ακόλουθες ενδείξεις:

3 - Ελάχιστη ποσότητα καφέ (περίπου 7 γραμμάρια)
4 - Μέγιστη ποσότητα καφέ (περίπου 11 γραμμάρια)

3 4

Μπορείτε να κάνετε αυτή την ρύθμιση με τον μοχλό που βρίσκεται στο 
πλάι της μηχανής.

1 -  πολύ ψιλή άλεση: πιο δυνατή γεύση, για χαρμάνια με ελαφρύ καβούρ-
δισμα.

2 - πολύ χοντρή άλεση: πιο ελαφριά γεύση, για χαρμάνια με σκούρο 
καβούρδισμα· 

Ρυθμίζοντας τον μύλο σε πιο ψιλή άλεση, η γεύση του καφέ θα είναι δυνα-
τότερη. Για πιο ελαφρύ καφέ, ρυθμίστε τον μύλο σε πιο χοντρή άλεση.
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Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών

Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με μια πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών για 
να διατηρεί τα φλιτζανάκια σας έτοιμα και ζεστά. Ένα ζεστό φλιτζανάκι 
επιτρέπει την ανάδειξη του αρώματος του καφέ και την απόλαυση όλης της 
γεύσης του.

Τοποθετήστε τα φλιτζανάκια που χρησιμοποιείτε συνήθως και περιμένετε 
να ζεσταθούν.

 Σημείωση: 

η πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών έχει υψηλότερη θερμοκρασία από τις κανο-
νικές επιφάνειες της μηχανής· συνίσταται να μην ακουμπάτε ευαίσθητα 
μέρη του σώματος για να αποφύγετε ερεθισμούς.

 Προσοχή: 

απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών 

για άλλους σκοπούς.

Για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ενεργειακής οικονομίας, η πλάκα θέρ-
μανσης φλιτζανιών είναι απενεργοποιημένη· για να την ενεργοποιήσετε 
συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής».

Ρύθμιση ακροφυσίου

Το ακροφύσιο ρυθμίζεται σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτε-
ρα στις διαστάσεις των φλιτζανιών που χρησιμοποιούνται.

Για να κάνετε την ρύθμιση, σηκώστε ή κατεβάστε το ακροφύσιο με τα 
δάκτυλα όπως φαίνεται στην εικόνα.

Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:
Για μικρά φλιτζανάκια·
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Για μεγάλα φλιτζάνια·

Φλιτζάνια για γάλα με λίγο καφέ.

 Σημείωση:  
επίσης μπορείτε να αφαιρέσετε το ακροφύσιο για να χρησιμοποιήσετε 
μεγάλα δοχεία.

Κάτω από το ακροφύσιο μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια/φλιτζα-
νάκια για την παροχή δύο καφέδων ταυτόχρονα.

ΚΛΙΚ!

 Σημείωση:  
πριν από κάθε παροχή και/ή όταν επαναφέρετε το ακροφύσιο σε κανονική 
θέση παροχής, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο· αυτό το κατα-
λαβαίνετε ακούγοντας το ΚΛΙΚ που δείχνει την σωστή τοποθέτηση.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές στο εξωτερικό 
του ακροφυσίου.
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2  Κρατήστε πατημένο το κουμπί “ ” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο 
“MEMO”. Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λει-
τουργία προγραμματισμού.

 Η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ. 

MEMO

MEMO

ESC

3  Όταν εμφανιστεί το σύμβολο “ ”, πατήστε το κουμπί “ ” μόλις 
συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ.

Στο σημείο αυτό το κουμπί έχει προγραμματιστεί· κάθε φορά που το πατά-
τε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα εσπρέσο που προγραμματίσατε.

 Σημείωση:  
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να προγραμματίσετε το κουμπί “ ”.
Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί “ ” για να διακόψετε την παροχή καφέ 
αφού συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα. 

Η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με το «ΜΕΝΟΥ 
ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος», επιλο-
γή «Ποσότητα καφέ»).

Ρύθμιση ποσότητας καφέ 

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ή 
γάλακτος ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει 
το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί “ ” ή “ ” η μηχανή παρέχει μια 
καθορισμένη ποσότητα προϊόντος. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί η παροχή 
ανεξάρτητης ποσότητας.

 
Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό του κουμπιού " ".

1  Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.
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ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

Πριν την παροχή καφέ επαληθεύστε την απουσία ενδείξεων στην οθόνη 
και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ σε κόκκους είναι 
γεμάτα.

Παροχή εσπρέσο, καφέ και αμερικάνικου καφέ με καφέ σε κόκ-
κους 

1  Βάλτε 1 ή 2 φλιτζανάκια κάτω από το ακροφύσιο.

2  Πατήστε το κουμπί “ ” για 1 εσπρέσο, το κουμπί “ ” για 1 καφέ ή το 
κουμπί “ ” για αμερικάνικο καφέ.

3  Για την παροχή 1 εσπρέσο, 1 καφέ ή 1 αμερικάνικου καφέ, πατήστε το 
αντίστοιχο κουμπί μία μόνο φορά. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.

4  Για την παροχή 2 εσπρέσο ή 2 καφέδων πατήστε το αντίστοιχο κουμπί 
δύο συνεχόμενες φορές. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.

 Σημείωση:  
σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή αυτόματα αλέθει και ρυθμίζει τη σωστή 
ποσότητα καφέ. Η παρασκευή δύο εσπρέσο απαιτεί δύο κύκλους άλεσης 
και δύο κύκλους παροχής, που εκτελούνται αυτόματα.

ESPRESSO

ESC

2 x ESPRESSO

ESC
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5  Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από 
το ακροφύσιο καφέ.

6  Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο 
προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα 
πατώντας το κουμπί. “ ”.

