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NOSIKKERHETSINSTRUKSER
Viktig: Må leses og overholdes
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i 
bruk maskinen. Oppbevar instruksene på 
et lett tilgjengelig sted for fremtidig refe-
ranse. Disse instruksene er også tilgjenge-
lige på docs.whirlpool.eu
Disse instruksene og selve apparatet for-
midler viktige forholdsregler med hensyn 
til sikkerheten som alltid må følges. Pro-
dusenten fraskriver seg ethvert ansvar for 
manglende overholdelse av disse sikker-
hetsinstruksene, for uriktig bruk av appa-
ratet eller uriktig innstilling av kontrollene.

Sikkerhetsadvarsler
Barn fra 8 år og oppover og personer med 
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk 
funksjonsevne, eller manglende erfaring 
og kunnskap kan kun bruke dette appa-
ratet under tilsyn eller hvis de har fått 
opplæring i trygg bruk av apparatet og 
forstår farene det innebærer. Ikke la barn 
leke med maskinen. Tiltenkt bruk av appa-
ratet: Dette apparatet er utviklet for å til-
berede drikker som inneholder kaffe, melk 
eller varmtvann. Enhver annen bruk skal 
anses som feilaktig og dermed farlig. Pro-
dusenten vil ikke gi erstatning for skader 
som oppstår som følge av feilaktig bruk. 
Overflaten på varmeelementet vil inne-
ha restvarme etter at apparatet har vært 
i bruk. De utvendige delene av apparatet 
forblir varme noen minutter, avhengig av 

type bruk. For informasjon om rengjøring 
henvises det til anvisningene i avsnittet 
“Renhold”. Barn må ikke utføre rengjøring 
og vedlikehold, med mindre de er over 8 år 
og holdes under oppsyn. Hold apparatet og 
mateledningen på sikker avstand fra barn 
under 8 år.
ADVARSEL: Delene på apparatet kan bli 
varme, barn må holdes på sikker avstand.
Maskinen lager varmt vann. Unngå kon-
takt med vannsprut. Fare for forbrenning.
Hvis maskinen er skadet eller ikke virker 
som den skal må du ikke forsøke å reparere 
den selv. Slå av apparatet, ta ut strømfor-
syningen og ta kontakt med Ettersalgsser-
vicen.

Overflater som er merket med det-
te symbolet blir varme under bruk  
 (kun enkelte modeller er merket 
med symbolet).

ADVARSEL: Modeller med overflate i 
glass: bruk ikke apparatet dersom det er 
sprekker i overflaten.

Tillatt bruk
FORSIKTIG: Maskinen er ikke beregnet å 
bli styrt ved hjelp av et eksternt tidsur eller 
separat fjernkontrollsystem.
FORSIKTIG: Apparatet kan ta skade hvis 
det rengjøres med basiske vaskemidler. 
Bruk heller en myk klut og et nøytralt vas-
kemiddel hvis det oppstår behov.
Denne maskinen er beregnet brukt som et 
husholdningsapparat.
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Denne maskinen er ikke beregnet å brukes 
i følgende omgivelser: selvbetjente kjøk-
ken for butikkansatte, på kontorer eller på 
andre arbeidsplasser; gårder; av kunder på 
hotell, motell, bed & breakfast og andre 
overnattingssteder.
Denne maskinen er ikke er ikke for profe-
sjonell bruk. Bruk ikke apparatet utendørs.
Ikke oppbevar eksplosiver eller brennbare 
stoffer (f.eks. bensin eller aerosolbok-
ser) inne i eller i nærheten av maskinen - 
brannfare.

Installering
Flytting og installering av maskinen må 
utføres av to eller flere personer - fare for 
skade. Bruk vernehansker ved utpakking 
og installasjon - fare for kutt.
Installering, inkludert tilkopling av vann 
(hvis dette er aktuelt), elektrisk tilkopling, 
og reparasjoner, må utføres av kvalifiserte 
teknikere. Ikke reparer eller erstatt deler av 
apparatet med mindre det er tydelig spesi-
fisert i bruksanvisningen. Hold barn på sik-
ker avstand fra installeringsområdet. Pakk 
ut apparatet og forsikre deg om at det ikke 
er blitt skadet under transporten. Hvis det 
oppstår problemer, kontakt forhandleren 
eller nærmeste Ettersalgsservice. Når ap-
paratet er installert, må emballasjeavfall 
(plast, deler i styroskum osv.) oppbevares 
utilgjengelig for barn - fare for kvelning. 
Maskinen må alltid frakobles strømnet-
tet før installering- fare for elektrisk støt. 

Under installeringen må du passe på at 
strømledningen ikke kommer i klem og blir 
skadet - fare for brann eller elektrisk støt. 
Apparatet må ikke settes på før installerin-
gen er fullført.
Maskinen kan bare installeres over en 
innebygd ovn hvis ovnen er utstyrt med en 
kjøleviftesystem.

Advarsler om elektrisitet
Kontroller at spenningen på typeplaten 
samsvarer med spenningen i hjemmet.
Det må være mulig å koble maskinen fra 
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet 
dersom støpselet er tilgjengelig, eller ved 
hjelp av en flerpolet bryter montert over 
stikkontakten i henhold til regler for mon-
tering av ledninger og apparatet må jordes 
i samsvar med de nasjonale sikkerhetsfor-
skriftene.
Ikke bruk skjøteledninger, multikontakter 
eller adaptere. De elektriske komponen-
tene må ikke være tilgjengelige etter in-
stallasjonen. Bruk ikke apparatet når du er 
våt eller barføtt. Bruk ikke maskinen hvis 
strømledningen eller støpselet er skadet, 
hvis det ikke fungerer som det skal, eller 
dersom det er skadet eller har falt ned. Hvis 
strømledningen er skadet, må den skiftes 
ut med en av samme type - fare for elek-
trisk støt.
Maskiner med avtakbar kabel: Unngå at 
det sprutes vann på kabelkontakten, eller 
i kabelinngangen bak på apparatet.
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NOADVARSEL: Unngå å søle på koblingstyk-
ket og støpslet.

Rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL: Påse at maskinen slått av og 
koplet fra strømforsyningen for du utfører 
renhold eller vedlikehold - fare for elektrisk 
støt. Bruk aldri damprengjøringsutstyr.
Maskinen må aldri senkes i vann.
Tøm dryppskålen regelmessig for å hindre 
at det renner over - fare for skade.
Gjør alle komponentene grundig rene, vær 
spesielt nøye når du vasker delene som 
kommer i kontakt med kaffe og melk.
Rengjør alltid rørene i melkebeholderen 
etter bruk - reparere.
Ved skylling kommer det varmt vann fra 
kaffeuttakene. Unngå kontakt med vann-
sprut - Unngå kontakt med vannsprut. Fare 
for forbrenning.

MILJØHENSYN
Avfallshåndtering av emballasjematerial
Emballasjematerialet er 100 % gjenvinnbart og merket med 
gjenvinningssymbolet ( ). De ulike delene av emballasjen må 
derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse 
med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling. 

Avhending av brukte husholdningsapparater
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller 
brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med 
lokale bestemmelser angående avfallsbehandling. For videre 
informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av 
elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, 
det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte hushold-
ningsapparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse 
med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, Kasserte elektris-
ke og elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette 
produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de 
negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av 
dette produktet kan forårsake. 

(  ) Symbolet på produktet eller på de vedlagte dokumen-
tene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig hushold-
ningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for 
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Samsvarserklæring CE
Denne maskinen er designet, produsert og distribuert henhold 
til kravene i de Europeiske direktivene: LVD 2014/35/EU, EMC 
2014/30/EU og RoHS 2011/65/EU.
Dette apparatet, som er beregnet på å komme i kontakt med 
mat, er i samsvar med den europeiske forordningen ( ) nr. 
1935/2004.
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INSTALLASJON FOR INNBYGGING
Kontroller minimumsmålene som kreves for riktig installasjon av 
apparatet. Kaffemaskinen må installeres i en kolonne og kolon-
nen må være godt festet til veggen med festebraketter tilgjen-
gelige i handelen.
• Kjøkkeninnredningen som kommer i direkte kontakt med 

apparatet må være varmebestandige (min. 65 °C).
• For å sikre riktig ventilasjon, la det være en åpning nederst 

i skapet (se målene i figur 1).
• Plasser skinnene på sidene av skapet som vist på figur 2. 

Fest med skruer som medfølger, trekk de deretter helt ut. 
Plasser og fest låsekroken med de fire skruene som medføl-
ger, som vist i figuren plasser den i midten av skapet, jevnt 
med veggen framme. 
Hvis kaffemaskinen installeres over en varmeskuff, bruk 
toppflaten til skuffen som referanse for å plassere skinnene 
(fig. 2A). 
I dette tilfellet, vil det ikke være overflater som skinnene 
kan plasseres på og festekroken må ikke installeres.

• Fest strømledningen med klemmen (fig. 3). Strømlednin-
gen må være lang nok for at apparatet skal kunne trekkes 
ut fra skapet for å fylle kaffebønner på beholderen. 
Dette apparatet må jordes i henhold til gjeldende lover og 
regler. 
De elektriske koplingene må gjøres av kvalifiserte elektrike-
re som følger instruksene.

• Plasser apparatet på skinnene, påse at tappene er riktig på 
plass i festene, fest det deretter med skruene som medføl-
ger (fig. 4). Dersom det er nødvendig å regulere høyden på 
apparatet, bruk mellomleggskivene som medfølger.

• Dersom det er nødvendig, riktig justering av apparatet ved 
å plassere mellomleggskiver som medfølger under eller på 
sidene av støtten (fig. 5-6).

