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 2 3Fontos figyelmeztetések

Biztonsági tudnivalók

– A készüléket csak száraz helyiségekben 
használja.

Ne használja a készüléket, ha: 
– az meghibásodott,
– a tápkábel sérült,
– az leesett, vagy ha egyéb sérülések történtek.
– Ezen esetekben a készüléket azonnal vizs-

gáltassa meg a szervízzel és javíttassa 
meg.

Kerülje a  következőket:
– Ne helyezze a készüléket közvetlenül már-

ványfelületre, kezeletlen vagy olajozott fára 
(fennáll a veszélye a nem eltávolítható kávé- 
vagy vízkőmentesítési foltok keletkezésé-
nek; az ily módon okozott károkért a gyártó 
felelősséget nem vállal!).

– Ne helyezze a készüléket közvetlenül elekt-
romos csatlakozóaljzat alá!

− Ne helyezze a készüléket gyúlékony, olvadé-
kony berendezésekre és konyhabútorokra!

− Ne helyezze a készüléket forró felületekre, 
vagy nyílt láng közelébe (ugyanez érvényes 
a tápkábelre is). Mindig tartson legalább 50 
cm távolságot!

– A készüléket ne takarja le!
– A fagyott víz okozta károk elkerülése érde-

kében a készüléket ne tárolja 5 ºC alatt (pl. 
Caravan-ban).

− Tisztítás / karbantartás előtt a készüléket 
hagyja teljesen kihűlni és húzza ki a tápkábelt 
a csatlakozóaljzatból.

– Csak a gyártó által javasolt tisztító- és 
vízkőeltávolító szereket használja!

– A vízkőeltávolító oldat az egészségre ártalmas 
lehet. Ügyeljen arra, hogy az oldat szembe, 
bőrre, és egyéb felületekre ne kerüljön.

− A gyártó által nem javasolt alkatrészek 
használata kárt okozhat a készülékben 
vagy a berendezésben.

− Olyan személyek, beleértve a gyerme-
keket, akik korlátozott fizikai, érzékszer-
vi vagy szellemi képességeik miatt, vagy 
tapasztalat, illetve szakismeret hiányá-
ban nem alkalmasak a készülék bizton-
ságos működtetésére, nem használhat-
ják azt felelős személy felügyelete, vagy 
utasítása nélkül.

– A készüléket 8 éven felüli gyermekek 
csak akkor használhatják, ha ezt fele-
lős személy felügyeli, vagy amennyiben 
a biztonságos használatról tájékoztatást 
kaptak és megértik a veszélyeket, me-
lyek használat közben kialakulhatnak.

– Gyermekek nem játszhatnak a készülék-
kel, mivel nem ismerik fel a veszélyeket

– A készülék és a csatlakozó vezetéke 8 
éven aluli gyermekek számára hozzáfér-
hetetlenül tárolandó.

– A készülék tisztítását, illetve karbantar-
tását nem végezhetik gyermekek, kivé-
ve, ha már elmúltak 8 évesek, és fel-
ügyelet alatt végzik azt.

– Ez a készülék háztartási használatra, és ha-
sonló alkalmazásra készült, mint például:
– boltok, irodák, és egyéb kereskedel-

mi helyiségek konyháiban - a dolgo-
zók számára,

– mezőgazdasági birtokokon,
– szállodák, motelek, és egyéb lakóegy-

ségek vendégeinek,
   – panziókban.

− Használat előtt olvassa el figyelmesen a 
Használati Útmutatót és őrizze meg azt ké-
sőbbi felhasználók számára.

− A készülék kizárólag cremesso kapszulák-
kal működtethető. Más kapszulák használata 
kárt okozhat a készülékben.

– Használat módja: a készüléket csak az ebben 
a Használati Útmutatóban leírt módon sza-
bad használni. A nem rendeltetésszerű hasz-
nálat veszélyes.

− Kerülje a készülék vízzel vagy egyéb folya-
dékkal történő érintkezését, mivel fennállhat 
áramütés veszélye.

– A készüléket csak földelt (220-240 V), leg-
alább 10 A biztosítékkal rendelkező csatla-
kozóaljzathoz csatlakoztatva üzemeltesse. A 
hálózatról történő biztonságos lecsatlakozta-
tás csak akkor adott, ha a hálózati csatlako-
zót kihúzza a csatlakozóaljzatból.

− Feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót a 
csatlakozóaljzatból, ha:
– a készüléket más helyre áthelyezi,
– a készüléket tisztítja, vagy karbantartja,
– a készüléket huzamosabb ideig nem  

használja
− A tápkábelt ne hagyja sarkokon, vagy éleken 

lelógni, és akadályozza meg a becsípődését, 
mivel áramütés veszélye állhat fenn.

− A veszélyes helyzetek elkerülése végett a sé-
rült tápkábelt csak a szervíz cserélheti ki.

− Ne érintse sem a hálózati csatlakozót /tápká-
belt, sem a készüléket nedves kézzel. A táp-
kábelt a csatlakozónál fogva húzza ki, soha-
sem a kábelnél fogva

− Amennyiben hosszabbítókábelre van szüksé-
ge, ügyeljen arra, hogy a kábel a készülékhez 

megfelelő legyen (3-pólusú, földelt, és 
legalább 1,5 mm2 keresztmetszettel). 
Ügyeljen arra, hogy a kábel  ne jelentsen 
botlási veszélyt.

− Javasoljuk, hogy a készüléket egy hiba-
áram-védelmi kapcsolóhoz csatlakoz-
tassa. Kétség esetén keressen fel szak-
embert.