Παροχή εσπρέσο, καφέ με προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προ-αλεσμένο καφέ και 
ντεκαφεϊνέ.
Με την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ είναι δυνατή η παροχή ενός καφέ 
την φορά.
 

1  Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.

Gran Crema

ESPRESSO

ESC

ESPRESSO

ESC

2  Για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ, πατήστε το 
κουμπί “ ” αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.

 Σημείωση:  
αν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα δεν ξεκινήσει η παροχή, η μηχανή επιστρέφει 
στην λειτουργία με καφέ σε κόκκους εμφανίζοντας το σύμβολο  .
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MEMO

ESC

3  Πατήστε το κουμπί “ ” για έναν εσπρέσο, το κουμπί “ ” για έναν 
καφέ. Αρχίζει ο κύκλος παροχής.

4  Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.

5  Αφαιρέστε το καπάκι από το ειδικό δοχείο.

6  Προσθέστε μια μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ. Χρησιμοποιήστε μόνο 
την μεζούρα της μηχανής, στην συνέχεια βάλτε ξανά το καπάκι του 
δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.

 Προσοχή: 

βάλτε μόνον προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ. 

Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές βλάβες στη μηχανή. Αυτές οι βλάβες δεν καλύπτονται από 

την εγγύηση.

7  Πατήστε “ ” για επιβεβαίωση και για να ξεκινήσει η παροχή.

8  Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από 
το ακροφύσιο καφέ.
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9  Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο 
προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα 
πατώντας το κουμπί. “ ”.

Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού.

Για την παροχή κι άλλων καφέδων με προ-αλεσμένο καφέ επαναλάβετε τη 
διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.

 Σημείωση:  
αν μετά από 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί το κουμπί “ ” για να ξεκινήσει 
η παροχή, η μηχανή επιστρέφει στο κύριο μενού και αδειάζει τον καφέ που 
βάλατε στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Αν δεν βάλετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο το αποτέλεσμα θα είναι η 
παροχή νερού μόνο.
Αν η δόση καφέ είναι υπερβολική ή εάν βάλετε 2 ή περισσότερες μεζούρες 
καφέ, η μηχανή δεν παρέχει το προϊόν και ο αλεσμένος καφές που βάλατε 
θα καταλήξει στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

 Προσοχή: 

κίνδυνοσ εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτινα-

χθούν σταγόνες γάλακτος και ατμού. Ο σωλήνας ατμού/ζεστού νερού 

μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να τον 

αγγίζετε με τα χέρια. 

1  Γεμίστε ένα δοχείο κατά 1/3 με κρύο γάλα.

 Σημείωση: 

χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5°C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο του-
λάχιστον 3% για να κάνετε ένα καπουτσίνο καλής ποιότητας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με 
τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

ESPRESSO

ESC
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2  Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο γάλακτος.

 Προειδοποίηση:

για λόγους υγιεινής, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική επιφάνεια από το 

σωληνάκι αναρρόφησης είναι καθαρή.

3  Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το Cappuccinatore.

4  Πατήστε το κουμπί “ ” για να ξεκινήσετε την παροχή ατμού.

5  Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή 
εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

ESC

6  Όταν εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο, η μηχανή αρχίζει η παροχή 
αφρογάλακτος απευθείας στο φλιτζάνι.

 Προειδοποίηση:

αν η μηχανή δεν παρέχει γάλα, επαληθεύστε την σωστή τοποθέτηση 

του Cappuccinatore όπως περιγράφεται στην σελίδα 47 στο σημείο 21.

ESC
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7  Πατήστε το κουμπί “ ” για να διακόψετε την παροχή.

8  Βάλτε το δοχείο γάλακτος στο ψυγείο για σωστή συντήρηση.

 Προειδοποίηση:

αφού παρασκευάσετε το αφρόγαλα, καθαρίστε τον Cappuccinatore κα 

το σωληνάκι αναρρόφησης παρέχοντας μια μικρή ποσότητα ζεστού 

νερού σε ένα δοχείο. Για λεπτομερείς οδηγίες καθαρισμού παρακα-

λούμε να συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση».

 Σημείωση: 

μετά την παροχή ατμού μπορείτε να περάσετε αμέσως στην παροχή ενός 
εσπρέσο ή ζεστού νερού.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 Προσοχή: 

κίνδυνοσ εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτινα-

χθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού ή 

ατμού μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να 

τον αγγίζετε με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε μόνο την ειδική χειρολαβή. 

Πριν από την παροχή ζεστού νερού, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη 
για χρήση και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.

1  Αφαιρέστε τον πείρο με το σωληνάκι αναρρόφησης από τον 
Cappuccinatore.

ESC

2  Αφαιρέστε το ακραίο τμήμα του Cappuccinatore.
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3  Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το Cappuccinatore.

4  Πατήστε το κουμπί “ ”  για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.

5  Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή 
εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

6  Αφήστε να τρέξει η ποσότητα ζεστού νερού που επιθυμείτε. Για να 
διακόψετε την παροχή ζεστού νερού πατήστε το κουμπί “ ”.

ESC

ESC

7  Αφού ολοκληρωθεί η παροχή τοποθετήστε το ακραίο τμήμα στο 
Cappuccinatore.
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8  Τοποθετήστε ξανά τον πείρο με το σωληνάκι αναρρόφησης στον 
Cappuccinatore.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

Η μηχανή μπορεί να προγραμματιστεί για να προσαρμόσετε την γεύση του 
καφέ στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις 
ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα.

1  Πατήστε το κουμπί “ ” για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

MENU 2  Πατήστε το κουμπί “ ”για πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ.