• For å heve apparatet framme (maks. 2 mm), vri sperren slik 
det er vist i figuren 7.
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NO
INNLEDNING

Bokstaver i parentes
Bokstavene i parentes viser til tegnforklaringen i Beskrivelsen av 
apparatet.

Feilsøking og reparasjoner
Dersom det oppstår problem, følg informasjonen gitt i avsnittet 
"Viste meldinger" og "Feilsøking". 
Dersom dette ikke løser problemet, må du konsultere kundeser-
vicen. For reparasjoner må du kontakte kundeservicen. 

Brukerveiledning
Les brukerveiledningene nøye før du tar apparatet i bruk.
• Ta vare på disse Brukerveiledningene.
• Dersom Brukerveiledningene ikke respekteres kan dette 

føre til brann eller skade på apparatet. Produsenten er ikke 
ansvarlig for skade som følge av manglende respekt for 
denne bruksanvisningen.

Apparatet har en kjølevifte. Denne vil fungere når maskinen er på.

BESKRIVELSES AV APPARATET
Beskrivelses av apparatet 
(side 5 - A)
A1. Brett til kopp
A2. Dør
A3. Kaffeveiledning
A4. Beholder til kaffegrut
A5. Infuser
A6.  Innerbelysning 
A7. On/OFF/stand-by knapp
A8. Kontrollpanel
A9. Brett for gjenstander
A10. Dyse for tilkopling av varmt vann/damp
A12. Vanntank
A13. Kaffeuttak (regulerbar høyde)
A14. Dryppskål
A15. Lokk til kaffebønnenes beholder 
A16. Bønnenes beholder
A17. Skive for justering av malingsgrad
A18. Kopp lys
A19. Hovedlys
A20. Rom for måling
A21. Trakt malt kaffe
A22. Strømledning
A23. Koppvarmer

Beskrivelse av hjemmesiden (hovedskjermbilde)
(side 6 - B)

B1.  : meny for personlig tilpassing av drikkene innstillin-
ger

B2. : meny for innstilling av apparatet
B3. Valgt aroma
B4. Klokke
B5. Valgt mengde
B6. : valg av aroma
B7. : valg av mengde
B8. : rullepil
B9. Drikker som er tilgjengelige for valg (trykk på  eller 

 rull med pilene for å vise alle drikkene, den nedre søy-
len indikerer hvilket skjermbilde du ser på)

B10. : rullepil
B11. Profiler som kan tilpasses kundens behov (se “Lagring av din 

personlige profil”)

Beskrivelse av tilbehør
(side 6 - C)
C1. indikatorpapir for "Total hardhetstest"
C2. Måling av malt kaffe
C3. Børste for renhold
C4. Tut for varmt vann/damp
C5. Deksel til dysens kopling

Beskrivelse av melkekannen
(side 6 - D)
D1. Skive for justering av skum og CLEAN
D2. Lokk med melkeskummer
D3. Melkekanne
D4. Inntakslange melk
D5. Tut for skummet melk (regulerbar)
D6. Termisk beholder
D7. Knapper for frigjøring av lokk

FØR BRUK
Kontroll av apparatet
Etter at du har fjernet emballasjen, må du forsikre deg om at pro-
duktet er helt og at alt tilbehør er til stede.  Bruk ikke apparatet 
dersom det viser synlige tegn på skade. Ta kontakt med kundeser-
vicen.

OPPSETTING AV APPARATET
•  Kaffe er brukt for å teste apparatet ved fabrikken, og det 

er derfor helt vanlig at det kan være kafferester i maleren. 
Maskinen er uansett garantert ny.

•  Du bør tilpasse vannhardheten så snart som mulig ved å føl-
ge instruksene i avsnittet “Innstilling av vannets hardhet”.
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1. Koble apparatet til strømnettet (fig. 1) og påse at hoved-
bryteren (A19) på siden av apparatet er trykket ned (fig. 2);

2. VELG SPRÅK: trykk på  (B10) eller  (B8) helt til flag-
get som svarer til språket som er valgt vises på display (B), 
trykk deretter på flagget;

Følg instruksene som indikeres på apparatets display:
1. FYLL BEHOLDEREN MED FRISKT VANN: fjern vannbehol-

deren (A12) (fig. 3), åpne lokket (fig. 4), fyll opp til MAX 
linjen (merket av på innsiden av beholderen) med drikke 
vann (fig. 5), lukk lokket og plassere beholderen tilbake i 
apparatet (fig. 6);

2. SETT INN VANNUTTAKET : Kontroller at uttaket for varmt 
vann/damp (C4) er satt inn på dysens kopling (A10) (fig. 7) 
og plasser en beholder med en kapasitet på minst 100 ml 
under (fig. 8);

3. TOM VANNKRETS TRYKK OK FOR Å STARTE FYLLING vises på 
display;

4. Trykk  for å bekrefte. Apparatet forsyner vann fra 
uttaket (fig. 8) deretter slår det seg av automatisk.

Kaffemaskinen er nå klar for vanlig bruk.

•  Den første gangen du bruker apparatet, må du lage 4-5 
cappuccinoer før maskinen gir tilfredsstillende resultat.

•  Den første gangen du bruker maskinen, er vannkretsen tom 
og apparatet kan være svært bråkete. Støyen reduseres når 
kretsen fylles.

•  Når du lager de første 5-6 cappuccinoer, er det normalt å 
høre lyden av kokende vann. Etter dette reduseres støyen.

FOR Å SLÅ PÅ APPARATET
Før du slår på apparatet, påse at hovedbryteren (A19) er trykket 
ned (fig. 2). Hver gang apparatet slås på, foretas en automatisk 
forhåndsoppvarming- og skyllesyklus som ikke kan avbrytes. 
Apparatet er klar for bruk først etter at denne syklusen er fullført.

ADVARSEL
Mens skyllingen pågår, renner det ut litt varmt vann fra kaffeut-
taket (A13) og dette samles opp av dryppeskålen (A14) under.  
Unngå kontakt med vannsprut.

•  For å slå på apparatet, trykk på  knappen (A7) (fig. 9). 
Meldingen OPPVARMING PÅGÅR VENNLIGST VENT vises på 
display.

•  Når oppvarmingen er avsluttet, endres meldingen til: 
SKYLLING PÅGÅR, VARMT VANN FRA UTTAKENE. I tillegg til 
å varme opp boileren, varmes også de indre kretsene opp 
ved at varmt vann sirkulerer.

Apparatet er oppvarmet når hovedskjermbildet (hjemmesiden) 
vises.

FOR Å SLÅ AV APPARATET
Når kaffemaskinen slås av etter at den er brukt til å lage kaffe, 
utfører den automatisk en skyllesyklus.

ADVARSEL
Mens skyllingen pågår renner litt varmt vann fra kaffeuttakene 
(A13). Unngå kontakt med vannsprut. 

•  For å slå av apparatet, trykk på  knappen (A7-fig. 9). 
•  Meldingen SLUKKING PÅGÅR, VENNLIGST VENT vises, der-

etter (hvis det er aktuelt) utfører apparatet en skyllingsy-
klus og slår seg av (standby).

Dersom du ikke kommer til å bruke apparatet for en stund, må 
du først tømme vannkretsen (se avsnittet “Tømming av kret-
sen”), og ta støpselet ut av veggkontakten på følgende måte:

•  slå først av apparatet ved å trykke på  knappen (fig. 9);
•  frigjøre hovedbryteren (A19) på apparatets side (fig. 2).

Trykk ikke på hovedbryteren mens apparatet er på.

MENYINNSTILLINGER

Skylling
Bruk denne funksjonen for å forsyne varmt vann fra kaffeutta-
kene (A13), for å gjøre ren og varme apparatets interne krets. 
Plasser en beholder med en minste kapasitet på 100 ml under 
uttakene for kaffe og varmt vann (fig. 8). 
Gå fram på følgende måte for å aktivere funksjonen:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  SKYLLING 

vises på display (B);
3. Trykk på  for å starte skylling.

ADVARSEL
La ikke apparatet stå uten oppsyn mens varmt renner ut. 
1. Etter få sekund, leveres det varme vannet, først fra kaffe-

uttakene, deretter fra uttakene for varmt vann/damp (hvis 
disse er innførte) for å gjøre ren og varme apparatets inter-
ne krets. SKYLLING PÅGÅR, VARMT VANN FRA UTTAKENE vi-
ses på display, sammen med en søyle som viser framdriften 
og som fylles gradvis etterhvert som forberedelsene pågår;

2. For å stanse skyllingen, trykk på  eller vent på at 
skyllingen skal stanse automatisk.

• Dersom apparatet ikke benyttes i mer enn 3-4 dager, anbe-
faler vi på det sterkeste at den skylles 2/3 ganger når den 
slås på igjen

• Etter renhold er det normalt at beholderen med malt kaffe 
(A4) inneholder vann.
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NOInnstilling av drikker 
I dette avsnittet, kan du konsulterer dine personlig tilpassede 
innstillinger og, dersom du ønsker det, stille inn på nytt stan-
dardverdiene for hver drikk. 
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  DRIKKEINN-

STILLINGER vises på display (B);
3. Trykk på  . Verdiene til de første drikkene vises på dis-

play;
4. Referansebrukerprofilen er fremhevet på display. Verdiene 

vises på vertikale søyler. Default-verdien indikeres ved  
symbolet, mens aktuell verdi er fremhevet ved den faste 
delen på den vertikale søylen;

5. For å gå tilbake til innstillingsmenyen, trykk på  . 
For å bla igjennom og vise drikkene, trykk på  ;

6. For å tilbakestille standard-verdiene for drikkene som vises, 
trykk på  RESET KOMPLETT;

7. BEKREFT TILBAKEST.? : for å bekrefte, trykk på  (for 
å slette, trykk på  );

8. STANDARDINNST.: Trykk på .
Drikken er tilbakestilt til standardverdiene. Fortsett med andre 
drikker, eller gå tilbake til innstillingsmenyen.

