
Handleiding voor gebruik en onderhoud
Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen.

Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften.

Instrukcja obsługi i konserwacji
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3TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

• Nominale spanning Zie het plaatje op het apparaat

• Nominale spanning Zie het plaatje op het apparaat

• Voeding Zie het plaatje op het apparaat

• Materiaal behuizing ABS - Thermoplastisch

• Afmetingen (l x h x d) (mm) 290 x 370 x 385

• Gewicht (kg) 8

• Lengte voedingskabel (mm) 1200

• Bedieningspaneel Front

• Waterreservoir (l) 1,5 - Uitneembaar

• Pompdruk (bar) 15

• Ketel Roestvrij staal

• Veiligheidsinrichtingen Veiligheidsventiel keteldruk – dubbele veiligheidsthermostaat

Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Italiaans Wetsbesluit 476 van 04/12/92) 
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Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele 
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen 
te beperken.

• Lees aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze handleiding en in alle brochures die zich in de 

• Dompel het snoer, de stekker of de machine zelf niet in water of een andere vloeistof onder om brand, 

• Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant erkend zijn kan aanleiding geven tot materiële en/of 

• Controleer of de hoofdschakelaar van de espressomachine in de uit-stand staat alvorens de stekker in het 

WAARSCHUWING
De espressomachine is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Alle reparatie- en/of 
servicebeurten, behalve de normale reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, mogen slechts door een 
erkend servicecentrum uitgevoerd worden. Dompel de machine niet onder in water. 

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
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AANWIJZINGEN VOOR HET ELEKTRISCHE SNOER

 Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, ga dan na:

huishoudapparaat;

ALGEMEEN

uitgerust met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water.
De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is 
niet geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt.

Opgelet: Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ingeval van:
• verkeerd of onvoorzien gebruik;
• reparaties die niet uitgevoerd zijn door een erkend servicecentrum;
• knoeien met het elektrische snoer;
• knoeien met onderdelen van de machine;
• gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen en accessoires;

IN DEZE GEVALLEN KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.

ALLE INSTRUCTIES DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER, WORDEN MET EEN 
WAARSCHUWINGSDRIEHOEK AANGEGEVEN. VOLG DERGELIJKE 
AANWIJZINGEN STRIKT OP OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN!

TOEPASSING VAN DEZE INSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN



6 APPARAAT

ACCESSOIRES

Filter “Aqua Prima” 
(Optioneel)

Voedingskabel Schoonmaakkwastje

Centrale unit

Kuipvormig aansluitpunt 
voor voedingskabel

Hoofdschakelaar

Serviceluikje

Druipbakje

Bedieningspaneel

Lekbakje + rooster en 
vlotter

Heetwaterpijpje

Waterreservoir

Kraanknop heet 
water/stoom

Sleutel voor het instellen 
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INSTALLATIE

STARTEN VAN DE MACHINE

Til het deksel van het Haal het waterreservoir uit de 
Sluit het deksel door het 
op de juiste manier op het 

Vul het reservoir met vers 
drinkwater tot het aangegeven 

Druk de hoofdschakelaar 
volledig in om de machine aan 

een diagnose van de functies 

Steek de stekker in het 
stopcontact aan de achterzijde 
van de machine en het andere 
uiteinde in een geschikt 
stopcontact van de elektriciteits

Plaats een bakje onder het Draai de knop tot op het Wacht tot het water er vlot 
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Draai de knop tot op de ruststand 
(

uit de verpakking en stel als 
Vul het reservoir met vers 

gedurende 30 minuten in het 
en zorg dat het referentieteken en 

Plaats een bakje onder het 

heetwaterfunctie om het water in het 
reservoir door de machine te laten 

Vul het reservoir opnieuw met 

FILTER “AQUA PRIMA” (OPTIONEEL)

FILTER “AQUA PRIMA”

wordt er een kleine hoeveelheid water afgegeven en knipperen de leds achtereenvolgens tegen de wijzers van 



9BEDIENINGSPANEEL

Led  en 

 • toets is eenmaal ingedrukt:
 • toets is tweemaal ingedrukt:

Toets voor afgifte van heet water
 • brandt: de machine 

verstrekt stoom
 • uit: de machine verstrekt 

Alarmled:
 • brandt constant (een of meerdere gebeurtenissen): signaleert: het ontbreken van 

 • knippert langzaam (een of meerdere gebeurtenissen): signaleert: centrale unit 

 • knippert snel:

Led Ontkalkingsled:
 • knippert snel:

Led van machine gereed
 • brandt constant: signaleert dat de machine nu klaar voor gebruik is;
 • knippert : signaleert dat de machine aan het opwarmen is;
 • knippert snel

• brandt constant:



10 INSTELLEN

HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE

HOOGTE VAN HET LEKBAKJE VERSTELLEN

Deze instelling heeft direct effect op de 

Om het lekbakje te verstellen, deze met de hand hoger 

Opmerking: in het bakje bevindt zich een rode 
vlotter, wanneer deze omhoog komt, moet het 
bakje geleegd worden.

Gewoon kopje 

Groot kopje 

KOFFIEMOLEN INSTELLEN

Draai de pin slechts één klik per keer en laat daarna 

De referentietekens binnen in het reservoir geven de 

FIJNE MALING GEMIDDELDE MALING GROVE MALING
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TOETS VOOR AFGIFTE VAN KOFFIE EN HEET WATER

KOFFIEAFGIFTE

Bij de afgifte van 2 kopjes zal de machine de helft van de ingestelde hoeveelheid uitschenken en even 

Regel de hoogte van het 
lekbakje naar gelang de hoogte 

Plaats twee kopjes onder de Plaats één kopje onder de uitloop 

de machine klaar is met de kof-

Bij het starten van de afgifte kan het hete water enigszins spetteren met risico voor 
brandwonden. De tuit van het heet water/stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct 

contact met de handen, gebruik alleen de speciale handgreep.

Regel de hoogte van het Plaats een bakje onder het 

AFGIFTE VAN HEET WATER

Draai de knop tot op het 

1 2 3

4 5 6
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Wacht tot de houder met de 
gewenste hoeveelheid water is 

AFGIFTE VAN HEET WATER - CAPPUCCINO.

Neem de houder met het hete 

CAPPUCCINO
Bij het starten van de afgifte kan het hete water enigszins spetteren met risico voor 
brandwonden. De tuit van het heet water/stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct 

contact met de handen, gebruik alleen de speciale handgreep.

Draai de knop tot op de ruststand 
(

Regel de hoogte van het Plaats een bakje onder het Vul het kopje voor 1/3 met 

Draai de knop tot op het Druk op de toets om de Het lampje begint te knipperen 
Wacht tot het lampje stopt met 



13

7 9

11

17

8

10 12

13 14 15

16

CAPPUCCINO

Na het opschuimen van de 
melk gelijk doorgaan met 

krijgt u een voortreffelijke 

Voer de eventuele condens af 
en wacht tot er alleen stoom 

Steek het stoompijpje helemaal 

Klop de melk op door kleine 
cirkelvormige bewegingen te 

het tuitje, als het afgekoeld is, 

Draai de knop tot op de 
ruststand (

Draai de knop tot op het Draai de knop tot op de 
ruststand (

Plaats een bakje onder het 

knippert

Draai de knop tot op het 
 en schenk 

Draai de knop, als het lampje 
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ONTKALKING

ONTKALKING
Bij het uitvoeren van een ontkalking moet u tijdens het hele proces (ongeveer 40 minuten) 
aanwezig zijn

Opgelet! Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel.