 Σημείωση:  
πατώντας το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ” και επιβεβαιώνοντας με το “ ” 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε.
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Προγραμματισμός εσπρέσο

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό ενός εσπρέσο. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις για κάθε επί μέρους μενού. Για 
να τις επιλέξτε, πατήστε το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ”. Επιβεβαιώστε τις 
ρυθμίσεις με “ ”.

Πατήστε “ ” για να επιλέξετε ESPRESSO από το μενού ροφημάτων.

ESPRESSO

ESPRESSO

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εκτέλεση της λειτουργίας προ-εκχύλισης. 
Κατά την προ-εκχύλιση ο καφές βρέχεται ελαφρά για να απελευθερώσει 
όλο το άρωμα του.

OFF: η λειτουργία προ-εκχύλισης δεν εκτελείται.
ΧΑΜΗΛΟ: η λειτουργία προ-εκχύλισης είναι ενεργοποιημένη.
ΥΨΗΛΟ: η λειτουργία προ-εκχύλισης διαρκεί περισσότερο για να απε-
λευθερώσει την γεύση του καφέ.

Επιλέξτε πατώντας το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ” και επιβεβαιώστε πατώ-
ντας το κουμπί “ ”.

ΠΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕ

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καφέ.
ΧΑΜΗΛΟ: χαμηλή θερμοκρασία.
ΚΑΝΟΝΙΚΟ: μέτρια θερμοκρασία.
ΥΨΗΛΟ: υψηλή θερμοκρασία.

Επιλέξτε πατώντας το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ” και επιβεβαιώστε πατώ-
ντας το κουμπί “ ”.

Ρυθμίζοντας την μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης “ ” ή “ ”, 
μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα νερού για την παροχή του καφέ.
Πατήστε “ ” για επιβεβαίωση.
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ΠΡΟΕΠ
Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα. 
Αφού επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφο-
νται.

Για έξοδο από τον προγραμματισμό πατήστε μία ή περισσότερες φορές το 
κουμπί “ ” μέχρι να εμφανιστεί το κύριο μενού.

Προγραμματισμός ζεστού νερού

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό του ζεστού νερού. 

1  Επιλέξτε «ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ» πατώντας το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ”. 
 Πατήστε “ ” για επιβεβαίωση.

2  Επιλέξτε «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ» πατώντας το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ”. 
 Πατήστε “ ” για επιβεβαίωση.

Ρυθμίζοντας την μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης “ ” ή “ ”, 
μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα ζεστού νερού προς παροχή.
Πατήστε “ ” για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΕΠ
Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αφού επιλέξετε 
αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφονται.
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Μετρητές παρασκευασμένων ροφημάτων

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ελέγξετε πόσα προϊόντα παρασκευάστηκαν.
Πατήστε το κουμπί “ ” μέχρι να επιλέξετε «ΜΕΤΡΗΤΕΣ» .
Πατήστε “ ” για επιβεβαίωση.

Αυτή η ενότητα, που εμφανίζεται τελευταία στο μενού «ΜΕΤΡΗΤΕΣ», 
επιτρέπει να μηδενίσετε όλους τους μετρητές ροφημάτων που έχουν πα-
ραχθεί μέχρι την συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για 
μηδενισμό της μηχανής μετά την πραγματοποίηση της συντήρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

1  Πατήστε το κουμπί “ ” για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχα-
νής.

2  Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ πατώντας το κουμπί κύλισης “ ”. Πατήστε 
“ ” για επιβεβαίωση.

 Σημείωση:  
πατώντας το κουμπί κύλισης “ ” ή “ ” και επιβεβαιώνοντας με το “ ” 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε.

MENU
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Γενικό μενού

Το γενικό μενού σας επιτρέπει την τροποποίηση των ρυθμίσεων λειτουρ-
γίας.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΗΧΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΘΕΡΜΟΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Η λειτουργία ΗΧΟΣ ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις ηχητικές προειδοποιή-
σεις.

Οι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ καθορίζουν μετά από πόσο χρόνο, από την 
τελευταία παροχή, η μηχανή θα περάσει σε κατάσταση stand-by. Ο χρόνος 
stand-by μπορεί να επιλεγεί μεταξύ 15, 30, 60 και 180 λεπτών.
Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 30 λεπτά.

Μενού οθόνης

Το μενού οθόνης επιτρέπει να καθορίσετε την γλώσσα και την φωτεινότητα 
της οθόνης.ΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Αυτή η επιλογή είναι σημαντική για την αυτόματη ρύθμιση των παραμέ-
τρων της μηχανής ανάλογα με την χώρα χρήσης.

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πλά-
κας θέρμανσης φλιτζανιών που βρίσκεται στην επάνω πλευρά της μηχανής.
Η επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών είναι απενεργοποιημένη από προεπι-
λογή.

Για επιλογή της σωστής φωτεινότητας της οθόνης σε συνάρτηση με το 
φωτισμό του χώρου.

Για την επιλογή της σωστής αντίθεσης της οθόνης ανάλογα με το φωτισμό 
του χώρου.
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Μενού νερού

Το ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ επιτρέπει την ρύθμιση των παραμέτρων που είναι σχετι-
κές με το νερό για τον καλύτερο δυνατόν καφέ.ΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓ. ΦΙΛΤΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠ. ΦΙΛΤΡΟΥ

Στην ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ μπορείτε να ρυθμίσετε τον βαθμό της σκληρότητας 
νερού. 
Για να μετρήσετε την σκληρότητα του νερού, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 
«μέτρηση και προγραμματισμός της σκληρότητας νερού».

Ενεργοποιώντας αυτό το φίλτρο, η μηχανή ειδοποιεί τον χρήστη για την 
αντικατάσταση του φίλτρου νερού.
OFF: ειδοποίηση απενεργοποιημένη.
ON: ειδοποίηση ενεργοποιημένη (η ειδοποίηση αυτή ρυθμίζεται αυτόματα 
κατά την ενεργοποίηση του φίλτρου).