• For å endre drikkene i en annen profil, gå tilbake til hjem-
mesiden, velg ønsket profil (B11) og gjenta prosedyren.

• For å tilbakestille alle drikkene i profilen til standardverdier, 
se avsnittet “Standardverdier”.

Still inn klokkeslett
For å regulere tiden på display (B), gå fram på følgende måte:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  JUSTER 

KLOKKE vises på display (B);
3. Trykk på  . Panelet for innstilling av tid vises på display;
4. Trykk på  eller  som svarer til timene og minuttene 

helt til aktuelt tidspunkt vises;
5. For å bekrefte, Trykk på  (for å slette, Trykk på 

 ), trykk deretter på  for å gå tilbake til 
hjemmesiden.

Klokken er nå innstilt.

Auto-start 
Du kan stille inn auto-start tiden for å ha apparatet klart til et 
gitt tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at du kan lage 
kaffe med det samme. 

For å aktivere denne funksjonen, må klokken være riktig innstilt 
(se avsnittet “Juster klokken ”).

Gå fram på følgende måte for å aktivere auto-start:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  AUTO-START 

vises på display (B);
3. Velg funksjonen ved å trykke på  . Panelet for innstil-

ling av klokken vises på skjermbildet;
4. Trykk på  eller  som svarer til timene og minuttene 

helt til tidspunktet for auto-start vises;
5. Trykk på  eller  for å aktivere eller de-

aktivere auto-start.
6. For å bekrefte, Trykk på  (eller slett og gå tilbake til 

innstillingsmenyen ved å trykke  ), trykk deretter 
på  for å gå tilbake til hjemmesiden.

Tidspunktet for auto-start er nå stilt inn og det tilhørende sym-
bolet vises for å indikere at funksjonen er aktivert.

Når apparatet er slått av ved hovedbryteren (A21), mistes au-
to-start innstillingen (dersom den er aktivert).

Autostopp (standby)  
Autostopp kan stilles inn slik at apparatet slår seg av etter 15 
eller 30 minutter, eller 1, 2 eller 3 timer.
Gå fram på følgende måte for å programmere Autostopp:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) or  (B8) helt til  AUTOSTOPP 

vises på display (B), sammen med det aktuelle valget  
(15 eller 30 minutter, eller 1, 2 eller 3 timer);

3. Trykk på  display for å velge ønsket verdi;
4. Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.
Autostopp er nå programmert.

Koppvarmer 
For å varme koppene før du lager kaffe, er det mulig å aktivere 
koppvarmeren (A23) og plassere denne over koppene.
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til display (B) viser 

“KOPPVARMER”;

3. Trykk på  for å aktivere -  eller deaktivere - 
 koppvarmeren.

4. Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.

Energisparing 
Bruk denne funksjonen for å aktivere eller deaktivere energispa-
ring. Når den er aktivert, reduserer funksjonen energiforbruket i 
henhold til de europeiske forskriftene.
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Gå fram på følgende måte for å aktivere "Energisparing":
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  ENERGISPA-

RING vises på display (B);
3. Trykk på  for å aktivere-  eller deaktivere-

 energisparing.
4. Trykk på   for å gå tilbake til hjemmesiden.
Det tilhørende symbolet vises på display sammen med tiden for 
å indikere at funksjonen er deaktivert.

Kaffetemperatur  
For å endre på temperaturen til vannet som brukes for å lage 
kaffe, gå fram på følgende måte:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;

2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  KAFFETEM-
PERATUR vises på display (B) sammen med det aktuelle 
valget (LAV, MIDDELS, HØY eller MAKSIMAL);

3. Trykk på  for å velge ønsket temperatur;
4. Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.

En annen temperatur kan stilles inn for hver profil (se avsnittet 
“Lagre din personlige profil”).

Vannets hardhet
For instrukser for hvordan stille inn vannets hardhet, se avsnitt 
“Innstilling av vannets hardhet”.

Valg av språk 
Gå fram på følgende måte for å endre språket på display (B):
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  STILL INN 

SPRÅK vises på display;
3. Trykk på  : trykk på  eller  for å vise og velge 

flagget som svarer til språket du ønsker å benytte;
4. Trykk på  to ganger for å gå tilbake til hjemmesi-

den.

Lydsignal  
Dette aktiverer eller deaktiverer lydsignalet som maskinen gir fra seg 
hver gang et ikon trykkes ned eller et tilbehør er satt inn/fjernet. Gå 
fram på følgende måte for å deaktivere eller aktivere lydsignalet:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  LYDSIGNAL 

vises på display (B);
3. Trykk på  for å aktivere  eller deaktivere

 lydsignalet;
4. Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.

Kopplys  
Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer kopplysene (A18). 
Lyset tennes hver gang kaffedrikkene eller varm melk leveres og 
mens skyllesyklusen pågår.
For å deaktivere eller aktivere denne funksjonen, må du gå fram 
på følgende måte:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;

2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  KOPPLYSET 
vises på display (B);

3. Trykk på  for å aktivere  eller deaktivere
 kopplyset;

4. Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.

Innerbelysningen (A6) tennes når apparatet slås på.

Demo mode 
Ved å aktivere denne modusen, vises hovedfunksjonene til mas-
kinen på display:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til display viser  

DEMOMODUS;
3. Trykk på  for å starte demoen;
4. For å gå ut av DEMOMODUS, må du først slå av apparatet ved 

å trykke på knappen  (A7), (fig.9). Trykk på knappen  
igjen for å gå tilbake til hjemmesiden. 

Standardverdier 
Dette tilbakestiller alle menyinnstillingene og programmerte 
mengdene til standardverdiene (med unntak av språket som for-
blir det som er innstilt).
Gå fram på følgende måte for å tilbakestille standardverdiene:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  STANDAR-

DINNST. vises på display (B). Trykk på  ;
3. Trykk på  RESET KOMPLETT for å tilbakestille alle profilene 

til de opprinnelige parameterne, ellers velger du den ønskede 
profilen (f. eks. BRUKER 1); 

4. RESET STANDARDVERDIER : Trykk på  for å bekrefte 
(eller  for å la parametrene være uendrede);

5. TILBAKESTILLING AV STANDARDVERDIER : Trykk på  
for å bekrefte og  for å gå tilbake til hjemmesiden.

Statistikk 
Dette skjermbildet viser statistikk knyttet til maskinen. Gå fram på 
følgende måte for å vise statistikken:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;

2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  STATISTIKK 
vises på display (B);
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NO3. Trykk på  for å kontrollere all tilgjengelig statistikk ved 
å trykke på  eller  ;

4. Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.

LAGE KAFFE
Valg av kaffens aroma
Velg aromaen du ønsker fra hjemmesiden ved å trykke på 

AROMA (B6):

(se “Lage kaffe ved å benytte 
forhåndsmalt kaffe”)

EKSTRA SVAK SMAK

SVAK SMAK

MEDIUM SMAK

STERK SMAK

EKSTRA STERK SMAK

Personlig tilpasset (hvis den 
er programmert) / Standard

Etter at drikken er levert, tilbakestilles aroma-innstillingen til  
verdien.

Valg av kaffemengde
Velg ønsket mengde av kaffe i koppen ved å trykke på 

MENGDE (B7) fra hjemmesiden:

LITEN MENGDE

MEDIUM MENGDE

STOR MENGDE

EKSTRA STOR MENGDE
(EXTRA LARGE)

Personlig tilpasset mengde 
(hvis den er programmert) / 
Standardmengde

Etter at drikken er levert, tilbakestilles mengdeinnstillingen til 
 verdien.

Lage kaffe ved å benytte kaffebønner
Bruk ikke grønn, karamelliserte eller kandiserte kaffebøn-
ner siden disse kan sette seg fast i kaffekverner og gjøre den 
ubrukelig.

1. Fyll beholderen (A16) (fig. 12) med kaffebønner;
2. Plasser en kopp under kaffeuttakene (A13);
3. Senk uttakene så nærme koppen som mulig (fig. 13). Dette 

gjør at du får en mer kremet kaffe;
4. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til kaffen som øn-

skes vises;
5. Velg deretter kaffen du ønsker fra hjemmesiden:
•  ESPRESSO
•  DOPPIO+
•  KAFFE
•  LONG
•  2X ESPRESSO
•  AMERICANO
6. Tilberedningen starter. Et bildet av drikken du har valgt 

vises på display (B), sammen med en søyle som viser fram-
driften som gradvis fylles etterhvert som forberedelsen 
fremskrider.

•  Du kan tilberede to kopper ESPRESSO kaffe samtidig ved å tryk-
ke på 2X   mens forberedelsen av 1 ESPRESSO fremskrider 
(bildet vises i noen få sekund når forberedelsen starter).

•  Mens maskinen lager kaffen, kan levering avbrytes når som 
helst ved å trykke på  .

•  Så snart leveringen er avsluttet, for å øke mengden kaffe i 

koppen, trykk ganske enkelt på  . Når den ønskede 
mengden er nådd, trykk på  .

Når kaffen er laget, er apparatet klart for å tilberede neste drikk.
Forskjellige alarmmeldinger kan vises mens du bruker 
apparatet (FYLL TANKEN, TØM GRUTBEHOLDEREN , osv.). Deres 
betydning forklares i avsnittet “Viste meldinger”.
•  For varmere kaffe, se avsnittet “Råd for varmere kaffe”.
•  Dersom kaffen leveres en dråpe om gangen, for svak og 

ikke kremaktig eller for kald, les rådene i avsnittene “Regu-
lering av kaffekvernen” og “Problemløsning”.

