
Ideas with Passion

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES PARA O USO

READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES PARA O USO ANTES DE USAR A MÁQUINA.
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1 GENERAL INFORMATION
The coffee machine is ideal for brewing 1 or 2 cups of 
espresso coffee and it is provided with a swivel steam 
and hot water spout. The controls on the front side of the 
machine are labelled with easy-to-read symbols. 

Warning. No liability is held for damages caused 
by:

• Improper and inconsistent use of the machine.
• Repairs carried out by anyone other than autho-

rized service centres.
• Tampering with the power cord.
• Tampering with any component of the machine.
• Use of non-original spare parts and accessories.
• Failed descaling and storage at temperatures 

below 0°C.
In such cases, the warranty is not valid.

1.1 To Facilitate interpretation
The warning triangle indicates the 
instructions that are important for 
user's safety. Please follow these 

instructions carefully to avoid serious injury!

Illustrations, parts of the machine and control elements 
are referred to by numbers or letters; in this case please 
refer to the illustration.

This symbol emphasizes particularly important 
information to take into greater account for a 

better use of the machine. 

The illustrations corresponding to the text can be 
found on the fi rst pages of the manual. Please refer to 
this page while reading the operating instructions.

1.2 How to Use These Operating Instructions
Keep these operating instructions in a safe place and 
make them available to anyone who may use the coffee 
machine.
For further information or in case of problems, please 
refer to any authorized service centre.

2 TECHNICAL SPECIFICATIONS
The manufacturer reserves the right to make technical 
changes to the product.

Nominal Voltage - Power rating - Power supply 
See label on the equipment

Shell material  
Plastic

Size (w x h x d) (mm) 
270 x 350 x 300

Weight  
4 kg

Cord length  
1.2 m

Control panel  
Front side

Portafi lter  
Pressurized type

Pannarello  
Special for cappuccinos

Water Tank  
1.5 litres - Removable type

Pump pressure  
15 bar

Boiler  
Stainless steel

Safety devices  
Thermal fuse

3 SAFETY REGULATIONS

Do not put live parts in contact with water: Danger of 
short circuit! Overheated steam and hot water may cause 
scalding! Do not direct the steam or hot water jet towards 
body parts. Handle the steam/hot water spout with care: 
Danger of scalding!

Intended Use
Do not make any technical changes or use the machine 
for unauthorized purposes since this would create 
serious hazards! The equipments is not to be used 
by persons with reduced physical, mental or sensory 
abilities or with scarce experience and/or expertise, 
unless they are supervised by a person responsible for 
their safety, or they are instructed by this person on how 
to properly use the machine.
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Power Supply
Connect the coffee machine only to a suitable socket. 
The voltage must correspond to the value shown on the 
machine’s label.
Power Cord
Do not use the coffee machine if the power cord is 
defective. If damaged, the power cord must be replaced 
by the manufacturer or its customer service centre. Do 
not run the cord around sharp corners and edges as well 
as on hot objects and keep it away from oil. 
Do not use the power cord to carry or pull the coffee 
machine. Do not unplug the machine by pulling the power 
cord or touch the plug with wet hands. 
Do not let the power cord hang freely from tables or 
shelves.
Protecting Other People
Make sure that the coffee machine is use for operator 
instructed by person on how to properly use equipments.
Danger of Burns
Do not direct the jet of overheated steam and/or hot water 
towards yourself or other people. Always use the special 
handles or knobs. 
Do not disconnect (remove) the pressurized portafi lter 
during coffee brewing. Hot water drops may spill out of 
the coffee brew unit during the warming up.
Location
Place the coffee machine in a safe place, where nobody 
may overturn it or be injured. 
Hot water or overheated steam may spill out of the 
machine: Danger of scalding! 
Do not keep the machine at a temperature below 0°C; 
frost may damage the machine.
Do not use the coffee machine outdoors. 
Do not place the machine on very hot surfaces and 
close to open fl ames in order to prevent its housing from 
melting or being damaged.
Cleaning
Before cleaning the machine, disconnect it by pressing 
the ON/OFF button, then pull out the plug from the 
socket. Wait for the machine to cool down. Do not 
immerse the machine in water! 
It is strictly forbidden to tamper with the internal parts of 
the machine.
Water left in the tank for several days should not be 
consumed. Wash the tank and fi ll it with fresh drinking 
water.
Space for Operation and Maintenance
To ensure that the coffee machine works properly and 
effi ciently, read the following instructions.
• Choose an even surface.
• Choose an adequately lit and clean location with a socket 

within easy reach.
• Allow for a minimum distance from the sides of the 

machine as shown in Fig. A.