Για την ενεργοποίηση του φίλτρου μετά την εγκατάσταση ή την αντικα-
τάστασή. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Εγκατάσταση φίλτρου νερού 
INTENZA+».
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Μενού συντήρησης

Το ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των λειτουργιών για 
την σωστή διαχείριση της συντήρησης της μηχανής.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ
Η λειτουργία ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝ. ΑΠΟΣΤ. επιτρέπει τον μηνιαίο καθαρισμό της 
μονάδας παρασκευής καφέ (δείτε το κεφάλαιο «Μηνιαίος καθαρισμός 
μονάδας παρασκευής καφέ»).

Η λειτουργία ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ενεργοποιεί τον κύκλο αφαλάτωσης 
(δείτε το κεφάλαιο «Αφαλάτωση»).

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ενεργοποιώντας την επιλογή ΕΡΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, όλες οι ρυθμίσεις της μηχα-
νής θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση όλες 
οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

ΕΡΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής

 Προειδοποίηση:

ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι βασικές προϋποθέσεις 

για την επιμήκυνση του κύκλου ζωής της μηχανής. Η μηχανή σας εκτί-

θεται συνεχώς σε υγρασία, καφέ και άλατα!

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά ποιες ενέργειες πρέπει να 

κάνετε και με ποια συχνότητα. Αν παραλείψετε αυτές τις ενέργειες, 

η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Αυτός ο τύπος επισκευ-

ής ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση!

 Σημείωση:  
- Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς 

νοτισμένο με νερό.
- Μη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλυτικά και/ή λειαντικά αντικείμενα για 

τον καθαρισμό της μηχανής.
-  Μην βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας 

ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ ένα συμβατικό φούρνο.

Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε 
το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής υγρών. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1  Αφαιρέστε, αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών.

 Σημείωση:  
αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών και όταν ο δείκτης πλήρω-
σης δίσκου συλλογής υγρών ανασηκώνεται.
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4  Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων, τον δίσκο 
συλλογής υγρών και κλείστε το πλαϊνό καπάκι.

 Σημείωση:  
αδειάζοντας τα υπολείμματα με την μηχανή σβηστή, η καταμέτρηση των 
στερεών υπολειμμάτων στο δοχείο δεν μηδενίζεται. Σε αυτή την περίπτω-
ση η μηχανή μπορεί να εμφανίζει πολύ συχνά την ένδειξη «ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ 
ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ».

Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού

1  Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού INTENZA+ (αν 
υπάρχει) από το δοχείο και πλύνετε το με φρέσκο νερό.

2  Επανατοποθετήστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού 
«INTENZA+» (αν υπάρχει) ασκώντας μία ελαφρά πίεση σε συνδυασμό 
με μία ελαφρά περιστροφή.

3  Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό.

2  Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

3  Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και πλύνετέ το με 
φρέσκο νερό.
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Καθημερινός καθαρισμός του Cappuccinatore

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τον Cappuccinatore κάθε μέρα ή μετά από 
κάθε χρήση με σκοπό την διατήρηση της υγιεινής και την εξασφάλιση 
παρασκευής αφρογάλακτος με τέλεια υφή.

Αφού παρασκευάσετε το αφρόγαλα, πρέπει πάντα να:

1  Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης σε ένα δοχείο γεμάτο με φρέσκο 
πόσιμο νερό.

2  Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από τον Cappuccinatore.

3  Πατήστε το κουμπί “ ” για να ξεκινήσετε την παροχή ατμού.

4  Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή 
εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

ESC
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5  Κατά την φάση παροχής εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο. Αφήστε 
να τρέξει νερό από το Cappuccinatore μέχρις ότου βγει καθαρό νερό. 
Πατήστε το κουμπί “ ” για να διακόψετε την παροχή. 

6  Καθαρίστε το σωληνάκι αναρρόφησης με υγρό πανί.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής 

1  Αφαιρέστε το ακροφύσιο και πλύνετέ το με νερό.

ESC

2  Με ένα πινέλο ή ένα στεγνό πανί καθαρίστε το δοχείο προ-αλεσμένου 
καφέ.
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Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ

Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζε-
τε το δοχείο του καφέ σε κόκκους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

1  Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών.

2  Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

3  Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι:

 1) περιστρέψτε τον μοχλό κατά 90° δεξιόστροφα·
 2) τραβήξτε προς το μέρος σας το καπάκι.

4  Βγάλτε τη μονάδα παρασκευής καφέ κρατώντας το ειδικό χερούλι και 
πιέζοντας το κουμπί «PRESS».

1

2

5  Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με φρέσκο χλιαρό 
νερό· καθαρίστε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.

 Προειδοποίηση:

μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι για τον καθαρισμό της 

μονάδας παρασκευής καφέ.
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6  Αφήστε να στεγνώσει τελείως στον αέρα την μονάδα παρασκευής 
καφέ.

7  Ανασηκώστε το εσωτερικό δοχείο από το πίσω μέρος για να το ξεμπλο-
κάρετε.

8  Βγάλτε το εσωτερικό δοχείο, πλύνετε το και τοποθετήστε το ξανά στην 
θέση του.

 Σημείωση:  
όταν εισάγετε το δοχείο εκτελέστε την αντίστροφη διαδικασία από αυτήν 
που κάνατε για την αφαίρεση του.

9  Πιέστε ελαφρά τον μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στην 
βάση της μονάδας παρασκευής καφέ και μέχρις ότου τα δύο σημάδια 
στα πλαϊνά της μονάδας να συμπέσουν.

10  Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος μπλοκαρίσματος της μονάδας παρασκευής 
καφέ είναι στην σωστή θέση πατώντας μέχρι τέρμα το κουμπί «PRESS» 
μέχρι να αισθανθείτε ότι κούμπωσε. Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος έχει 
ασφαλίσει επάνω στη θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση, δοκιμάστε 
ξανά.
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11  Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της έως ότου 
κουμπώσει χωρίς να πατήσετε το κουμπί «PRESS» .