•  Tilberedningen av hver kaffe kan tilpasses personlige be-
hov (se avsnittene “Personlig tilpasning av drikkene” og 
“Lagring av din personlige profil”).

•  Dersom modus for "Energisparing" er aktiv, er det mulig du 
må vente en stund før den første kaffen leveres.

Lage kaffe ved å benytte forhåndsmalt kaffe
•  Tilsett aldri forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. 

Kaffen kan spre seg til innsiden av maskinen og skitne den 
til. Dette kan skade apparatet.

•  Bruk aldri mer enn 1 måleskje (C2) siden dette kan skitne til 
kaffen innvendig eller blokkere trakten (A4).

Dersom du bruker forhåndsmalt kaffe, kan du bare lage en kopp 
om gangen.
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1. Trykk på  AROMA (B6) gjentatte ganger helt til  
(forhåndsmalt) vises på display (B).

2. Åpne lokket (A15).
3. Påse at trakten (A21) ikke er blokkert, ha deretter i en må-

leskje av forhåndsmalt kaffe (fig. 14).
4. Plasser en kopp under kaffeuttakene (A13).
5. Velg deretter kaffen du ønsker (ESPRESSO, KAFFE, LONG) fra 

hjemmesiden;
6. Tilberedningen starter. Et bildet av drikken du har valgt 

vises på display (B), sammen med en søyle som viser fram-
driften som gradvis fylles etterhvert som forberedelsen 
fremskrider.

•  Mens maskinen lager kaffen, kan levering avbrytes når som 
helst ved å trykke på  .

•  Så snart leveringen er avsluttet, for å øke mengden kaffe i 

koppen, trykk ganske enkelt på  . Når den ønskede 
mengden er nådd, trykk på  .

Når kaffen er laget, er apparatet klart for å tilberede neste drikk.

Hvordan lage  LONG kaffe:
Halvveis gjennom forberedelsen, vil meldingen TILSETT FOR-
HÅNDSMALT KAFFE, MAX EN MÅLESKJE vises. Tilsett en må-
leskje med forhåndsmalt kaffe og trykk på  .

Regulering av kaffemaleren
Kaffekvernen stilles inn som standard for å tilberede kaffe på 
riktig måte og krever ikke at den reguleres før start. 
Hvis du etter at du har laget de første kaffene, likevel finner ut at 
kaffen enten er for svak og ikke kremaktig nok, eller levering går 
for langsomt (en dråpe om gangen), kan dette korrigeres ved å 
justere skiven for regulering av malingen A17 (fig. 11).

Skiven for regulering av malingen må kun vris på når kaffekver-
nen er i funksjon i løpet av den innledende fasen ved forbere-
delse av kaffen.

Dersom kaffen leveres for langsom eller 
den ikke leveres i det hele, vri ett hakk i 
retningen med urviseren mot 7.
For mer robust og kremaktig kaffe, vri ett 
hakk mot klokken til 1 (ikke vri mer enn 
ett hakk om gangen, ellers kan kaffen 

komme til å bli levert en dråpe om gangen). 
Disse justeringene vil være tydelige etter at det er levert minst 2 
kopper kaffe. Dersom denne reguleringen ikke fører til at ønsket 
resultat oppnås, vri skiven nok ett hakk.

Råd for varmere kaffe
For å oppnå varmere kaffe bør du:

•  utføre en skyllesyklus ved å velge funksjonen "Skylling" i 
innstillingsmenyen (avsnitt “Skylling ”);

•  varm koppene med varmt vann ved å benytte varmtvanns-
funksjonen (se avsnittet “Levering av varmt vann”;

•  øk kaffetemperaturen i innstillingsmenyen (se avsnittet 
“Kaffetemperatur  ”).

HVORDAN LAGE CAPPUCCINOER OG KAFFE MED MELK
For å unngå melk med dårlig skum eller store bobler, må lok-
ket til melkekannen (D2) og dysen for tilkopling av varmt vann 
(A10) alltid gjøres rene slik det beskrives i avsnittene i avsnittene 
“Renhold av melkekannen etter bruk”, “Renhold av melkekan-
nen” og “Renhold av koplingen til dysen for varmt vann/damp”. 

Fylling og feste av melkekannen
1. Fjern lokket (D2) (fig. 15);
2. Fyll melkekannen (D3) med en tilstrekkelig mengde melk, 

det maksimale nivået som er merket av på kannen (fig. 16) 
må aldri overskrides. Hvert merke på siden av kannen til-
svarer omtrent 100 ml melk;

•  For å oppnå tykkere skum, må du benytte skummet eller halv-
skummet melk ved kjøleskapstemperatur (omkring 5°C). 

•  Dersom modus for "Energisparing" er aktiv, er det mulig du 
må vente en stund før den første drikken leveres.

1. Påse at inntakslangen (D4) til melken er satt riktig inn i 
bunnen på melkekannens lokk (fig. 17);

2. Plasser lokket tilbake på melkekannen;
3. Fjern uttaket av varmt vann/damp (C4) (fig. 18);
4. Fest melkekannen (D) til dysens kopling (A10) og dytt den 

så langt som mulig (fig. 19). Maskinen utløser et lydsignal 
(dersom funksjonen med lydsignal er aktivert);

5. Plasser en tilstrekkelig stor kopp under kaffeuttakene 
(A13) og uttaket for skummet melk (D5). Reguler lengden 
til melkeuttaket. For å bevege det nærmere koppen, dra det 
ganske enkelt nedover (fig. 20).

5. Følg instruksene nedenfor for hver funksjon.

Regulering av skummengden
Vri skiven for regulering av skum (D1) på melkekannens lokk for 
å regulere skummengden til melken som leveres for kaffe med 
melk.  Følg rådene i tabellen nedenfor:

Still inn posisjon Beskrivelse Anbefalt for
Ingen skum CAFFELATTE / VARM MELK

Min. skum LATTE MACCHIATO

Maks. skum  CAPPUCCINO / 
MELK (melk med skum)
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NO
automatisk tilberedning av cappuccinoer og mel-
kebaserte kaffedrikker
1. Fyll melkekannen (D) og fest den slik det er beskrevet oven-

for.
2. Velg ønsket drikk fra hjemmesiden: 
•  CAPPUCCINO
•  LATTE MACCHIATO
•  CAFFELATTE
•  VARM MELK
•  CAPPUCCINO+
•  ESPRESSO MACCHIATO
•  FLAT WHITE
•  CAPPUCCINOMIX
3. En melding på display (B) gir deg instrukser for hvordan 

vri på skiven for regulering av skum (D1) avhengig av hvor 
mye skum den originaloppskriften krever. Vri på skiven på 
melkekannens lokk (D2) og bekreft valget ved å trykke på 

 .
4. Etter få sekund begynner forberedelsen automatisk og et 

bilde av drikken som er valgt vises på display, sammen med 
en søyle som viser framdriften og som gradvis fylles etter-
hvert som forberedelsen fremskrider.

Generelle indikasjoner ved tilberedelse av alle melkebaserte drikker
•    : trykk for å avbryte forberedelsen fullstendig og 

gå tilbake til hjemmesiden.
•    : trykk for å avbryte leveringen av melk eller kaffe 

og flytte over på neste levering (hvis det er mulig) for å full-
føre drikken.

•  Når leveringen er avsluttet, for å øke mengden av kaffe i 
koppen, trykk på  EXTRA.

•  Tilberedningen av hver kaffe kan tilpasses personlige be-
hov (se avsnittene “Personlig tilpasning av drikkene” og 
“Lagring av din personlige profil”).

•  La ikke melkekannen sto utenfor kjøleskapet i lengre peri-
oder. Til varmere melken er (5°C er ideelt), til dårligere er 
kvaliteten på skummet som produseres. 

Når kaffen er laget, er apparatet klart for å tilberede neste drikk.

Renhold av melkekannen etter bruk 

ADVARSEL
Når en gjør rene de innvendige slangene til melkekannen, vil litt 
varmt vann og damp lekke ut av uttaket for melkeskum (D5).  
Unngå kontakt med vannsprut.
Hver gang du ser en melkefunksjon, VRI BRYTEREN TIL <CLEAN> 
FOR Å STARTE RENGJØRING vises på display og lokket til mel-
keskummet må gjøres rent:
1. La melkekannen (D) stå i maskinen (du trenger ikke å tøm-

me den);

2. Plasser en kopp eller en annen beholder under uttaket for 
melkeskum (fig. 20);

3. Vri på skiven for regulering av skummengden (D1) på CLE-
AN (fig. 21). RENGJØRING AV MELKEBEHOLDER PÅGÅR SETT 
EN BEHOLDER UNDER MELKEUTTAKET vises på display (B) 
(fig. 22) sammen med en søyle som gradvis fylles etter-
hvert som rengjøringsprosessen fremskrider. Renholdet 
stanser automatisk;

4. Vri skiven tilbake til ett av valgene for skummengde;
5. Fjern melkekannen og gjør alltid ren koplingen til dampdy-

sen (A10) (fig. 23).

•  For å forberede flere kopper med cappuccino og melkeba-
sert kaffe, gjør ren melkekannen kun etter at du har tilbe-
redt den siste drikken. For å fortsette med å lage den neste 
drikken, når meldingen CLEAN vises, trykk på  .

•  Dersom du ikke gjør melkekannen ren, vil  symbolet 
vises på display for å minne deg om at den trenger renhold.

•  Melkekannen kan oppbevares i kjøleskapet.
•  I noen tilfeller, før renhold, må du vente til apparatet er 

oppvarmet.