Storing the Machine
If the machine is to remain out of use for a long time, 
turn it off and unplug it. Store it in a dry place, keep it 
protected from dust and dirt.
Repairing / Maintenance
In case of failure, faults or a suspected fault after 
dropping, remove the plug from the socket immediately. 
Do not operate a faulty machine. Servicing and repairing 
should be carried out by authorized service centres only. 
All liability for damages caused by works not carried out 
in a professional manner is declined.
Fire Safety
In case of fi re, use carbon dioxide (CO2) extinguishers. 
Do not use water or dry powder extinguishers.

Key to machine components (Page 2)
1 Control panel
2 ON/OFF button
3 Water Tank
4 Hot water/steam knob
5 Drip tray & grill
6 Coffee brew unit
7 Steam spout (Pannarello)
8 Power cord
9 Ground coffee measuring scoop
10 Pressurized portafi lter
11 Ground coffee fi lter
 (single piece for 1 or 2 coffee(s))
12 Cappuccinatore (optional)
13 Pod fi lter adapter
14 Coffee pod fi lter
15 Coffee/Water light - "Machine ready"
16 Steam ready light
17 Selection knob
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4  INSTALLATION
For your and other people safety, follow the "Safety 
Regulations" in section 3 carefully.

4.1 Packaging
The original packaging has been designed to protect the 
machine during transport. We recommend keeping the 
packaging for future transport.

4.2 Installation Instructions
Before installing the machine, read the following safety 
instructions carefully.
• Put the machine in a safe place.
• Make sure children cannot play with the machine.
• Do not place the machine on hot surfaces or near open 

fl ames.
The coffee machine is now ready to be connected to the 
power supply.

Note: It is recommended to wash the components 
before using them for the fi rst time and/or after 

they have not been used for a certain period of time.

4.3 Machine Connection
Electric power can be dangerous! It is therefore 
essential to follow the safety regulations 

carefully. Do not use faulty cords! Faulty cords and 
plugs must be immediately replaced by authorized 
service centres.

Equipment voltage has been pre-set by the manufacturer. 
Make sure that the power voltage matches the indications 
on the identifi cation plate on the bottom of the equipment.
• Make sure that the ON/OFF button (2) is not pressed 

before connecting the machine to the power supply.
• Fit the plug into a wall socket with suitable power 

voltage.

4.4 Water Tank
• (Fig.1) - Remove the water tank (3).
• (Fig.2) - Rinse the water tank and fi ll it with fresh drinking 

water taking care not to overfi ll it.
• (Fig.1) - Insert the water tank making sure that it has 

properly been replaced in its former seat.

Use only fresh, non-sparkling drinking water to 
fi ll the tank. Hot water, as well as any other liquid, 

may damage the tank. Do not turn on the machine with 
empty water tank: make sure there is enough water in 
the tank.

4.5 Circuit Priming
Before starting the machine after a long period of 
inactivity and after ejecting steam, the machine circuit 
needs to be primed.  
• (Fig.3) - Press the ON/OFF button (2).
• (Fig.4) - Place a container under the steam spout. 
• (Fig.5) - Open the "hot water/steam" knob (4) by turning 

it anticlockwise.
• (Fig.6) - Switch the selection knob to the " " position 

(17).
• Wait until a steady jet of water fl ows out of the steam spout 

(Pannarello).
• (Fig.6) - Switch the selection knob to the " "position 

(17). 
• Close the "hot water/steam" knob (4) by turning it 

clockwise. Remove the container.

The machine is now ready to operate. Please see the 
related sections for coffee brewing operating details.

4.6 Drip Tray Adjustment
The drip tray can be adjusted according to the cup size.

To adjust the drip tray height, do as follows. 
• (Fig.24) - Lift the drip tray and remove the grill.
• (Fig.25) - Remove the support under the drip tray.
• (Fig.26 - 27) - Rotate the support and place it in the coffee 

machine.
• (Fig.28) - Put the drip tray on the support and replace the 

grill. 
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5 COFFEE BREWING

 Warning! During the coffee brewing, do not 
remove the pressurized portafi lter by manually 

turning it clockwise. Danger of burns. 

• During this operation, the "machine ready" light (15) may 
fl ash; this is to be considered a standard and not a faulty 
operating mode.

• Before using the machine, make sure that the hot water/
steam knob (4) is closed and that there is enough water 
in the tank.

• (Fig.3) - Press the ON/OFF button (2).
• Wait until the "machine ready" light (15) turns on. The 

machine is now ready for coffee brewing. 