12  Κλείστε το πλαϊνό καπάκι, τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών 
υπολειμμάτων και το δίσκος συλλογής υγρών.

Μηνιαίος καθαρισμός του Cappuccinatore

Το Cappuccinatore χρειάζεται σχολαστικό μηνιαίο καθαρισμό με το σύ-
στημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος «Saeco Milk Circuit Cleaner». Το 
«Saeco Milk Circuit Cleaner» πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε 
αυτές τις οδηγίες χρήσης.

1  Βεβαιωθείτε ότι το Cappuccinatore είναι σωστά εγκατεστημένο.

2  Βάλτε το προϊόν για τον καθαρισμό του κυκλώματος γάλακτος σε ένα 
δοχείο. Προσθέστε ½ l χλιαρού νερού και περιμένετε να διαλυθεί τελεί-
ως το προϊόν.
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3  Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο.

4  Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το Cappuccinatore.

5  Πατήστε το κουμπί “ ” για να ξεκινήσετε την παροχή ατμού.

ESC

ESC

6  Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή 
εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

7  Κατά την παροχή εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο. Όταν τελειώσει 
το διάλυμα, πατήστε το κουμπί “ ” για να διακόψετε την παροχή. 

 Προσοχή: 

μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας. 
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8  Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το με ½ l φρέσκου νερού που θα 
χρησιμοποιηθεί για τον κύκλο έκπλυσης.

9  Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο.

10  Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από τον 
Cappuccinatore.

11  Πατήστε το κουμπί “ ” για να ξεκινήσετε την παροχή ατμού.

12  Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή 
εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

ESC
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13  Κατά την παροχή εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο. Όταν τελειώσει 
το νερό, πατήστε το κουμπί “ ” για να διακόψετε την παροχή. 

14  Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα του Cappuccinatore όπως περιγράφεται 
στην συνέχεια.ESC

15  Βγάλτε τον Cappuccinatore από τη μηχανή.

16  Αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης.

17  Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στην εικόνα.

18  Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό. 
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19  Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα υπολείμματα γάλακτος από την 
αυλάκωση του συνδέσμου (δείτε το βέλος στην εικόνα αριστερά). Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορείτε να παρασκευάσετε αφρόγαλα. 
Καθαρίστε σχολαστικά με ένα λειαντικό πανί ελαφρώς νοτισμένο.

20  Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα του Cappuccinatore και 
τοποθετήστε τον ξανά στην μηχανή.

21   Τοποθετήστε το Cappuccinatore μέχρι να αισθανθείτε το κούμπωμα 
στην εγκοπή του σωλήνα ατμού που υποδεικνύεται στην Εικ Α.

 Προειδοποίηση:

αν το Cappuccinatore μπει μέχρι τέρμα (πέρα από την θέση που σημει-

ώνεται) μπορεί να λειτουργεί με λάθος τρόπο επειδή δεν θα μπορεί να 

αναρροφήσει το γάλα· σε αυτή την περίπτωση σταματήστε την παροχή, 
περιμένετε να κρυώσει το Cappuccinatore και μετακινήστε το ΕΛΑΦΡΑ 
προς τα κάτω (Εικ.Β) για να το βάλετε στην θέση που φαίνεται στην Εικ. Α. 
Έτσι μπορείτε να αποκαταστήσετε την σωστή λειτουργία του 
Cappuccinatore.

Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ

Λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ μετά από περίπου 500 παροχές ή 
μια φορά τον μήνα.
Το γράσο Saeco για την λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ, μπορείτε 
να το προμηθευτείτε χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευ-
τείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες 
χρήσης.

 Προειδοποίηση:

πριν λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ καθαρίστε την με φρέσκο 

νερό και αφήστε την να στεγνώσει όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 

«Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».
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1  Εφαρμόστε το λιπαντικό ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδη-
γούς.

2  Λιπάνετε επίσης τον άξονα.

3  Εισάγετε την μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της μέχρι να κου-
μπώσει (δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας 
παρασκευής καφέ»). 

4  Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον δίσκο 
συλλογής υγρών και κλείστε το πλαϊνό καπάκι.
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Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες 
απομάκρυνσης ελαίων καφέ

Εκτός από την εβδομαδιαία καθαριότητα, συνίσταται να εκτελείτε αυτό 
τον κύκλο καθαρισμού με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ μετά από 
περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Η εργασία αυτή ολοκλη-
ρώνει τη συντήρηση της μονάδας παρασκευής καφέ.
Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ και το κιτ συντήρησης πωλού-
νται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική 
σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης.

 Προειδοποίηση:

οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ προορίζονται αποκλειστικά 

για καθαρισμό και δεν αντικαθιστούν το προϊόν αφαλάτωσης. Για την 

αφαλάτωση χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης Saeco ακολου-

θώντας την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτω-

ση».

1  Επιλέξτε «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» στο μενού καφετιέρας.

2  Επιλέξτε «ΚΑΘΑΡ. ΜΟΝΑΔΑΣ». Πατήστε το κουμπί “ ”.

3  Πατήστε το κουμπί “ ” για επιβεβαίωση.

4  Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε 
το κουμπί “ ”.

5  Τοποθετήστε μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο δοχείο 
προ-αλεσμένου καφέ. Πατήστε το κουμπί “ ”.
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6  Τοποθετήστε ένα δοχείο (1,5 l) κάτω από το ακροφύσιο καφέ. 
 Πατήστε το κουμπί “ ” για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.

7  Εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.  Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του 
κύκλου.