FORSYNING AV VARMT VANN

ADVARSEL
La ikke apparatet stå uten oppsyn mens varmt renner ut. 
1. Påse at uttaket for varmt vann/damp (C4) er riktig festet til 

koplingen til dysen for varmt vann/damp (A10);
2. Plasser en beholder under uttaket (så nær som mulig for å 

unngå at det spruter);

3. Velg  VARMT VANN fra hjemmesiden. Det tilhørende 
bildet vises på display (B), sammen med en søyle som viser 
framdriften og som gradvis fylles etterhvert som forbere-
delsen fremskrider;

4. Maskinen leverer varmt vann, deretter stanser leveringen 
automatisk. For å avbryte leveringen av varmt vann manu-
elt, trykk på  .

•  Dersom modus for "Energisparing" mode er aktiv, er det 
mulig at du må vente i noen få sekunder før varmt vann 
leveres.

•  Tilberedningen av varmt vann kan tilpasses personlige 
behov (se avsnittene “Personlig tilpasning av drikkene” og 
“Lagring av din personlige profil”).

DAMPFORSYNING

ADVARSEL
Du må ikke la apparatet stå uten oppsyn mens dampen leveres. 
1. Påse at uttaket for varmt vann/damp (C4) er riktig festet til 

koplingen til dysen for varmt vann/damp (A10);
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2. Fyll beholderen med væsken som skal varmes eller skum-
mes og senk uttaket varmt vann/damp ned i væsken;

3. Velg  DAMP fra hjemmesiden. Det tilhørende bildet 
vises på display (B), sammen med en søyle som viser fram-
driften og som gradvis fylles etterhvert som forberedelsen 
fremskrider og etter få sekunder, leveres damp som varmer 
væsken fra uttaket for varmt vann/damp;

4. Når ønsket temperatur eller nivå av skum nås, avbryt leve-
ringen av skum ved å trykke på  ;

Stans alltid leveringen av skum før du tar ut kannen som inne-
holder væsken for å unngå at det spruter og du brenner deg.

Dersom “Energisparing” er aktiv, er det mulig du må vente i noen 
sekunder før dampen leveres.

Råd for å bruke damp til å skumme melken
•  Når du velger størrelsen på beholderen, husk at væsken 

dobler eller tripler sitt volum.
•  For rikere og fyldigere skum, bruk skummet melk eller halv-

skummet melk ved kjøleskapstemperatur (omtrent 5°C). 
•  For å oppnå mer kremaktig skum, roter kannen med sene 

bevegelser innover og oppover. 
•  For å unngå melk med lite skum eller store bobler, må du 

alltid gjøre uttaket rent (C4) slik det beskrives i avsnittet 
nedenfor.

Renhold av uttak for varmt vann/damp etter bruk
Gjør alltid rent uttaket for varmt vann/damp (C4) etter bruk for 
å unngå at det blir liggende igjen melkerester og hindre at det 
tettes til.
1. Plasser en beholder under uttaket for varmt vann/damp 

og la det renne ut litt vann (se avsnittet “Levering av varmt 
vann”). Stans leveringen av varmt vann ved å trykke på 

 .
2. Vent i noen få minutter for at uttaket for varmt vann/damp 

kjøles ned, ta det deretter ut (fig. 18). Hold uttaket med den 
ene hånden, mens du roterer cappuccino-lageren og drar 
den nedover (fig. 24).

3. Fjern også koplingen til dampdysen ved å dra det nedover 
(fig. 24).

4. Kontroller at hullet i dysens koplingen ikke er blokkert.
5. Vask alle delene med varmt vann.
6. Sett inn dysens kopling, deretter cappuccino-lageren på 

uttaket ved å dytte den oppover og rotere den med klokken 
til den er festet.

PERSONLIG TILPASNING AV DRIKKENE   
Aromaen (når det ønskes) og mengden til drikkene kan tilpasses 
personlige behov.
1. Påse at profilen som du ønsker å tilpasse dine personlige 

behov er aktiv. Du kan velge "MY" drikker for hver av de 6 
profilene;

2. Fra hjemmesiden, trykk på  (B1);
3. For å få tilgang til skjermbildet for personlig tilpasning, 

velg drikken du ønsker å tilpasse dine behov. Det aktuelle 
tilbehøret må innføres;

4. (Drikker som kun inneholder kaffe) VELG KAFFENS AROMA: 
Velg ønsket aroma ved å trykke på  eller  og trykk 
på  ;

5. TILPASS KAFFEMENGDE (ELLER VANN) TRYKK STOPP FOR Å 
LAGRE: Tilberedningen starter og apparatet viser skjermbil-
det for å tilpasse mengden i form av en vertikal søyle. Ballen 
ved siden av søylen representerer den aktuelle mengden.

6. Når mengden når laveste kvantum du kan stille inn, 
 vises. 

7. Når ønsket kvantum i koppen nås, trykk på  .
8. VIL DU LAGRE NY INNSTILLING? : Trykk på JA eller NEI.
Apparatet bekrefter hvorvidt verdiene er lagret eller ikke (dette 
avhenger av det tidligere valget). Trykk på . 
Apparatet går tilbake til hjemmesiden.

•  Cappuccino og melkebaserte kaffedrikker: kaffens aroma la-
gres først, etterfulgt av kvantum av melk og deretter kaffe;

•  VARMT VANN: apparatet leverer varmt vann. Trykk på 
 for å lagre ønsket kvantum.

•  Trykk på  for å gå ut av programmeringen. Verdiene 
vil ikke bli lagret. 

Tabell over drikkens kvantum

Drikke Standard 
kvantum

Programmer-
bart kvantum

ESPRESSO 40 ml 20-80 ml

LONG 160 ml 115-250 ml

KAFFE 180 ml 100-240 ml

DOPPIO+ 120 ml 80-180 ml

VARMT VANN 250 ml 20-420 ml

LAGRING AV DIN PERSONLIGE PROFIL
Apparatet tillater deg å lagre 6 forskjellige profiler, hver assosi-
eres med et eget ikon.
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NO
De personlig tilpassede verdiene for AROMA og MENGDE i MY 
drikker er lagret i hver profil (se avsnittet “Personlig tilpasning 

av drikker ”). Rekkefølgen som drikkene vises avhenger av 
hvor ofte de velges.
For å velge eller gå inn i en profil, trykk på profilen som for øye-
blikket er i bruk (B11), trykk på  (B10) eller  (B8) helt til 
profilen du ønsker vises, trykk deretter på profilen.
•   GJEST profil: velg denne profilen for å levere drikker med 

standardinnstillingene.  funksjonen er ikke aktiv.

RENGJØRING
Rengjøring av maskinen
Følgende deler på maskinen må gjøres rene regelmessig:
•  apparatets interne krets;
•  kaffegrutens beholder (A4);
•  dryppeskål (A14);
•  vanntank (A12);
•  kaffeuttak (A13);
•  trakt for forhåndsmalt kaffe (A21);
•  infuser (A5), tilgjengelig etter at du åpner porten til infuser 

(A2);
•  melkekanne (D);
•  dysens kopling for varmt vann/damp (A10);
•  kontrollpanel (B).

•  Ikke bruk oppløsningsmidler, slipemiddel eller alkohol for 
å rengjøre kaffemaskinen. Du må ikke bruke kjemiske pro-
dukter for å gjøre ren maskinen.

•  Ingen av komponentene til apparatet, bortsett fra melke-
kannen (D), kan vaskes i oppvaskmaskin.

•  Ikke bruk metallgjenstander for å fjerne skorpedannelser 
eller avsetninger av kaffe, siden disse kan skrape opp me-
tall- eller plastflater.

Renhold av maskinens interne krets
Dersom apparatet ikke er brukt i en periode på mer enn 3/4 
dager, anbefaler vi på det sterkeste at du slår det på og: 
1. utfører 2-3 skyllesykluser ved å velge "Skyllefunksjonen" 

(avsnittet “Skylling ”);
2. la det levere varmt vann i noen få sekund (avsnittet “Leve-

ring av varmt vann”).

Etter renhold er det normalt at beholderen med malt kaffe (A4) 
inneholder vann.

Rengjøre beholderen med kaffegrut
Når TØM GRUTBEHOLDEREN vises på display (B), må grutbe-
holderen tømmes og gjøres ren (fig. 26). Apparatet kan ikke tas 
i bruk for å lage kaffe før du har gjort grutbeholderen ren (A4). 

Selv om den ikke er full, vises meldingen for tømming av grutbe-
holderen 72 timer etter at den første kaffen er tilberedt. For at de 
72 timene beregnes på riktig måte, må maskinen aldri slås av ved 
hovedbryteren.
For renhold (mens maskinen står på):
1. Åpne døren i bunnen ved å rotere den nedover (fig. 25).
2. Fjern dryppeskålen (A14) (fig. 27), tøm den og gjør den ren.
3. Tøm grutbeholderen (A4) og gjør den grundig ren for å fjer-

ne alle rester som ligger igjen i bunnen. Dette kan gjøres 
ved å benytte spatelen på børsten (C3) som medfølger.

Når du fjerner dryppeskålen, må grutbeholderen også tømmes, 
selv om den inneholder lite grut. Hvis den ikke tømmes, når du 
lager kaffe neste gang, kan grutbeholderen fylles opp mer enn 
forventet og tilstoppe maskinen.

Renhold av dryppeskålen
Dryppeskålen (A14) er utstyrt med en nivåindikator (rød) som 
viser nivået av vannet den inneholder (fig. 28). Før indikatoren 
stikker ut av koppbrettet (A1), må dryppeskålen tømmes og gjø-
res ren, ellers kan vannet flyte over kanten og skade apparatet, 
overflaten den hviler på eller området rundt.
Gå fram på følgende måte for å fjerne dryppeskålen:
1. Fjern dryppeskålen og beholderen med kaffegrut (A4) (fig. 27);
2. Tøm dryppeskålen og beholderen med kaffegrut og vask 

disse;
3. Fjern dryppeskålen helt sammen med grutbeholderen.