− Használat közben a készüléket ne he-
lyezze át, mivel leforrázhatja magát!

− Soha ne üzemeltesse a készüléket víz 
nélkül!

– A készülék vezetékes vízhez történő 
csatlakoztatása nem megengedett.

− A használat ideje alatt a készülék kül-
ső burkolatának különböző részei, vala-
mint a forraló egység felforrósodnak - ne 
érintse meg ezeket!

− A készülékből kifolyó kávé/víz /tej na-
gyon forró - leforrázhatja magát!

– Ne indítsa el a készüléket, amíg az emelő-
kar nyitva van, mert leforrázhatja magát!

− Ne működtesse a kart, amíg a készülék 
nyomás alatt áll és a kávé/tea nem folyt 
le teljesen, mert leforrázhatja magát!

– Ne tartsa az ujját /kezét a kar alá, mivel 
beszorulhatnak!

– Ne tartsa az ujját a kapszulatartóba, 
mert az forró és a kapszula a felszúrás 
helyén éles.

− A készülék helyének megválasztásakor 
vegye figyelembe az alábbi pontokat: 
– A készüléket helyezze száraz, stabil, 

sík, víz- és hőhatlan felületre.
– Tartson legalább 60 cm távolságot a 

mosogatótól és a vízcsaptól.
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Azzal, hogy a cremesso-rendszert választotta, egyben a legmagasabb élvezetet is otthonába  
viheti - kapszuláról kapszulára. A cremesso Caffee Latte alig pár pillanat alatt különböző, tö-
kéletesen elkészített italokat varázsol Önnek: a cremesso válogatott kávé- és teaválasztéka 
nem hagy kívánnivalót maga után.
Köszönjük bizalmát és élvezetes pillanatokat kívánunk a cremesso-val! 

A www.cremesso.com weblapon megtalálja ezt a Használati Útmutatót letölthető PDF-formá-
tumban, valamint további információkat a cremesso-kapszularendszerről..

Üdvözöljük a cremesso világában! 
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 6 7Ismerkedés a készülékkel

Nyomógombok 
➔ következő oldal

Tejkifolyó/ 
Fogantyú 

Csepegtetőrács/ 
-tálca 

 2 részes eltávolítható/ 
áthelyezhető

Kávé/Tea elkészítése:
Villogó gombok: felmelegítés

Gombok világítanak: kész

Ristretto:  
kis csésze (30 ml)

Espresso:  
közepes csésze (50 ml)

Tejhab:

Tejesitalok:
Villogó gombok: felmelegítés

Gombok világítanak: 
kész /kiadás

Latte Macchiato:  

Emelőkar 
a kapszula 
behelyezéséhez 

«Tisztítás» gomb
Öblíti /tisztítja a vezetékeket (= fehér) 
vagy a tej-rendszert (= sárga). Meg-
akadályozza az ízle-rakódásokat kávé-
ról teára váltáskor. Váltás előtt nyomja 
meg a gombot ➔ 26. oldal

Multifunkciós gomb üzemmódtól füg-
gően különbözőképp világít (részletek 
➔ 36. oldal)
– Világos/sötét: energiatakarékos 

üzemmód ➔ 18. oldal
– Fehér: normál üzemmód ➔ 10. oldal
– Sárga: tej-rendszer tisztítása  

➔ 24. oldal
– Kék: víztartály üres ➔ 9. oldal
– Kék villog: Töltse fel a vízkörforgást
– Piros világít: vízkőmentesítse a ké-

szüléket ➔ 28. oldal
– Lila (csak új verziónál): vízkőmen-

tesítés ➔ 28. oldal

Multifunkciós kijelzők minden 
gomb felvillan egymás után
– előre: vegye ki a tejtartályt  

➔ 16., 18. oldal
– hátra: helyezze vissza a tejtartályt 

➔ 37. oldal
– világos/sötét: a rendszer hűtése 

➔ 15. oldal

Kapszulabefogadó  
kihúzható 
Alsó csepegtetőrács 
csepegtetőtálcával, ki-
húzható

Víztartály fedele  
A töltéshez 
távolítsa el

Víztartály 
Felfele emelje ki

Tápkábel- 
csatlakozó

szárazon tartandó!

Főkapcsoló 
KI / BE

Víztartály-szelep 
a víztartályban

Kifolyó  
Kávéhoz, teához  
és forró vizhezTejtartály

kihúzható

  Lungo/Tea: 
  nagy csésze (110 ml)

Cappuccino:  

 Tejeskávé: Tisztító kefe  
a tejkifolyóhoz



1.6 l
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Előkészítés / Elhelyezés / Víz betöltése / Csatlakoztatás / Légtelenítés

Válasszon száraz, stabil, víz- és hő-
álló felületet. Ne helyezze a készüléket 
közvetlenül márvány- vagy fafelület-
re (kávé- illetve vízkőeltávolítási foltok 
veszélye!)

Távolítsa el a védőfóliát mindkét cse-
pegtetőrácsról

Tisztítsa a víztartályt langyos vízzel és 
kereskedelmi mosó- és tisztítószerekkel, 
öblítse ki, majd hagyja megszáradni

Töltse fel a víztartályt hideg vízzel  (max. 
1.6 l). Cserélje a vizet naponta. Ha a víz-
tartály üres, a «Tisztítás»  gomb 
kéken világít

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót 
földelt konnektorba. Kapcsolja be a ké-
szüléket a főkapcsolóval

A «Tisztítás»  gomb kéken vi-
lágít

Légtelenítés/öblítés: helyezzen egy 
csészét a kifolyó alá és nyomja meg a  
«Tisztítás»  gombot 2-3x

Ha a «Tisztítás»  gomb kéken 
világít (= kevés víz), távolítsa el a kap-
szulát és nyomja meg újból a gombot



1.