 Προσοχή: 

μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας. 

8  Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

9  Εκτελέστε τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ όπως περι-
γράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρα-
σκευής καφέ». 

Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους

Καθαρίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους μια φορά τον μήνα όταν είναι άδειο 
με ένα βρεγμένο πανί για να απομακρύνετε τις ελαιώδεις ουσίες του καφέ. 
Γεμίστε το στην συνέχεια με καφέ σε κόκκους.
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ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η διαδικασία αφαλάτωσης απαιτεί περίπου 35 λεπτά.

Κατά την χρήση στο εσωτερικό τη μηχανής συσσωρεύονται άλατα που 
πρέπει να απομακρύνονται τακτικά· σε διαφορετική περίπτωση, το κύκλω-
μα νερού και καφέ μπορεί να βουλώσουν. Η μηχανή θα σας υπενθυμίσει με 
σχετική ένδειξη πότε είναι απαραίτητο να κάνετε την αφαλάτωση. 

 Προειδοποίηση:

αν παραλείψετε αυτή την ενέργεια η μηχανή θα σταματήσει να λει-

τουργεί σωστά· σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται 

από εγγύηση.

Χρησιμοποιήστε μόνον το προϊόν αφαλάτωσης Saeco που έχει ειδική σύν-
θεση για να διατηρεί με τον καλύτερο τρόπο την απόδοση της μηχανής.
Το προϊόν αφαλάτωσης Saeco πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτο-
μέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης 
σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

 Προσοχή: 

μην πίνετε διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα 

έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποι-

είτε το ξύδι ως προϊόν αφαλάτωσης.

 Σημείωση: 

μην σβήνετε την μηχανή κατά τον κύκλο αφαλάτωσης. Σε αντίθετη περί-
πτωση, εκτελέστε τον κύκλο ξανά από την αρχή.

Πριν προχωρήσετε στην αφαλάτωση:
1  Αφαιρέστε τον Cappuccinatore από τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.

Για να εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες:

2  Επιλέξτε «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» στο ΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ.

3  Επιλέξτε «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ» και επιβεβαιώστε με “ ”.

 Σημείωση: 

αν το κουμπί “ ” πατήθηκε κατά λάθος, πατήστε το κουμπί “ ” για να 
βγείτε.

Gran Crema
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5  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν 
υπάρχει). Ρίξτε όλο το περιεχόμενο της φιάλης με το συμπυκνωμένο 
προϊόν αφαλάτωσης της Saeco στο δοχείο νερού της συσκευής και 
γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη που υποδεικνύεται από 
το σύμβολο .  Πατήστε το κουμπί “ ”.

6  Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών από όλα τα υγρά που υπάρχουν 
και βάλτε τον ξανά στην μηχανή.

 Πατήστε το κουμπί “ ”.

7  Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το σωλήνα ατμού/
ζεστού νερού και το ακροφύσιο.

4  Πατήστε το κουμπί “ ” για επιβεβαίωση.
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8  Η μηχανή αρχίζει την παροχή διαλύματος αφαλάτωσης σε τακτικά 
διαστήματα. Η γραμμή ένδειξης στην οθόνη εμφανίζει την πρόοδο του 
κύκλου.

 Σημείωση: 

για να αδειάσετε το δοχείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας και να στα-
ματήσετε προσωρινά τον κύκλο αφαλάτωσης, πατήστε το κουμπί “ ”. Για 
να συνεχίσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί “ ”. 

9  Το μήνυμα είναι ένδειξη ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης. Το δοχείο 
νερού πρέπει να ξεπλυθεί. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως 
τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί “ ”. 

10  Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και επανατοποθετήστε τον στην 
θέση του, στην συνέχεια πατήστε το κουμπί “ ”.

11  Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το ακροφύσιο 
και τον σωλήνα ατμού/νερού. Πατήστε το κουμπί “ ”.

12  Αρχίζει ο κύκλος έκπλυσης. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύ-
κλου.

13  Όταν όλο το απαραίτητο νερό για τον κύκλο έκπλυσης έχει παρασχεθεί, 
η μηχανή σταματά αυτόματα την διαδικασία αφαλάτωσης και προβάλ-
λει αυτή την οθόνη μετά από μια σύντομη φάση θέρμανσης.

14  Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.
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15  Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) στο το 
δοχείο νερού.

16  Τοποθετήστε ξανά με τον σωστό τρόπο το Cappuccinatore (βλέπε 
σελίδα 48 σημείο 21).

17  Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε.

 Σημείωση: 

στο τέλος του κύκλου αφαλάτωσης, πλύνετε την μονάδα παρασκευής καφέ 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας 
παρασκευής καφέ».

Ο κύκλος έκπλυσης εκτελεί το πλύσιμο του κυκλώματος με προκαθορι-
σμένη ποσότητα νερού ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της 
μηχανής. Αν το δοχείο δεν γεμίσει μέχρι την στάθμη ΜΑΧ η μηχανή μπορεί 
να χρειαστεί την εκτέλεση δύο ή περισσότερων κύκλων.
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Εμφανιζόμενο μήνυμα οδηγιών Αποκατάσταση του μηνύματος

Για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να κλείσετε το 
πλαϊνό καπάκι.

Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών.

Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Κλείστε ή τοποθετήστε σωστά το εσωτερικό καπάκι του δοχείου 
καφέ σε κόκκους για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος. 

Βγάλτε το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της.

Γεμίστε το δοχείο καφέ με καφέ σε κόκκους.