Rengjøring av kaffemaskinen innvendig

ADVARSEL
Før du gjør rene de innvendige delene, må maskinen slås av 
(se avsnittet “Avslåing av apparatet”) og støpselet må tas ut av 
veggkontakten. Kaffemaskinen må aldri senkes i vann..
1. Kontroller regelmessig (omtrent én gang i måneden) at 

innsiden av apparatet (som er tilgjengelig etter at du har 
fjernet dryppeskålen (A14) ) ikke er skitten. 

2. Dersom det er nødvendig, fjern kafferester med børsten 
(C3) som medfølger (fig. 29).

Rengjøring av vanntanken
1. Rengjør vanntanken (A12) regelmessig (omtrent én gang i 

uken) med en fuktig klut og mildt såpevann. Skyll grundig 
før du fyller på tanken og setter den tilbake i apparatet.

Renhold av kaffeuttakene
1. Gjør rene kaffeuttakene (A13) med jevne mellomrom (fig. 31);
2. Kontroller at hullene i kaffeuttakene ikke er blokkerte. Fjern 

kafferester dersom det er nødvendig.
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Renhold av kaffetrakten til forhåndsmalt kaffe
Kontroller regelmessig (omtrent én gang i måneden) at trak-
ten til den forhåndsmalte kaffen (A21) ikke er blokkert. Fjern 
kafferester med børsten (C3) som medfølger, dersom det er 
nødvendig.

Renhold av infuser
Infuseren må gjøres ren minst én gang i måneden.
Infuseren (A5) må ikke fjernes når apparatet står på. Bruk ikke 
kraft for å fjerne infuseren. 
1. Påse at maskinen er riktig avslått (se Avslåing).
2. Åpne døren for vedlikehold (A2). 
3. Fjern dryppeskålen (A14) og kaffegrutbeholderen (fig. 27).
4. Trykk de to fargene knappene for frigjøring innover samti-

dig som du drar infuseren utover (fig. 32).

Bruk ikke oppvaskmiddel for å gjøre infuseren ren. Det vil føre til 
at smøremiddelet på innsiden av stempelet fjernes.

5.  La infuseren ligge i vann i omtrent 5 minutter, før du skyller 
den.

6. Etter renhold, sett infuseren (A5) tilbake på plass ved å la 
den gli inn på den indre støtten og stiften i bunnen, dytt 
deretter på symbolet for DYTT helt inn til infuseren faller på 
plass (fig. 33).

Hvis du har problemer med å sette inn infuseren, må du tilpasse 
den til riktig dimensjon, før du setter den inn, ved å trykke den 
kraftig fra bunnen og toppen som vist i figur 34.

7.  Når du har satt den inn, må du påse at de to fargede knap-
pene for frigjøring spretter ut (fig. 35).

8. Erstatt dryppskålen og beholderen med kaffegrut. 
9. Lukk servicedøren.

Renhold av melkekannen (D)
Gjør melkekannen ren hver gang du tilbereder melk, slik det er 
beskrives nedenfor:
1. Løft og fjern lokket (D2);
2. Ta ut melkekannen (D3) fra dens termiske omslutning (D6), 

ved å ta tak i de to håndtakene på siden.

Den termiske omslutningen må ikke fylles med eller leg-
ges ned i vann. Gjør den ren med en fuktig klut.

3. Fjern melkeuttaket (D5) og inntakslangen (D4).
4. Vri skiven for regulering av skummengden i retningen med 

klokken til posisjonen for "INSERT" (fig. 36) og dra den ut.
5. Vask alle komponentene til melkeskummeren grundig med 

varmt vann og nøytralt oppvaskmiddel. Alle komponente-

ne og beholderen kan vaskes i oppvaskmaskin, plasser de i 
den øvre kurven i oppvaskmaskinen.

 Påse at det ikke finnes melkerester på oppsatsen og sporet 
under skiven (fig. 37). 

6. Skyll innsiden av festet til skiven for regulering av skum (fig. 
38) og hullet til koplingen til melkeskummeren.

7. Kontroller at inntakslangen og uttaket ikke er tett på grunn 
av melkerester. 

8. Skift ut skiven (flytt pilen slik at den står på linje med ordet 
INSERT), uttak og slangen for inntak av melk.

9. Plasser melkekannen i den termiske omslutningen.
10. Plasser lokket tilbake på melkekannen.

Renhold av dysen for varmt vann/dampforbindelsen
Hver gang du tilbereder melk, gjør ren dysens kopling (A10) for å 
fjerne melkerester fra pakningen (fig. 23).

AVKALK
• Les instruksene og etiketten på pakken med avkalkings-

middel før bruk.
• Du bør bruke avkalkingsprodukter tilgjengelig hos etter-

salgsservicen. Dersom du bruker avkalkingsmiddel som 
ikke er egnet og/eller utfører avkalkingen på feil måte, kan 
dette føre til at det oppstår feil som ikke dekkes av produ-
sentens garanti.

Utfør avkalking av apparatet når AVKALKING BEHØVES TRYKK OK 

FOR Å STARTE (~45min)  vises på display (B): for å utføre 
avkalking med det samme, trykk på  og følg instruksene 
fra punkt 4. 
For å avkalke apparatet senere, trykk på  .  sym-
bolet vises på display for å minne deg om at apparatet trenger å 
avkalkes (meldingen vises hver gang du slår på apparatet).
For å få tilgang til menyen for avkalking:
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  AVKAL-

KING vises på display;
3. Trykk på  for å starte avkalkingssyklusen, følg deretter 

instruksene på display;
4. Tøm vanntanken. Trykk på  ;
5. HELL I AVKALINGSMIDDEL (NIVÅ A) OG VANN (OPP TIL NIVÅ 

B) (fig. 40); Hell avkalkingsmiddelet på tanken opp til nivå 
A merket av på innsiden av tanken, tilsett deretter vann 
(en liter) opp til nivå B og sett vanntanken tilbake. Trykk på 

 ;
6. TØM GRUTBEHOLDEREN OG DRYPPESKÅL (fig. 27): fjern, 

tøm og sett tilbake dryppeskålen (A14) og grutbeholderen 
(A4). Trykk på  ;

7. SETT INN 2,5L BEHOLDER UNDER UTTAKENE, TRYKK PÅ OK 
FOR Å STARTE AVKALKING: 



25

NO
 Plasser en tom beholder med en kapasitet på minst 2,5 liter 

under uttaket for varmt vann/damp (C4) og kaffeuttakene 
(A13) (fig. 8);

ADVARSEL
Varmt vann som inneholder syre, strømmer ut av uttaket for 
varmtvann/damp. Vær forsiktig slik at du ikke kommer i kontakt 
med denne løsningen.
8. Trykk på  for å bekrefte av du tilført avkalkings-

middelet. AVKALKNING PÅGÅR, VENNLIGST VENT vises på 
display. Avkalkingsprogrammet starter og avkalkingsvæs-
ken renner ut av uttakene for varmt vann/damp og kaffe. 
Flere serier med skylling og pauser utføres automatisk for å 
fjerne alle kalkrestene inne kaffemaskinen;

Etter omtrent 25 minutter stanser avkalkingen:
9. SKYLL OG FYLL MED VANN OPP TIL MAX NIVÅ: apparatet er 

nå klart for skylling med drikkevann. Tøm beholderen som 
er brukt for å samle opp løsningen med avkalkingsmiddel. 
Ta ut vanntanken, tøm, skyll under rennende vann, fyll med 
drikkevann opp til MAX-nivå og sett den tilbake i apparatet;

10.  SETT INN 2,5L BEHOLDER UNDER UTTAKENE, TRYKK PÅ OK 
FOR Å STARTE SKYLLING: Plasser beholderen brukt for å 
samle opp avkalkingsløsningen som rant ut under kaffeut-
takene og uttaket for varmt vann/damp (fig. 8) og trykk på 

 ;
11. Varmt vann leveres først fra kaffeuttakene, deretter fra 

uttaket for varmt vann/damp og SKYLLING PÅGÅR, VENN-
LIGST VENT vises;

12. Når vannet på tanken er oppbrukt, tøm beholderen brukt 
for å samle opp skyllevannet;

13. (Dersom filteret er montert) SETT FILTERET PÅ PLASS (fig. 
42). Trykk på  og ta ut vanntanken. Sett på plass 
filteret for vannmykning dersom det tidligere ble fjernet; 

14. SKYLL OG FYLL MED VANN OPP TIL MAX NIVÅ: Fyll tanken 
opp til MAX-nivå med drikkevann;

15. SETT INN VANNBEHOLDER (fig. 6): Plasser vanntanken tilba-
ke i apparatet;

16. SETT INN 2,5L BEHOLDER UNDER UTTAKENE, TRYKK PÅ OK 
FOR Å STARTE SKYLLING: 

 Plasser beholderen brukt til å samle løsningen med avkal-
kingsmiddel tom under uttaket for varmt vann/damp (fig. 8) 
og trykk på  ;

17. Varmt vann leveres fra uttaket for varmt vann/damp og 
SKYLLING PÅGÅR vises.

18. TØMME DRYPPESKÅL (fig. 27): Når skyllingen er avsluttet, 
fjern, tøm og sett tilbake dryppeskålen (A14) og grutbehol-
deren (A4). Trykk på  ;

19. AVKALKNING FULLFØRT: Trykk på  ;

20.  FYLL BEHOLDEREN MED FRISKT VANN: tøm beholderen som 
brukes til å samle skyllvannet, fjern vanntanken og fyll med 
drikkevann opp til MAX-nivået, sett deretter tanken tilbake 
i apparatet.