2. 3.
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Az első kávé / tea

Csészénként egy cremesso-kapszulára 
van szükség. Más kapszula nem hasz-
nálható. Hosszabb használati szünet 
után légtelenítsen ➔ 26. oldal

Amennyiben egy gomb a megnyomását követően fehéren villog, ez a felmelegítési folyama-
tot jelzi. Ezt követően folytonosan világít fehéren, és megkezdődik a kívánt ital elkészítése. 
Tipp: Ristretto-t és eszpresszót vastag falú, előmelegített csészében szolgáljon fel, hogy az 
ital ne hűlhessen ki túl gyorsan. Csésze előmelegítése: Ristretto-t  (kapszula nél-
kül) készítsen a csészébe.
Vezetékek légtelenítése: Hosszabb használati szünet után (pl. nyaralás) a vezetékekben 
levegő gyűlhet össze ( ➔ 26. oldal «Készülék / Vezetékek öblítése és légtelenítése»). 
Kávé/tea váltás előtt: Kapszula nélkül nyomja meg a «Tisztítás»  gombot a veze-
tékek öblítéséhez (➔ 26. oldal «Készülék / Vezetékek öblítése és légtelenítése»).

Csésze: Helyezze a kifolyó alá. Na-
gyobb csészéknél tolja a csepegtetőrá-
csot balra. 
Tipp: Kávé kiadása a tejtartály behelye-
zése nélkül is lehetséges 

Kapszula behelyezése: 1. Nyissa fel 
ütközésig az emelőkart. 2. Ejtse a kap-
szulát egyenesen a kapszulatartóba. 3. 
Hajtsa vissza az emelőkart (ezáltal a ké-
szülék a kapszulát kiszúrja)

Kávé-/tea elkészítése: Válasszon kis 
, közepes , vagy nagy  
 csészét. Az elkészítés auto-

matikusan befejeződik (vagy idő előtt, 
amennyiben újból megnyomja a gom-
bot). Kiadás után távolítsa el a kapszulát 
➔ 16. oldal

A kiadott mennyiség egyénileg beállítható (➔ 19/20. oldal «Kávé-/tej mennyiség beprogra-mozása»). 

Figyelem:
– A kávé/tea forró: forrázásveszély!
– A kávé/tea kiadása csak zárt emelőkarral lehetséges!

fontos tudnivalók



1.
2.

M
ilk

5-10 °C

Clic
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Vegye ki a tejtartályt (amennyiben 
bent van): fordítsa a tejkifolyót lefelé, 
amíg függőlegesen áll (a kifolyó az ital-
készítés után forró!)

Fogja meg a tejkifolyót és húzza a tar-
tályt óvatosan kifele (a rekeszt a lengő-
ajtó eltakarja)

Nyomja meg mindkét oldalon a «PUSH» 
feliratú felületet. Emelje le a fedelet a 
tejkifolyóval együtt

Helyezze a védőcsövet (egészen) a  
csatlakozóra (➔ védőcső cserélése na-
ponta)

Töltse fel a tejtartályt tejjel (ideális hő-
mérséklet: 5-10 °C). Ügyeljen a «MAX» 
jelölésre. Helyezze vissza  a fedelet (be-
kattan) 

Tejes vezetékek tisztítása: Amint visz-
szahelyezte a tejtartályt, a «Tisztítás» 
gomb  sárgán világít. Helyezzen 
egy csészét a tejkifolyó alá és...

Állítsa a tejkifolyót függőlegesre. Fino-
man tolja vissza a tartályt ütközésig és 
állítsa a tejkifolyót jobbra 

...nyomja meg a «Tisztítás» gombot 
 (ameddig a gomb sárgán világít, 

a tisztítási folyamatot meg lehet ismétel-
ni). Tisztítás után ürítse ki a csészét

1. Előkészítés/Tejes vezetékek tisztítása



1.

2. 3.
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Figyelem:
– Cserélje a védőcsövet naponta (higiénia)
– A tejet közvetlen az ital elkészítése után helyezze a hűtőbe (higiénia)
– A tej /kávé nagyon forró: forrázásveszély! Irányítsa a tejkifolyót lefelé, hogy elkerülje a  

kifröcscsenéseket a csésze szélére, vagy azon túl
– A kávé/tea kiadása csak zárt emelőkarral lehetséges
– Gyakori, intenzív használat után a tej-rendszer kihűlési szünetet tart, és megszakítja a tejki-

adást (kb. 20 perc). A «Tisztítás» gomb  sárgán világít és a tejesital-gombok lassan 
felvillannak /kialszanak. Kávé kiadása továbbra is lehetséges. Ürítse ki a kapszulatartót. Hűté-
si folyamat gyorsítása: Helyezzen egy csészét a tejkifolyó alá és nyomja meg a «Tisztítás» 

 gombot (a tisztítási folyamat kb. 30 másodpercig tart). Ezután a «Tisztítás» gomb fe-
héren világít  és a tejesital-gombok lassan felvillannak /kialszanak. Kb. 10 perc múlva 
kialszanak a tejesital-gombok és ismét lehetséges tejestalok kiadása.