5.1 Using Ground Coffee
• (Fig.8) - Insert the fi lter (11) in the pressurized portafi lter 

(10); the fi lter is already inserted before using the machine 
for the fi rst time.

• (Fig.11) - Insert the portafi lter into the brew unit from the 
bottom (6).

• (Fig.12) - Turn the portafi lter from left to right until it 
locks into place. Release the portafi lter grip. The handle 
will slightly turn to the left. This movement guarantees 
portafi lter performance.

• (Fig. 14) - Preheat the pressurized portafi lter by switching 
the selection knob (17) to the " " position until some 
water spills out of it. This is to be done only for the fi rst 
coffee brewing.

• When 50cc of water have fl owed out, switch the selection 
knob (17) to the " " position in order to stop brewing.

• (Fig.16) - Remove the portafi lter from the machine by 
turning it from right to left and drain any water left. There 
is no need to change the fi lter to make one or two coffees, 
since the machine is equipped with a special fi lter (11).

• (Fig.9A) - Add 1- 1.5 measuring scoop for single coffee 
and 2 measuring scoops for double coffee. Remove any 
coffee residues from the rim of the fi lter.

• (Fig.11) - Insert the portafi lter (10) into the brew unit from 
the bottom (6).

• (Fig.12) - Turn the portafi lter from left to right until it locks 
in place.

• (Fig.13) - Take 1 or 2 preheated cups and place them 
under the pressurized portafi lter. Make sure that they are 
correctly placed under the coffee dispensing holes.

• (Fig.14) - Turn the selection knob (17) to the  " " 
position.

• When the desired quantity of coffee has been obtained, 
turn the selection knob (17) to the " " position in order 
to stop coffee brewing. Wait a few second after brewing 
has stopped, then remove the cups of coffee (Fig. 15).

• (Fig.16) - Remove the pressurized portafi lter and empty 
the remaining coffee residues.

Note: If a small quantity of water remains in the 
portafi lter, this is absolutely normal and is due 

to the portafi lter features.

Important note: The fi lter (11) should be kept 
clean to guarantee perfect results. Clean daily 

after use. 

5.2 Using Coffee Pods
• (Fig.10) - Use a coffee spoon to remove the fi lter for 

ground coffee (11) from the pressurized portafi lter (10).
• (Fig.7A) - Insert the coffee pod adapter (13) - with the 

convex part facing down - into the pressurized portafi lter 
(10).

• (Fig.7B) - Then, insert the pod filter (14) into the 
pressurized portafi lter (10).

• (Fig.11) - Insert the pressurized portafi lter into the brew 
unit (6) from the bottom.

• (Fig.12) - Turn the portafi lter from left to right until it 
locks into place. Release the grip from the pressurized 
portafi lter. The handle is automatically slightly turned 
leftwards. 

 This movement guarantees portafi lter performance. 
• (Fig. 14) - Preheat the pressurized portafi lter by switching 

the selection knob (17) to the " " position until some 
water spills out of it. This is to be done only for the fi rst 
coffee brewing.

• When 50cc of water have fl owed out, switch the selection 
knob (17) to the " " position in order to stop hot water 
dispensing.

• (Fig.16) - Remove the pressurized portafi lter from the 
machine by turning it from right to left. Be careful not to 
remove the fi lter.

• (Fig.9B) - Insert the pod into the portafi lter and make sure 
the paper of the pod does not overhang the portafi lter. 

• (Fig.11) - Insert the portafi lter into the brew unit from the 
bottom (6).

• (Fig.12) - Turn the portafi lter from left to right until it locks 
in place.

• Take 1 preheated cup and place it under the portafi lter; 
make sure that it is correctly placed under the coffee 
dispensing holes. 

• (Fig.14) - Turn the selection knob (17) to the " " 
position.

• When the desired quantity of coffee has been obtained, 
turn the selection knob (17) to the " " position in order 
to stop coffee brewing, then remove the coffee cup.

• (Fig.16) - Wait a few seconds after brewing, then remove 
the portafi lter and dispose of the used pod.

Important note: The fi lter (14) and the adapter 
(13) should be kept clean to guarantee perfect 

results. Clean daily after use.
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6 TIPS FOR CHOOSING COFFEE
As a general rule any type of coffee available on the 
market can be used. However, coffee is a natural product 
and its fl avour changes according to its origin and blend; 
it is therefore a good idea to try different types of coffee 
in order to fi nd the most suited to your personal taste. 
For optimal results, however, we recommend using 
espresso machine blends. As a rule, Coffee should 
always come out of the portafi lter without any dripping. 
The speed of coffee dispensing can be modifi ed by 
slightly changing the amount of coffee in the fi lter and/or 
by using a different coffee grind.
Saeco recommends using single-dose coffee pods 
marked ESE for a tasty coffee and easier cleaning and 
preparing.