De gebruikte oplossing moet weggegoten worden volgens de instructies van de fabrikant en/of de 

Opmerking: alvorens met de ontkalking te starten, nagaan of:
1 u een houder van geschikte afmetingen ter beschikking heeft;

Wanneer de led knippert 
moet de ontkalking uitgevoerd 

Plaats een houder van geschikte Giet het restant water uit het 
reservoir en vul het met de 

Draai de knop tot op het 

ontkalkingsoplossing gedurende 

Draai de knop tot op de 
ruststand (

Giet de ontkalkingsoplossing uit 
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Druk op de toets om de 

machine na 10 minuten weer 

Herhaal de onder punt 
3 tot punt 7 beschreven 
handelingen totdat er geen 
ontkalkingsoplossing in het 

Spoel het reservoir schoon en 

Plaats een houder van 
geschikte afmetingen onder het  om het waterreservoir te 

Wanneer dit gebeurd is, de knop 
op de ruststand (

Druk gedurende 6 seconden op 
de toets om het alarmsignaal 
van de ontkalking te 

Vul het reservoir opnieuw met 

Na het uitvoeren van de ontkalking:



16

8

1 2 3

4 5 6

7

REINIGING EN ONDERHOUD

Zet de machine uit en haal de Verwijder het druipbakje en was 
aanwezig, en maak het 

Verwijder en was het uiteinde 

componenten die zich aan de 

REINIGING VAN DE MACHINE
De hieronder beschreven reiniging moet ten minste een keer per week worden 
uitgevoerd.Dompel de machine niet in water onder en was de componenten niet in de 

vaatwasmachine. Gebruik geen ethylalcohol, oplosmiddelen, benzine en/of schuurmiddelen voor 
het reinigen van de machine. Giet water dat meerdere dagen in het reservoir heeft gezeten in de 
daarvoor bestemde afvoer weg. Droog de machine en/of zijn componenten niet in de magnetron 
en/of in een traditionele oven.

Reinig met een vochtige doek 

uitgeschakelde machine verwijderd 
wordt, of wanneer de “Alarmled 

deze reden is het mogelijk dat de 

na het bereiden van enkele kopjes 
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Druk op de toets “PUSH” om de Verzeker u ervan dat de centrale 
unit op de ruststand staat; de twee 

Was de centrale unit onder 

REINIGING VAN DE CENTRALE UNIT

Controleer of de componenten 

afgebeelde hendel moet op de 
goede stand staan; controleer dit 
eerst door krachtig op de toets 

Plaats de centrale unit schoon en De hendel aan de achterzijde 
van de centrale unit moet 



18

PROBLEMEN OORZAKEN OPLOSSINGEN
De machine kan niet worden De machine is niet op het Sluit de machine op het 

De stekker aan de achterzijde van Steek de stekker in het stopcontact 

Warm de kopjes door de afgifte van 

Er komt geen heet water of stoom De opening van het stoompijpje is Reinig de opening van het stoompijpje 

De machine warmt te langzaam 
op of er komt te weinig water uit 

Het circuit van de machine is 

De centrale unit kan niet uit de Centrale unit zit niet goed op zijn 

automatisch naar zijn startpositie 

De centrale unit kan pas verwijderd 

Vul het waterreservoir en het 

De centrale unit is vuil Reinig de centrale unit 
Vul het circuit door water uit het 

Draai de knop in de richting van de 

Vul het circuit door water uit het 

Reinig de centrale unit 

uitstroomopeningen met een stukje 
doek schoon 
Plaats het deksel goed op het 

Bij niet in deze tabel voorkomende storingen of als de gesuggereerde oplossingen de storingen niet 
hebben verholpen, contact opnemen met een servicecentrum.

PROBLEMEN - OORZAKEN - OPLOSSINGEN
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IN NOODGEVALLEN

HET APPARAAT MAG UITSLUITEND GEBRUIKT WORDEN

HET APPARAAT NOOIT GEBRUIKEN

Vul het reservoir uitsluitend met vers drinkwater: warm water en/of andere vloeistoffen kunnen de machine be-

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET

INSTALLATIE

- De voedingskabel mag niet beschadigd worden, noch met klemmen worden vastgezet, op gloeiende 

GEVAREN

- Richt de hete stoom- en/of heetwaterstraal niet op uzelf of anderen: gevaar voor brandwonden 

- Raak de stekker niet aan als u natte handen en voeten heeft, trek niet aan de kabel om de stekker uit het 

VEILIGHEIDSNORMEN
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STORINGEN

REINIGEN /ONTKALKING

VERVANGINGSONDERDELEN

AFDANKEN VAN HET APPARAAT

 op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag 

Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden 

Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu 

het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt 
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De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen.