Tipp: Az első elkészítésekhez használjon nagy csészét. Kiadhat csak tejszínhabot is: nyomja 
meg a  gombot, a kávé kiadása előtt nyomja meg mégegyszer.  
Tej: Bármilyen tejfélét használhat. A tökéletes tejhab érdekében lefölözött, vagy részben lefö-
lözött tejet javaslunk (5-10 °C-os hőmérséklet). 
Fontos: A tejkifolyó csak akkor működik, ha a tejtank teljesen be van tolva.
Tejkifolyó tisztítása : Az utolsó tejkiadás után tisztítsa (higiénia), majd helyezze a 
tejtartályt hűvös helyre. A tisztítási folyamat mindaddig megismételhető, amíg a «TIsztítás» 
gomb sárgán  világít. 
Kávé-/tea kiadása behelyezett tejtartály nélkül is lehetséges. 
Kávé-/tejesital /tea közötti váltás előtt: öblítse a vezetékeket ( ➔ 26. oldal «Készülék / 
vezetékek öblítése és légtelenítése»).
A kiadott mennyiség beállítható ( ➔ 19/20. oldal «Kávé-/tej mennyiség beprogramozása»).

2. Elkészítés

Csésze: Tolja a csepegtetőtálcát balra.  
Helyezze a nagy csészét a tej- és a ká-
vékifolyó alá

Kapszula behelyezése: 1. Nyissa fel 
ütközésig az emelőkart. 2. Ejtse a kap-
szulát egyenesen a kapszulatartóba. 3. 
Hajtsa vissza az emelőkart (ezáltal a ké-
szülék a kapszulát kiszúrja)

Tejesital kiválasztása: 
 Tejszínhab
 Latte Macchiato 
 Cappuccino 
 Tejeskávé

Tejesital kiadásának megkezdése: 
Nyomja meg a kívánt gombot. A kiadás 
automatikusan befejeződik. (Tej- vagy 
kávé kiadásának leállítása idő előtt: 
nyomja meg a gombot újra)

fontos tudnivalók



1.

2.
❄
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Higiénia: Mindig vegye ki a tejtartályt és helyezze a hűtőbe.
Kapszula: Amennyiben a kapszula hosszabb időre a kapszulatartóban marad, így odata-
padhat. Ebben az esetben nyissa fel az emelőkart, majd hajtsa vissza. Amennyiben a kap-
szula még mindig tapad, ujjal nyomja óvatosan lefelé (vigyázat: a készülék belseje forró, és 
a felszúrt hegyek élesek!). 
Az emelőkar felnyitása után még folyhat ki némi víz (= nem hiba).
A kapszula-, ill. a visszamaradóvíz-tartályt tisztítsa kb. 10 használat után, vagy legalább 
egy-szer naponta, nehogy túlfolyjanak.

Kapszula eltávolítása, tej-rendszer tisztítása, tejtartály hűtőbe helyezése

fontos tudnivalók

Elkészítés után

Kapszula eltávolítása: 1. Nyissa fel 
ütközésig az emelőkart (a használt kap-
szula a kapszulagyűjtőbe esik). 2. Hajt-
sa vissza az emelőkart.

Tej-kiadás után a tej-rendszer tisz-
títása: Helyezzen egy csészét a tejkifo-
lyó alá, majd nyomja meg a «Tisztítás» 

 gombot

Fordítsa a tejkifolyót lefelé, hogy füg-
gőlegesen álljon (Vigyázat: kiadás után 
a kifolyó forró!)

Fogja meg a tejkifolyót és húzza a tar-
tályt óvatosan kifele (a rekeszt a lengő-
ajtó eltakarja). A tejtartályt helyezze a 
hűtőbe, vagy tisztítsa ki



3 mp.

2.

1.
3.
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Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos üzemmód bekap-
csolása: a «Tisztítás» gomb  
lassan felvillan/kialszik (fehér, vagy el 
nem végzett tisztításnál sárga). Behe-
lyezett tejtartállyal kb. 5 perc után egy-
más után felvillannak a bal oldali tejes-
ital-gombok: helyezze a tejtartályt a 
hűtőbe!

Energiatakarékos üzemmód kikap-
csolása: mozdítsa meg az emelőkart, 
helyezze be a tejtartályt, vagy nyomjon 
meg egy gombot  (a gombok fehéren vi-
lágítanak)

Speciális funkciók

Kávémennyiség beprogramozása

Programozás: Helyezzen egy csészét 
a kifolyó alá

Kapszula behelyezése: 1. Nyissa fel 
ütközésig az emelőkart. 2. Ejtse a kap-
szulát egyenesen a kapszulatartóba. 3. 
Hajtsa vissza az emelőkart.

Tartsa nyomva a progragmozandó 
gombot, pl. , addig (legalább 3 
mp.), amíg gyorsan villogni kezd. Ezután 
lassú villogás következik (= felmelegítés) 

A kávé elkészítése megkezdődik. Amint 
a kívánt mennyiség a csészében van, 
nyomja meg a gombot újból - a kávé 
elkészítése leáll és az összes gomb is-
mét világít



1.

2.
3.

3 mp.
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Tejesitalok mennyiségének beprogramozása

Helyezze be a tejtartályt ( ➔ 12. ol-
dal). Programozás: Helyezzen egy csé-
szét a kifolyó alá

Kapszula behelyezése: 1. Nyissa fel 
ütközésig az emelőkart. 2. Ejtse a kap-
szulát egyenesen a kapszulatartóba. 3. 
Hajtsa vissza az emelőkart.