Gran Crema

Η μηχανή απαιτεί τη διεξαγωγή ενός κύκλου αφαλάτωσης.
Με αυτό το μήνυμα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη 
μηχανή αλλά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η καλή λειτουργία 
της.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από τη μη διεξα-
γωγή της αφαλάτωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
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Εμφανιζόμενο μήνυμα οδηγιών Αποκατάσταση του μηνύματος

Gran Crema

Η μηχανή απαιτεί την αντικατάσταση του φίλτρου νερού "Intenza" 
με ένα καινούργιο. Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αντικατάσταση φίλτρου νερού 
INTENZA+».

Ο συναγερμός εμφανίζεται μόνο εάν η λειτουργία «Ενεργ. Φίλ-
τρου» είναι στη θέση ON (κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχα-
νής»).

Gran Crema

Η μηχανή εμφανίζει την ένδειξη ότι σε μερικούς κύκλους θα είναι 
απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο στερεών υπολειμμάτων. 
Αυτό το μήνυμα επιτρέπει την συνέχιση παροχής προϊόντων.

Βγάλτε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και αδειάστε 
τα υπολείμματα σε κατάλληλο δοχείο.
Σημείωση: το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πρέ-

πει να αδειάζεται μόνο όταν υποδεικνύεται από τη μηχανή και 

με τη μηχανή αναμμένη. Το άδειασμα του δοχείου με τη μηχα-

νή σβηστή, δεν επιτρέπει την καταγραφή αυτής της ενέργειας 

από τη μηχανή.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Μηχανή σε αναμονή 
(Stand-By).
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναμονής, Stand-By (κεφά-
λαιο «Προγραμματισμός μηχανής»).
Πατήστε το κουμπί “ ”

Συνέβη κάτι που απαιτεί την επανεκκίνηση της μηχανής. Σημειώ-
στε τον κωδικό (E xx) που αναγράφεται στην κάτω πλευρά.
Σβήστε και μετά από 30 δευτερόλεπτα ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. 
Αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται επικοινωνήστε με το κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης.

Αν η ένδειξη στην οθόνη εμφανιστεί μετά την εκκίνηση της μηχα-
νής, σημαίνει ότι χρειάζεται ένας κύκλος αφαλάτωσης.
Πατήστε το κουμπί “ ” για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης 
και συμβουλευτείτε την σχετική παράγραφο.
Πατώντας το κουμπί “ ” μπορείτε να συνεχίσετε την χρήση της 
μηχανής.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από μη διεξα-

γωγή της αφαλάτωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να 
επηρεάσουν την μηχανή σας. Αν οι πληροφορίες στην συνέχεια δεν σας 
βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε την σελίδα με 
τα συχνά ερωτήματα (FAQ) στον ιστότοπο www.philips.com/support ή 
επικοινωνήστε με την hotline Philips Saeco στην χώρα σας. Οι τρόποι επι-
κοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά 
ή στην διεύθυνση www.philips.com/support.

Συμπεριφορές Αιτίες Αντιμετώπιση

Η μηχανή δεν ανάβει. Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη 
στο ρεύμα και/ή ο διακόπτης είναι 
στη θέση «0».

Συνδέστε την μηχανή στο ρεύμα και 
/ή γυρίστε τον διακόπτη στο «I».

Ο καφές δεν είναι αρκετά 
ζεστός

Τα φλιτζανάκια είναι κρύα. Ζεστάνετε τα φλιτζανάκια με ζεστό 
νερό.

Επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών 
απενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε την επιφάνεια θέρ-
μανσης φλιτζανιών και περιμένετε να 
ζεσταθούν τα φλιτζάνια.

Ο καφές έχει λίγη κρέμα 
(δείτε σημείωση).

Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο 
καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδι-
σμένος ή η άλεση είναι χοντρή.

Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε 
την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο 
«Ρύθμιση μύλου καφέ».

Η μηχανή απαιτεί πολύ χρόνο 
για να ζεσταθεί ή η ποσότητα 
νερού που βγαίνει από το 
στόμιο του σωλήνα είναι 
μικρή.

Το κύκλωμα της μηχανής είναι 
μπουκωμένο από τα άλατα. 

Κάντε αφαλάτωση της μηχα-
νής. 

Βγαίνουν φυσαλίδες από τον 
Cappuccinatore κατά την 
παροχή γάλακτος.

Οι σύνδεσμοι των σωλήνων έχουν 
συνδεθεί με λανθασμένο τρόπο ή 
δεν είναι καλά τοποθετημένοι στο 
Cappuccinatore και/ή στο θερμός.

Βάλτε καλά το σωληνάκι αναρρόφη-
σης στο Cappuccinatore και/ή στο 
θερμός (αν χρησιμοποιείται).

Από το Cappuccinatore 
βγαίνει ατμός όταν γίνεται 
αναρρόφηση γάλακτος.

Τελείωσε το γάλα στο δοχείο. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει γάλα και 
εν ανάγκη γεμίστε ξανά το θερμός ή 
αντικαταστήστε το δοχείο γάλακτος 
με ένα καινούργιο.

Το Cappuccinatore δεν είναι σω-
στά εγκατεστημένο.

Επαληθεύστε την τοποθέτηση του 
Cappuccinatore (βλέπε σελίδα 48 
σημείο 21).

Η μονάδα παρασκευής καφέ 
δεν βγαίνει.

Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι 
εκτός θέσης.

Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό 
καπάκι. Η μονάδα παρασκευής καφέ 
επανέρχεται αυτόματα στην αρχική 
του θέση.

Δοχείο συλλογής στερεών υπο-
λειμμάτων τοποθετήθηκε.

Βγάλτε το δοχείο συλλογής στερεών 
υπολειμμάτων καφέ πριν αφαιρέσετε 
την μονάδα παρασκευής καφέ.
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Συμπεριφορές Αιτίες Αντιμετώπιση

Η μηχανή αλέθει τον καφέ 
αλλά ο καφές δεν βγαίνει 
(δείτε σημείωση). 

Μονάδα παρασκευής καφέ 
βρώμικη.