Avkalkingen er fullført.
• Dersom avkalkingssyklusen ikke er riktig utført (f. eks. ved 

strømbrudd) anbefaler vi at du gjentar syklusen;
• Etter avkalkingen, er det normalt at grutbeholderen (A4) 

inneholder vann.
• Hvis vanntanken ikke er fylt opp til MAX-nivået, på slutten 

av avkalkingen, krever apparatet en tredje skylling for å 
sikre at avkalkingsløsningen er fullstendig eliminert fra 
maskinens indre kretser. Før du starter skyllingen, husk å 
tømme dryppeskålen;

• Apparatet kan melde fra om at avkalking er nødvendig ved 
svært korte intervall. Dette er normalt og skyldes appara-
tets avanserte kontrollsystem.

STILLE INN VANNETS HARDHET
AVKALKING BEHØVES - TRYKK OK FOR Å STARTE (~45min)  
:  melding vises etter en tidsperiode fastsatt avhengig av vannets 
hardhet. 
Som standard stilles maskinen inn på et hardhetsgrad på 4. Mas-
kinen kan også programmeres i henhold til hardheten til vannet 
i de forskjellige områdene, slik at det ikke er nødvendig å avkalke 
maskinen så ofte.

Måling av vannhardhet
1. Fjern indikatorpapiret for den "totale hardhetstesten" (C1) 

fra pakken (følger med instruksene).
2. Dypp papiret helt ned i vannglasset i ett sekund.
3. Fjern papiret fra vannet og rist det lett. Etter omtrent ett 

minutt, danner det seg 1, 2, 3, eller 4 røde firkanter, avhen-
gig av hvor hardt vannet er. Hver firkant svarer til ett nivå.

mykt vann - nivå 1

noe hardt vann - nivå 2

hardt vann - nivå 3

Svært hardt vann - nivå 4

Stille inn vannets hardhet 
1. Trykk på  (B2) for å gå inn i menyen;
2. Trykk på  (B10) eller  (B8) helt til  VANNHARD-

HET vises på display (B);
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3. For å endre nivået som er valgt, trykk på selve symbolet helt 
til ønsket nivå vises (Nivå 1 = mykt vann; Nivå 4 = svært 
hardt vann);

Trykk på  for å gå tilbake til hjemmesiden.
Maskinen er nå omprogrammert med en ny innstilling for van-
nets hardhetsgrad.

TEKNISKE DATA
Spenning: 220 V~ 50 Hz max. 10 A
Energiforbruk: 1170 W
Trykk: 1,5 MPa
Vanntankens kapasitet: 2,5 liter
Størrelse:LxHxD: 597x450x470 mm

Nettovekt: 20 kg
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NO
VISTE MELDINGER

VIST MELDING MULIG ÅRSAK LØSNINGER

FYLL BEHOLDEREN MED 
FRISKT VANN

Utilstrekkelig vann på tanken (A12). Fyll tanken med drikkevann og/eller sett den riktig 
inn, ved å dytte den så langt som mulig til den faller 
på plass.

SETT INN VANNBEHOLDER Tanken (A12) er ikke riktig plassert. Sett tanken riktig inn og trykk den inn så langt som 
mulig.

TØM GRUTBEHOLDEREN Grutbeholderen (A4) er full. Tøm grutbeholderen og dryppeskålen (A14), gjør de 
rene og sett de tilbake på plass. Viktig: Når du fjerner 
dryppeskålen, må grutbeholderen også tømmes, selv 
om den inneholder lite grut. Hvis den ikke tømmes, når 
du lager kaffe neste gang, kan grutbeholderen fylles 
opp mer enn forventet og tilstoppe maskinen. 

SETT INN GRUTBEHOLDER OG Etter renholdet, er ikke grutbeholderen 
(A4) satt tilbake på plass.

Fjern dryppeskålen (A14) og sett inn grutbeholderen.
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VIST MELDING MULIG ÅRSAK LØSNINGER

TILSETT FORHÅNDSMALT 
KAFFE
MAX EN MÅLESKJE

Funksjonen "forhåndsmalt kaffe" er valgt 
uten at forhåndsmalt kaffe er lagt i trakten 
(A21).

Plasser forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 14) og gjen-
ta levering

Trakten for forhåndsmalt kaffe (A21) er 
tett.

Tøm trakten ved å benytte børsten (C3) slik det 
er beskrevet i avsnittet “Renhold av trakten til 
forhåndsmalt
kaffe”.

TILSETT FORHÅNDSMALT 
KAFFE
MAX EN MÅLESKJE

Det er valgte en LONG kaffe med forhånds-
malt kaffe

Plasser den forhåndsmalte kaffen i trakten (A21) (fig. 
14) og trykk på  for å fortsette og avslutte 
leveringen.

FYLL 
KAFFEBØNNEBEHOLDEREN

Det har gått tomt for kaffebønner. Fyll beholderen med kaffebønner (A16 - fig. 12).

FOR FIN MALING. REGULER 
MALEREN 1 KLIKK MENS DEN 
ER I FUNKSJON

Malingen er for fin og kaffen leveres for 
langsomt eller den leveres ikke i det hele.

Gjenta levering av kaffe og vri skiven (A17) ett klikk 
med urviseren mot "7" mens kaffemaleren er i funk-
sjon. Dersom leveringen fortsatt skjer for langsomt 
etter at du har laget minst 2 kopper kaffe, gjenta 
korreksjonsprosedyren, ved å vri skiven for regulering 
av malingen nok et hakk, helt til leveringen skjer på 
riktig måte (se avsnittet “Regulering av kaffekver-
nen”). Dersom problemet vedvarer, påse at vanntan-
ken (A12) er riktig innsatt.

Sett inn uttaket for varmt vann/damp (C4) i ap-
paratet og la det renne litt vann helt til det renner 
regelmessig.
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VELG MILDERE SMAK 
ELLER REDUSERE MENGDE 
FORHÅNDSMALT KAFFE

Det er brukt for mye kaffe. Velg en mildere smak ved å trykke på  AROMA 
(B6) eller reduser mengden av forhåndsmalt kaffe 
(maksimalt 1 måleskje).

SETT INN VANNUTTAKET Uttaket for varmt vann (C4) er ikke satt 
inn eller det er ikke satt riktig inn

Sett vannuttaket inn så langt som mulig.

SETT INN MELKEBEHOLDEREN Melkekannen (D) er ikke riktig innsatt. Sett melkekannen inn så langt som mulig (fig. 19). 

SETT INN BRYGGEENHETEN Infuseren (A5) er ikke satt inn etter renhold. Sett inn infuseren slik det beskrives i avsnittet 
“Renhold
av infuser”.

TOM VANNKRETS
TRYKK OK FOR Å STARTE 
FYLLING

 

Vannkretsen er tom Trykk på  for å leverer vann fra uttaket (C4) 
helt til det renner normalt. Leveringen stanser 
automatisk.
Dersom problemet vedvarer, påse at vanntanken 
(A12) er riktig innsatt.
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TRYKK OK FOR Å STARTE 
RENGJØRING ELLER VRI 
BRYTEREN

Melkekannen er satt inn med skiven for 
regulering av skummengden (D1) på 
posisjonen for CLEAN.

For å fortsette med funksjonen CLEAN, Trykk på 
 eller vri på skiven for regulering av skum-

mengde til en av posisjonene for melk.

VRI BRYTEREN TIL <CLEAN> 
FOR Å STARTE RENGJØRING

En har nylig levert melk og slangene inne 
i melkekannen må gjøres rene (D).

Vri på skiven for regulering av skummengden (D1) på 
CLEAN (fig. 21).

VRI BRYTEREN FOR 
MELKESKUM MELK

Melkekannen er satt inn med skiven for 
regulering av skummengden (D1) på 
posisjonen for CLEAN.

Vri skiven til ønsket posisjon for skumdannelse.

AVKALKING BEHØVES
TRYKK OK FOR Å STARTE 
(~45MIN)

 

Maskinen må avkalkes. Trykk på  for å starte avkalkingen eller 
 for å utføre avkalkingen senere. Prosedyren 

for avkalking beskrevet i avsnittet “Avkalking” må 
utføres.

GENERELL ALARM. SE
HÅNDBOK / APP COFFEE LINK

Innsiden av apparatet er veldig smussete. Gjør innsiden av apparatet grundig ren, slik det er 
beskrevet i avsnittet “Renhold”. Dersom meldingen 
fortsatt vises etter at renholdet er utført, ta kontakt 
med Kundeservicen.
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Det er nødvendig å utføre avkalking av 
apparatet.

Avkalkingsprosedyren som er beskrevet i avsnittet 
“Avkalking” må utføres og/eller filter må skiftes ut 
eller fjernes slik det er beskrevet i avsnittet “Filter for 
vannmykning”.

  

Slangene i melkekannen (D) må gjøres rene. Vri på skiven for regulering av skummengden (D1) på 
CLEAN (fig. 21).

Maskinen må avkalkes. Prosedyren for avkalking beskrevet i avsnittet “Avkal-
king” må utføres.

Funksjonen for auto-start er aktivert. Gå fram slik det beskrives i avsnittet “Auto-start 
” for å deaktivere funksjonen.

 

Energisparing er aktivert. Gå fram slik det er beskrevet i avsnittet “Energispa-
ring ” for å deaktivere energisparingen.

RENGJØRING PÅGÅR
VENNLIGST VENT

Apparatet har oppdaget urenheter i dets 
indre krets.

Vent til apparatet er klart for bruk igjen og velg på 
nytt drikken du ønsker. Ta kontakt med kundeser-
vicen dersom problemet vedvarer.