Tartsa nyomva a programozandó gom-
bot, pl.  addig (legalább 3 mp), 
amíg gyorsan villogni kezd. Ezután lassú 
villogás következik (= felmelegítés) 

A tej(-hab) kiadása megkezdődik (a  
gombnál először a kávé). Amint a kívánt 
mennyiség a csészében van, nyomja meg a 
gombot újra (a kiadás leáll és a gomb lassan 
villog = felmelegítés) 

Ezután megkezdődik a kávé kiadása 
(a  gombnál tejkiadás). Amint 
a kívánt mennyiség a csészében van, 
nyomja meg a gombot újra (minden 
gomb ismét fehéren világít). 

A beprogramozás befejeződött. Ameny-
nyiben szükséges, ismételje meg a fo- 
lyamatot más gombbal.

Kávé-/tej-mennyiség: mindhárom kávé-, illetve mind a négy tejesital-gombnál beprogramozha-
tó. A «Tisztítás» gomb nem programozható (megkezdni a vízkőmentesítést).  
A beprogramozás folyamata minden kávé- és tejesital-kiadó gombnál egyezik.
Gyári beállítások:
–  Ristretto  («kis csésze», 30 ml)
–  Espresso («közepes csésze», 50 ml)
–  Lungo/Tea («Teás-/nagy csésze», 110 ml)
–  Tejhab  (14 mp., tejhab-kiadás) 
–  Latte Macchiato  (22 mp., tejhab-kiadás, 50 ml kávé) 
–  Cappuccino  (10 mp., tejhab-kiadás, 50 ml kávé) 
–  Tejeskávé  (8 mp., meleg tej-kiadás, 100 ml kávé) 
– Minden beállítás törlése (=gyári beállítás): nyomja meg és tartsa nyomva a «Tisztítás»  

gombot és kapcsolja be a készüléket

fontos tudnivalók

Speciális funkciók



Clic

max. 
55 °C

1.6 l
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A kapszulatartó kb. 100 kapszulát, a visszamaradó-víztartály kb. 500 ml maradék vizet ké-
pes tárolni (kb. 10 használatnak felel meg). Higiéniai okokból, és a túlfolyás elkerülésének 
érdekében ürítse a víztartályt, a kapszulatartót és a csepegtetőtálcákat naponta. 

Figyelem: Az alkatrészeket ne helyezze a mosogatógépbe (kivétel: kapszulatartó)

Fogja meg a csepegtetőtálcát és fino-
man felemelve húzza ki előre

Távolítsa el a kapszulatartót, a cse-
pegtetőrácsot és a felső csepegte-
tőtálcát

Távolítsa el az alsó csepegtetőrácsot A visszamaradó-víztartályt - ameny-
nyiben szükséges - az alsó csepegte-
tőtálcáról is eltávolíthatja (kattanózár). 
Tisztítás után helyezze vissza ezeket 
fordított sorrendben

fontos tudnivalók

Tisztítás / Karbantartás / Vízkőmentesítés

Naponta: Kapszulatartó és csepegtetőtálca ürítése

Ürítse a víztartályt naponta és töltse fel 
hideg vízzel (max. 1.6 l)

A víztartályt és annak fedelét tisztítsa lan-
gyos vízzel és kereskedelmi tisztítószerrel. 
Ne helyezze a mosogatógépbe!

Naponta: Víztartály ürítése 



Clic

H, K, Sze, Cs, P, Szo, V, H, .. 

max. 
55 °C

Clic

max. 
55 °C

1.

2.
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A megtöltött tejtartályt használaton kívül mindig helyezze a hűtőbe. 
Ügyeljen a tej tarthatósági idejére (általában 1-2 nap). 
Higiéniai okokból naponta cserélje a védőcsövet! 
A tejkifolyót hetente tisztítsa cremesso-tejtisztítóval, és szükség esetén cserélje azt. Soha ne 
áztassa vízkőmentesítőben.
Tejkifolyót és védőcsövet beszerezhet az értékesítési pontnál (ezek az alkatrészek fogyóesz-
köznek minősülnek, ezért a készülék garanciája ezekre nem érvényes).  
A tejhab hideg ➔ tisztítsa meg/cserélje a tejkifolyót.
A tejtartályt és annak fedelét tisztíthatja mosogatógépben.  
Ne haladja meg a maximális, 55 °C-os hőmérsékletet, mivel az alkatrészek különben károsod-
hatnak. Tipp: használja a mosogatógép felső kosarát.

Az utolsó tejesital kiadása után min-
dig tisztítsa a tejrendszert: Helyezzen 
egy csészét a tejkifolyó alá és nyomja 
meg a «Tisztítás»  gombot

Állítsa a tejkifolyót lefelé, fogja meg, és 
óvatosan húzza ki a tejtartályt (ital ki-
adása után a kifolyó forró!)

Nyomja meg mindkét «PUSH»-feliratú 
felületet (1.) és ezzel egyidejűleg emel-
je meg a fedelet. Felfele emelje le (2.). 
Tisztítsa az alkatrészeket meleg vízzel 
és mosogatószerrel

Húzza le a védőcsövet a csatlakozóról 
és dobja ki (higiénia).   
Távolítsa el a tejkifolyót a fedélről felfe-
le, majd tisztítsa meg.

fontos tudnivalók

Hetente: Tisztítsa a tejkifolyót kefével és 
éjjelre áztassa be teljesen a cremesso-
tejtisztítóba. Tisztítsa át mégegyszer a ke-
fével, mad öblítse ki alaposan

Helyezze vissza a tejkifolyót a fedélre 
(bekattan) és tegyen fel új védőcsövet. A 
fedelet helyezze vissza a tejtartályra

Tisztítás / Karbantartás / Vízkőmentesítés

Naponta: Utolsó használat után tejrendszer/-tartály tisztítása



1.6 l
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Készülék és tartozékok tisztítása

Az öblítési / légtelenítési folyamat elin-
dításához nyomja meg a «Tisztítás» 

 gombot. Kb. 15 másodperc 
múlva a pumpa leáll és a folyamat be-
fejeződik.