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής 
καφέ (παράγραφος «μονάδα παρα-
σκευής καφέ»).

Ακροφύσιο βρώμικο. Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής.

Καφές πολύ νερουλός (δείτε 

σημείωση).

Πολύ μικρή δόση. Ρυθμίστε την ποσότητα καφέ για 
άλεση.

Ο καφές τρέχει αργά.
(Δείτε σημείωση)

Πολύ ψιλός καφές. Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε 
την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο 
«Ρύθμιση μύλου καφέ».

Μονάδα παρασκευής καφέ 
βρώμικη.

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής 
καφέ (παράγραφος «μονάδα παρα-
σκευής καφέ»).

Ο καφές τρέχει από την εξω-
τερική πλευρά του ακροφυσί-
ου. 

Ακροφύσιο βουλωμένο ή σε λάθος 
θέση.

Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής 
και τις οπές εξόδου του.
Τοποθετήστε σωστά το ακροφύσιο.

 Σημείωση: 

τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το 
μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης.
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Stand-by

Η υπεραυτόματη μηχανή καφέ espresso της Saeco έχει σχεδιαστεί για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, όπως φαίνεται από την ενεργειακή ετικέτα κατη-
γορίας Α.

Μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας που μπορεί να προγραμ-
ματιστεί από τον χρήστη (δείτε κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής»), 
η μηχανή σβήνει αυτόματα. Αν έχει παρασχεθεί προϊόν, η μηχανή εκτελεί 
έναν κύκλο έκπλυσης.
Σε λειτουργία stand-by η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 1Wh.

Για να ανάψετε την μηχανή πατήστε το κουμπί “ ” (αν ο γενικός διακόπτης 
στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στην θέση «Ι»). Αν ο λέβητας είναι κρύος, 
η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

Μπορείτε να βάλετε χειροκίνητα την μηχανή σε αναμονή κρατώντας πατη-
μένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί STAND-BY.

 Σημείωση: 

κατά την ενεργοποίηση της κατάστασης stand-by, η μηχανή μπορεί να 
εκτελέσει έναν κύκλο έκπλυσης. Για να διακόψετε τον κύκλο πατήστε το 
κουμπί “ ”.

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής stand-by, η κόκκινη 
λυχνία στο κουμπί “ ” αναβοσβήνει.

Απόρριψη

Στο τέλος του κύκλου ζωής, η μηχανή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
κανονικό οικιακό απόβλητο, αλλά να παραδίδεται σε ένα επίσημο κέντρο 
συλλογής προς ανακύκλωση. Αυτή η συμπεριφορά συνεισφέρει στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

- Τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.
- Μηχανή: βγάλτε το φις από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδο-

σίας.
- Παραδώστε την συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε ένα κέντρο 

τεχνικής υποστήριξης ή έναν δημόσιο φορέα διάθεσης απορριμάτων.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK.
Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν ή στην συσκευασία είναι ένδειξη 
ότι το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν οικιακό απόβλητο, αλλά 
πρέπει να παραδοθεί στο αρμόδιο κέντρο συλλογής για να είναι εφικτή η 
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του.
Φροντίζοντας για την σωστή διάθεση του προϊόντος, συνεισφέρετε στην 
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προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων από πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη διαχείριση του 
προϊόντος στην τελική φάση της ζωής του. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης του προϊόντος παρακαλούμε να επικοι-
νωνήσετε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής οικια-
κών απορριμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρα-
κτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική τάση - Ονομαστική 
ισχύς - Τροφοδοσία

Δείτε την πλακέτα που υπάρχει 
στην συσκευή

Υλικό σώματος Θερμοπλαστικό/Μεταλλικό

Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) 336 x 380 x 450 mm

Βάρος 13,5 kg

Μήκος καλωδίου 1200 mm

Πίνακας χειρισμού Πρόσθια πλευρά

Διαστάσεις φλιτζανιού 145 mm

Δοχείο νερού 2,2 λίτρα - Αποσπώμενο

Χωρητικότητα δοχείου καφέ σε 
κόκκους

320 g

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής 
στερεών υπολειμμάτων

18

Πίεση αντλίας 15 bar

Λέβητας Ανοξείδωτος χάλυβας

Συστήματα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης λέβητα 
- Διπλός θερμοστάτης ασφαλείας - 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγγύηση

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους που 
την συνοδεύουν, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται 
χωριστά.

Τεχνική υποστήριξη

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι από την μηχανή σας. 
Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, καταχωρίστε το προϊόν στην διεύθυνση 
www.philips.com/welcome. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να πα-
ραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις για 
εργασίες καθαρισμού και αφαλάτωσης.

Αν έχετε ανάγκη υποστήριξης ή βοήθειας, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο 
της Philips στην διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνή-
στε με την hotline Philips Saeco της χώρας σας. Ο αριθμός επικοινωνίας 
αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην 
διεύθυνση www.philips.com/support.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα για 
την συντήρηση της Saeco.
Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα 
Philips στην διεύθυνση www.shop.philips.com/service, από τον μεταπωλητή 
της εμπιστοσύνης σας ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήρι-
ξης. 
Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες να βρείτε τα προϊόντα για την συντήρηση της 
μηχανής, επικοινωνήσετε με την hotline Philips Saeco της χώρας σας. 
Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέ-
χεται χωριστά ή στην διεύθυνση www.philips.com/support.

Επισκόπηση των προϊόντων για την συντήρηση

- Προϊόν αφαλάτωσης CA6700

- Φίλτρο νερού INTENZA+ CA6702
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- Γράσο HD5061

- Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ CA6704 

- Κιτ συντήρησης CA 6706

-  Σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος CA6705



www.philips.com/saeco

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
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