MASKINEN ER FOR VARM Dersom rørestavene benyttes over lengre 
perioder kan apparatet overopphetes

Vent til apparatet er nedkjølt.



32

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNINGER

Kaffen er ikke varm. Koppene ble ikke varmet opp på 
forhånd.

Varm koppene ved å skylle de med varmt vann 
(Vennligst merk deg! du kan bruke funksjonen 
for varmt vann).

Infuseren har blitt nedkjølt fordi det 
har gått mer enn 2/3 minutter siden 
forrige kaffe ble laget.

Før du lager kaffe, varm infuseren ved å skylle 
ved hjelp av skyllefunksjonen (se avsnitt “Skyl-
ling ”).

En lav temperatur er innstilt. Still inn en varmere kaffetemperatur i menyen 
(avsnittet “Kaffetemperatur ”).

Kaffen er svak eller den er ikke kre-
maktig nok.

Kaffen er for grovmalt. Vri skiven for regulering av malingen (A17) ett 
hakk mot klokken mot "1" mens kaffemaleren 
er i funksjon (fig. 11). Fortsett med ett hakk 
om gangen helt til kaffen som leveres tilfreds-
stiller brukerens behov. Effekten er kun synlig 
etter den 2. kaffen (se avsnittet “Regulering av 
kaffemaleren”).

Kaffen egner seg ikke. Bruk kaffe for espresso-maskiner.

Kaffen leveres for sakte eller en dråpe 
om gangen.

Kaffen er for finmalt. Vri skiven for regulering av malingen (A17) ett 
hakk med klokken mot "7" mens kaffemaleren 
er i funksjon (fig. 11). Fortsett med ett hakk 
om gangen helt til kaffen som leveres tilfreds-
stiller brukerens behov. Effekten er kun synlig 
etter den 2. kaffen (se avsnittet “Regulering av 
kaffemaleren”).

Kaffe renner ikke ut av en eller begge 
uttakene.

Kaffeuttakene (A13) er blokkerte. Gjør uttakene rene (fig. 31).

Apparatet vil ikke lage kaffe Apparatet har oppdaget urenheter i 
dets indre krets. "RENGJØRING PÅGÅR" 
vises.

Vent til apparatet er klart for bruk igjen og velg 
på nytt drikken du ønsker. Ta kontakt med kun-
deservicen dersom problemet vedvarer.

Apparatet slår seg ikke på Støpselet er ikke satt inn i veggkontakten. Sett støpselet inn i veggkontakten (fig. 1).

Hovedbryteren (A19) er ikke slått på. Trykk på hovedbryteren (fig. 2).

Det er umulig å ta ut infuseren Apparatet er ikke slått av på riktig 
måte

Slå av apparatet ved å trykke på knappen 
(A7) (se avsnitt “Avslåing av apparatet”).

Ved avsluttet avkalking, trenger ap-
paratet en tredje skylling

I løpet av de to skyllesyklusene, er 
vanntanken A12) ikke fylt til MAX-nivå

Følg instruksene som vises på apparatet, men 
tøm først dryppeskålen (A14) for å unngå at van-
net renner over.

Melken renner ikke ut av melkeutta-
ket (D5) 

Lokket (D2) til melkekannen (D) er 
skittent

Gjør rent melkekannens lokk slik det er beskre-
vet i avsnittet “Renhold av melkekannen”.

FEILSØKING
Under vises en liste med mulige funksjonsfeil.  
Ta kontakt med kundeservicen dersom problemet ikke kan løses slik det er beskrevet.
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Melken inneholder store bobler og 
spruter ut av melkeuttakene (D5) 
eller det er lite skum

Melken er ikke kald nok eller den er 
ikke skummet eller halvskummet.

Bruk skummet eller halvskummet melk ved 
kjøleskapstemperatur (omkring 5° C). Dersom 
resultatet ikke er som ønsket, forsøk å skifte 
merke.

Skiven for regulering av skummeng-
den (D1) er ikke riktig regulert.

Reguler ved å følge instruksene i avsnittet 
“Regulering av skummengden”.

Melkekannens lokk (D2) eller skiven 
for regulering av skum (D1) er skitten

Gjør rent melkekannens lokk og skiven for regu-
lering av skummengden slik det er beskrevet i 
avsnittet “Renhold av melkekannen”.

Koplingen til dysen for varmt vann/
damp (A10) er skitten

Gjør ren koplingen til dysen slik det er beskrevet 
i avsnittet “Renhold av koplingen til dysen for 
varmt vann/damp”.

Maskinen utstøter lyder eller små 
damp-puff når den ikke er i bruk

Maskinen er klar for bruk, eller den er 
nettopp slått av, og kondens drypper 
inn i den varme fordamperen

Dette er del av normal drift. For å begrense 
dette fenomenet, tøm dryppeskålen.

ESPRESSO
Opphav Italy
PROSESS Maling Kaffepulver 6-11 g (avhengig av aroma)

Brygging Forhåndsinfusjon
 Infusjon høyt trykk (9-12 bar)

RESULTAT I KOPP Default-mengde ~ 40ml
Krem kompakt og nøttefarget
Smak intens

ANLEDNING kort fornøyelse, til enhver tid i løpet av dagen

KAFFE
Opphav Tyskland & Sentraleuropa
PROSESS Maling Kaffepulver 8-14 g (avhengig av aroma)

Brygging Forhåndsinfusjon ingen forhåndsinfusjon
 Infusjon høyt trykk (9-12 bar)

RESULTAT I KOPP Default-mengde ~ 180ml
Krem tynnere enn espresso
Smak balansert og delikat

ANLEDNING lang fornøyelse, til enhver tid i løpet av dagen

LONG
Opphav USA, Australia
PROSESS Maling Kaffepulver 2 oppmalinger på 5-9 g (avhengig av aroma)

Brygging Forhåndsinfusjon ingen forhåndsinfusjon
 Infusjon impulsmodus lavere trykk enn espresso

RESULTAT I KOPP Default-mengde ~ 160ml
Krem tynnere og svakere enn espresso
Smak perfekt for filterkaffe elskere

ANLEDNING lang fornøyelse, til enhver tid i løpet av dagen



34

DOPPIO+
Opphav Italy
PROSESS Maling Kaffepulver 15 g

Brygging Forhåndsinfusjon redusert forhåndsinfusjon
 Infusjon høyere trykk enn espresso

RESULTAT I KOPP Default-mengde ~ 120ml
Krem tykkere og mørkere enn espresso
Smak sterkere enn espresso

ANLEDNING behov for energi

AMERICANO
Opphav USA, UK
PROSESS Maling Kaffepulver 6-11 g (avhengig av aroma)

Brygging Forhåndsinfusjon
 Infusjon høyt trykk (9-12 bar)

RESULTAT I KOPP Default-mengde ~ 150ml
Krem tynnere og svakere enn espresso
Smak svak og delikat

ESPRESSO MACCHIATO
Opphav Italy
PROSESS Kaffe 6-11 g (avhengig av aroma) (~ 30ml)

Melk få dråper (~ 20ml)
Melkeskum maksimalt nivå
Leveringsordre kaffe først, melk etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell svart med et tynt lag eller melkeskum
Melkeskum

ANLEDNING til enhver tid på dagen, for de som ønsker en smak av søt espresso

CAPPUCCINO
Opphav Italy
PROSESS Kaffe balansert (~ 80ml)

Melk balansert (~ 70ml)
Melkeskum maksimalt nivå
Leveringsordre melk først, kaffe etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell adskilte lag med skum, kaffe og melk
Melkeskum hvit med melkesmak

ANLEDNING til enhver tid på dagen, for de som ønsker å smake kaffe og melk separat

CAPPUCCINO+
Opphav Italy
PROSESS Kaffe Doppio+ (~ 120ml)

Melk ~ 70ml
Melkeskum maksimalt nivå
Leveringsordre melk først, kaffe etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell mørkere enn cappuccino
Melkeskum adskilte lag av skum, kaffe og melk, med melkesmak

ANLEDNING behov for energi, for de som ønsker en cappuccino med en sterk kaffesmak
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NOCAPPUCCINOMIX
Opphav Italy
PROSESS Kaffe balansert (~ 80ml)

Melk balansert (~ 70ml)
Melkeskum maksimalt nivå
Leveringsordre kaffe først, melk etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell jevn brun melkedrikk
Melkeskum lett brun med kaffesmak

ANLEDNING til enhver tid på dagen, for de som elsker smaken av melk- og kaffeblanding

LATTE MACCHIATO
Opphav Italy
PROSESS Kaffe ~ 60ml

Melk ~ 90ml
Melkeskum middels nivå
Leveringsordre melk først, kaffe etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell adskilte lag med skum, kaffe og melk
Melkeskum hvit med melkesmak

ANLEDNING til enhver tid på dagen, for de som ønsker å smake kaffe og melk separat

FLAT WHITE
Opphav USA, Australia
PROSESS Kaffe ~ 60ml

Melk ~ 200ml
Melkeskum middels nivå
Leveringsordre melk først, kaffe etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell adskilte lag med skum, kaffe og melk
Melkeskum servert i en keramisk kopp hvit med melkeaktig smak

ANLEDNING til enhver tid på dagen, for de som ønsker å smake kaffe og melk separat

CAFFELATTE
Opphav Italy
PROSESS Kaffe ~ 60ml

Melk ~240ml
Melkeskum middels nivå
Leveringsordre melk først, kaffe etterpå

RESULTAT I KOPP Visuell adskilte lag med kaffe og melk
Melkeskum lite lag med hvit skum med melkeaktig smak

ANLEDNING til enhver tid på dagen, for de som ønsker å smake kaffe og melk separat
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