Tisztítás / Karbantartás / Vízkőmentesítés

Készülék / vezetékek öblítése és légtelenítése

Az első üzembehelyezés előtt, vagy hosz-
szabb használati szünet után (pl. nyaralás), 
öblítse és légtelenítse a készüléket

Töltse fel a víztartályt hideg vízzel  
(max. 1.6 l)

Minden tisztítás előtt húzza ki a csat-
lakozót. A készüléket soha ne érje víz, ne 
tisztítsa folyó vízben

A készüléket és a kifolyót tisztítsa ned-
ves kendővel. Ne dörzsölje szárazon, 
ne használjon súrolószert!

Helyezze a csészét a kifolyó alá. Ne 
tegyen be kapszulát. Amint a «Tisztí-
tás»  gomb lassan felvillan /
kialszik, nyomjon meg egy tetszőleges 
gombot

A tápkábelt és a hálózati csatlakozót mindig tartsa szárazon!

fontos tudnivalók



➔  vízkő- 
 mentesítés!

Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

Anti-
Calc

min.
0.75 l

10 mp. ◷ 30 perc

min. 1.6 l

◷ 4 perc

1.6 l 1.6 l
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A rendszeres vízkőmentesítés (legalább kéthavonta) jobb minőségű kávét eredményez, és 
meghosszabbítja a készülék élettartamát.
A vízköves készülékekre a garancia nem érvényes.
Használjon speciális cremesso-vízkőeltávolítót (nem ecetet), a keverési arányt a cimkén 
találja.
A vízkőmentesítéshez távolítsa el a készülékből az összes kapszulát.
A vízkőmentesítő programot a ki- és bekapcsolás, illetve áramszünet megszakíthatja. 
A «Tisztítás» gomb ebben az esetben piros/ lilán villog és azt jelzi, hogy a készülék vízkerin-
gésében még maradt vízkőmentesítő , ami az egészségre káros. Ezért a következő 
használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tiszta vízzel ki legyen öblítve.

fontos!

Tisztítás / Karbantartás / Vízkőmentesítés

Legalább kéthavonta: vízkőmentesítés (új verzió) 

Kb. 300 kávé-/200 tejesital kiadása 
után a kiadás közben pirosan villog a  
«Tisztítás»  gomb. Feltétlen 
végezzen vízkőmentesítést!

Keverje a cremesso-vízkőoldót vízzel  
és töltse a víztartályba (min. 0.75 l; ke-
verési arány a címke szerint). Ne hasz-
náljon ecetet (a készülék károsodhat) 

Távolítson el minden kapszulát a ké-
szülékből. Helyezze be az üres tejtar-
tályt. Helyezzen egy nagy edényt (leg-
alább 1.6 l) a kifolyók alá. 

 (világít): Öblítse ki a víztartályt,  
töltse fel hideg vízzel és helyezze be. Ürítse 
ki a nagy edényt, majd helyezze a kifolyók 
alá. Öblítéshez nyomja meg a  gom-
bot. A folyamat 4 perc múlva folytatódik.

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 
10 másodpercig, amíg a gomb lilán nem villog. A 
vízkőmentesítés megkezdődik. A vízkőmente-
sítőt a készülék adott időközönként átpumpálja. A 
folyamat 30 perc múlva folytatódik.

 (világít): Töltse fel a víztartályt 
és helyezze be. Víz felszívásához nyomja 
meg a  gombot. A kijelzők ekkor 
fehérre váltanak. A készülék készen 
áll ital kiadására.



➔  vízkő- 
 mentesítés!

Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

Anti-
Calc

min.
0.75 l

6 mp. ◷ 30 perc

min. 1.6 l

◷ 4 perc

1.6 l 1.6 l
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A rendszeres vízkőmentesítés (legalább kéthavonta) jobb minőségű kávét eredményez, és 
meghosszabbítja a készülék élettartamát.
A vízköves készülékekre a garancia nem érvényes.
Használjon speciális cremesso-vízkőeltávolítót (nem ecetet), a keverési arányt a cimkén 
találja.
A vízkőmentesítéshez távolítsa el a készülékből az összes kapszulát.
Figyelem: a vízkőmentesítő program nem megszakítható, és kb. 30 percig tart (kikap-
csolás esetén a folyamat újra indul).

fontos!

Tisztítás / Karbantartás / Vízkőmentesítés

Legalább kéthavonta: vízkőmentesítés (korábbi verzió)

Kb. 300 kávé-/200 tejesital kiadása 
után a kiadás közben pirosan villog a  
«Tisztítás»  gomb. Feltétlen 
végezzen vízkőmentesítést!

Keverje a cremesso-vízkőoldót vízzel  
és töltse a víztartályba (min. 0.75 l; ke-
verési arány a címke szerint). Ne hasz-
náljon ecetet (a készülék károsodhat) 

Távolítson el minden kapszulát a ké-
szülékből. Helyezze be az üres tejtar-
tályt. Helyezzen egy nagy edényt (leg-
alább 1.6 l) a kifolyók alá. 

 (világít): Öblítse ki a víztartályt,  
töltse fel hideg vízzel és helyezze be. Ürítse 
ki a nagy edényt, majd helyezze a kifolyók 
alá. Öblítéshez nyomja meg a  gom-
bot. A folyamat 4 perc múlva folytatódik.

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 
6 másodpercig, amíg a gomb kéken nem villog. A 
vízkőmentesítés megkezdődik. A vízkőmente-
sítőt a készülék adott időközönként átpumpálja. A 
folyamat 30 perc múlva folytatódik.

 (világít): Töltse fel a víztartályt 
és helyezze be. Víz felszívásához nyomja 
meg a  gombot. A kijelzők ekkor 
fehérre váltanak. A készülék készen 
áll ital kiadására.



+5 °C
+
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Tartsa nyomva a Lungo/Tea  
gombot és kapcsolja be a készüléket. 
A gőzmentesítő program beindul, most 
engedje el a gombot

Gőz távozása a kifolyón keresztül:  
forrázás veszélye! Néhány másodperc 
múlva a pumpa hangot ad. Amint elné-
mul, a gombok világítása kialszik, és a 
folyamat befejeződik

Hosszabb használati szünet előtt vagy 5 °C-nál alacsonyabb tárolási /szállítási hőmérséklet ese-
tén feltétlenül ajánlott a készülék gőzmentesítése. 
E folyamat eredményeként a készülékből eltávolításra kerül a bennemaradt víz. Ezáltal megelőz-
hetők a készülék beljesében vízfagyás által okozott károk.
A készülék újra üzembehelyezésekor először öblítse át a készüléket /vezetékeket  (➔ 26. oldal).
Amennyiben a készülék hőmérséklete 5 °C alá esik, nem lehet beindítani és a «Tisztítás» 

 gomb pirosan világít.

fontos tudnivalók

Tisztítás / Karbantartás / Vízkőmentesítés

Tárolás/szállítás előtt mindig gőzmentesítsen!

A tárolási-/szállítási sérülések elke-
rülése érdekében mindig gőzmentesítse 
a készüléket (= víz eltávolítása). 5 °C 
alatti hőmérsékletnél ez kötelezően 
szükséges!

Kapcsolja ki a készüléket. Ürítse ki a 
víztartályt, majd helyezze vissza. He-
lyezze be a tejtartályt fúvókával és védő-
csővel együtt (➔ 12. oldal). Helyezzen 
egy csészét a kifolyó alá

Kapcsolja ki a készüléket és várja  
meg, míg kihűl. Húzza ki a hálózati  
csatlakozót. Tárolja a készüléket egy 
száraz, pormentes, és gyermekek szá-
mára nem hozzáférhető helyen

Tipp: Használja erre a célra az eredeti 
csomagolást
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Hibák a tej(hab-) kiadása során
«Tisztítás» gomb világít – ➔ 36. oldal
Minden tejes-gomb világít – ➔ 37. oldal
Nincs tejesital-kiadás – A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal

– Helyezze be a tejtartályt teljesen és fordítsa a tejkifolyót 
jobbra

– Cserélje a védőcsövet és helyezze fel (teljesen) ➔ 13. ol-
dal

Kevés, vagy  «durva» hab – A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal
– A tejkifolyó szennyezett; a tejtartály kivétele előtt mindig 

tisztítsa a tejrendszert ➔ 24. oldal
– Tisztítsa a tejkifolyót (kefével) és áztassa be a 

cremesso-tejtisztítóba ➔ 24. oldal
– Cserélje a tejkifolyót /védőcsövet ➔ 25. oldal

A tejkiadás fröcsköl – Cserélje a védőcsövet és helyezze fel (teljesen)  
➔ 13. oldal

– Ne járassa üresen a tejtartályt
– A tejkifolyó szennyezett; a tejtartály kivétele előtt mindig 

tisztítsa a tejrendszert ➔ 24. oldal
– Némi fröcskölés a rendszer sajátossága, és nem hiba
– A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal

A tej hőmérséklete túl magas és 
a hab «durva» 

– Csak hűtött tejet használjon (5-10 °C)
– Cserélje a védőcsövet és helyezze fel (teljesen)  

➔ 13. oldal
– A tejtartály kivétele előtt mindig tisztítsa a tejrendszert 

➔ 24. oldal
– A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal

A tej hőmérséklete túl alacsony – Csak hűtött tejet használjon (5-10 °C)
– A tejkifolyó szennyezett; a tejtartály kivétele előtt mindig 

tisztítsa a tejrendszert ➔ 24. oldal
– Tisztítsa a tejkifolyót (kefével) /áztassa be a tejtisztítóba, 

majd tisztítsa újra kefével ➔ 24. oldal
– Cserélje a tejkifolyót /védőcsövet ➔ 25. oldal

Beprogramozott tejmennyiség 
nem stimmel

– A tej egy természetes termék, melynek habtartalma vál-
tozó; kisebb eltérések a tej mennyiségében ezért előfor-
dulhatnak

– Programozza újra a tejmennyiséget ➔ 20. oldal

A készüléken hibajavítást csak a szervíz végezhet. A nem szakszerű javítás, illet-
ve a nem eredeti alkatrészek használata veszélyt okozhat a felhasználónak.  
A nem szakszerű javítás által okozott esetleges károkért a gyártó felelősséget 
nem vállal. Ebben az esetben a garancia érvényét veszti.
Amennyiben egy hibát a következő áttekintő táblázat segítségével sem sikerül 

elhárítania, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz.

Figyelem: Amennyiben a készülék hibás, elromlott, vagy egy leesés után fennáll a meghibáso-
dás gyanúja, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

Hibák a kávékészítés során
«Tisztítás» gomb világít – ➔ 36. oldal
Nem/kevés kávé folyik ki – Töltse fel a víztartályt, majd helyezze vissza teljesen

– Hibás kapszula ➔ használjon új kapszulát
– Zárja vissza az emelőkart ütközésig
– A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal
– A pumpa meghibásodott

A pumpa nagyon hangos – A víztartály üres ➔ töltse fel és/vagy helyezze vissza tel-
jesen

Kifolyó: víz folyamatosan  
csepeg

– A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal

Kifolyó: víz néha csepeg – Használt kapszula a készülékben ➔ távolítsa el
Savanyú kávé/tea – Vízkőmentesítés után nem történt alapos öblítés

– A kávé szavatossága lejárt ➔ használjon új kapszulát
A beprogramozott mennyiség 
nem stimmel

– A víztartály üres ➔ töltse fel és/vagy helyezze vissza tel-
jesen

– A program módosítva lett ➔ ismételje meg a beprogra-
mozást

– A készülék vízköves ➔ vízkőmentesítés ➔ 28. /30. oldal
A víztartály kiürülése után a  
készülék nem vesz fel több vizet

– Használt kapszula a készülékben ➔ távolítsa el ➔ öblít-
se a vezetékeket ➔ 22. oldal

– 30 perc után próbálja újra kapszula nélkül, amennyiben 
a készülék felveszi a vizet ➔ vízkőmentesítés  
➔ 28. /30.. oldal

– 30 perc után próbálja újra kapszula nélkül, amennyiben 
a készülék nem veszi fel a vizet ➔ forduljon a szervízhez

Hibák: Ellenőrzés / Hibaelhárítás

Egyéb
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Kijelzők /gombok színe

Fehér (lassan felvillan /kialszik): 
– Energiatakarékos üzemmód ➔ 18. oldal
Fehér (világít): 
– A készülék kész a kávé-/tea-/tej kiadására 

Sárga (lassan felvillan /kialszik): 
– Energiatakarékos üzemmód; végezzen tisztítást ➔ 18., 13. oldal
Sárga (világít): 
– Tisztítsa a tejrendszert (nyomja meg a gombot) ➔ 13. oldal
– Tejrendszer hűtési szünetben (nyomja meg a gombot) ➔ 15. oldal

Kék (világít):
– A víztartály üres; töltse fel vízzel ➔ 9. oldal
Kék (villog): 
– Töltse meg vízzel a vízkeringést

Piros (villog, kiadás alatt): 
– Vízkőmentesítse a készüléket ➔ 28./30. oldal
Piros (világít): 
– Elektronikai-/ vagy hőmérsékleti hiba (a hőmérséklet túl magas, 

vagy 5 °C alatt van); kapcsolja ki a készüléket és 30 perc múlva 
kapcsolja vissza. Amennyiben a kijelző még mindig pirosan világít 
➔ keresse fel a szervízt (túl alacsony hőmérsékletnél 30 perc  
felmelegítési idő is elegendő szobahőmérsékleten, hogy a készülék  
i smét működjön)

Lila (villog; csak új verziónál): 
– Vízkőmentesítés folyamatban ➔ 28. oldal
Lila (világít; csak új verziónál): 
– Vízkőmentesítés/öblítés befejeződött ➔ nyomja meg a gombot  

➔ 28. oldal 

Lila / piros (villog; csak új verziónál): 
– vízkőmentesítés megszakítva, a vízkörforgásban még található  

vízkőoldó ➔ öblítse át a készüléket ➔ 28. oldal

Fehér (egymás után előre villog):
– A  készülék több, mint 5 perce standby üzemmódban van  

➔ 18. oldal
– Vegye ki a tejtartályt és helyezze hűvös helyre ➔ 18. oldal
Fehér (egymás után hátra villog):
– Helyezze vissza a tejtartályt a vízkőmentesítéshez ➔ 28./30. oldal
Fehér (minden gomb lassan felvillan /kialszik): 
– Tejrendszer hűtési szünetben ➔ 15. oldal

Fehér (villogó): 
– Gőzmentesítő program folyamatban ➔ 32. oldal

A «Tisztítás» gomb üzemmódtól függően különbözőképp világít:

A tejesital-gombok üzemmódtól függően különbözőképp világítanak:

– Névleges feszültség  220-240 V / 50 Hz
– Névleges teljesítmény 1455 W
– Energiatakarékos 
 üzemmód  0.3 W 
– Méretek (Sz x Ma x Mé) kb. 212 x 360 x 255mm

Műszaki adatok DC 263

Ártalmatlanítás

– Súly (víz nélkül)  ca. 5.8 kg  
− Víztartály térfogata max. 1.6 l
– Jelkibocsátás  EU norma szerint
– Engedélyeztetés/ CE, GS, RoHS,
 Konformitás:  WEEE

− A használt cremesso kávé- és teakap-
szulákat ártalamatlanítsa a lakóhelyének 
megfelelő előírások szerint

− A kiszolgált készülékeket adja le egy el-
adási ponton az ingyenes, szakszerű ártal-
matlanítás érdekében

− A veszélyes meghibásodott készülékeket 
azonnal ártalmatlanítsa, és győződjön meg ar-
ról, hogy  azok többé már nem használhatók

− A készüléket ne dobja a háztartási hulla-
dékba (környezetvédelem!)

A műszaki fejlesztés érdekében fenntartjuk a készülék konstrukciójában, illetve kivitelezésében végzett módosítások jogát. 
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