BEFORE USING THE HOT WATER/STEAM 
JET, MAKE SURE THAT THE STEAM SPOUT 

(PANNARELLO) IS POSITIONED OVER THE DRIP 
TRAY.

7 HOT WATER

 Danger of scalding! When brewing starts, spurts 
of hot water may come out. The spout can reach 

high temperatures: do not touch it with bare hands.

• (Fig.3) - Press the ON/OFF button (2).
• Wait until the "machine ready" light (15) turns on. The 

machine is now ready.
• (Fig.18) - Place a container or a teacup under the steam 

spout (Pannarello).
• (Fig.5) - Open the knob (4). 
• (Fig.6) - Switch the selection knob to the " " position 

(17). 
• When the desired quantity of hot water has been 

dispensed, set the selection knob (17) to the " " 
position.

• (Fig.5) - Close the knob (4).
• Remove the container with hot water. 

8 STEAM / CAPPUCCINO
Danger of scalding! When brewing starts, spurts 
of hot water may come out. The spout can reach 

high temperatures: do not touch it with bare hands.

• (Fig.3) - Press the ON/OFF button (2).
• Wait until the "machine ready" (15) light turns on.
• (Fig.19) - Switch the selection knob (17) to the " " 

position.
• Wait until the light (16) turns on. The machine is now ready 

for steam ejection.
• (Fig.18) - Place a container under the steam spout.
• (Fig.5) - Open the knob (4) for a few seconds, so that 

remaining water fl ows out of the steam spout (Pannarello). 
In a short time only steam will come out. 

• Close the knob (4) and remove the container.
• Fill 1/3 of the container you wish to use to prepare your 

cappuccino with cold milk.

 Use cold milk to get a better result.

• (Fig.20) - Immerse the steam spout in the milk and open 
the knob (4) by turning it anticlockwise. Turn the milk 
container with slow upward movements so that it warms 
up evenly.

A maximum steam brewing of 60 seconds is 
recommended.

• When brewing ends, close the knob (4) and remove the 
cup with the frothed milk.

• (Fig.19) - Switch the selection knob (17) to the " " 
position. 

 If both lights are on and the machine has reached a too 
high temperature to brew coffee, prime the circuit as 
described in section 4.5 to make the machine ready for 
use. 

Note: The machine is ready when the "machine 
ready" light (15) is permanently on.

Note: If brewing a cappuccino as described is 
not possible, prime the circuit as explained in 

Section.5, then repeat the procedure.

The same procedure can be used to heat other 
beverages.

• After this operation, clean the steam spout with a wet 
cloth.



• 11 •

En
gli

sh

9 CLEANING
Maintenance and cleaning may only be carried out 
when the machine has cooled down and has been 
disconnected from the power supply. 
• Do not immerse the machine in water nor place any of its 

parts in a dishwasher. 
• Do not use spirit, solvents and/or aggressive chemical 

agents.
• We recommend cleaning the water tank and fi lling it up 

with fresh water daily. 
• (Fig.21-22) - Every day, after heating the milk, remove 

the external part of the Pannarello and wash it with fresh 
drinking water.

• (Fig.23) - Clean the steam spout weekly. In order to do 
this, please:
- Remove the external part of the Pannarello (for standard 

cleaning).
- Loosen the ring nut (without removing it).
- Remove the upper part of the Pannarello from the steam 

spout.
- Wash the upper part of the Pannarello with fresh drinking 

water.
- Wash the steam spout with a wet cloth and remove any 

milk residue.
- Replace the upper part of the steam spout (make sure 

it is completely inserted).
-  Tighten the previously loosened ring nut.
Reassemble the external part of the Pannarello.

• (Fig.24) - Empty and clean the drip tray daily
• Use a damp and soft cloth to clean the equipment.
• (Fig.17) - Perform the following operations to clean the 

pressurized portafi lter:
- (Fig.10) - Remove the fi lter, wash it thoroughly with hot 

water.
- Remove the adapter (if fi tted), and wash it thoroughly 

with hot water.
- Wash the internal part of the pressurized portafi lter.

• Do not dry the machine and/or its components in a 
microwave and/or in a conventional oven.

Note: do not wash the pressurized portafi lter in 
the dishwasher.

10 DESCALING
The formation of limescale inside the equipment is 
inevitable. It is necessary to descale the machine every 
1-2 months of use and/or when you notice a reduction in 
the water delivery.

Please use Saeco descaling solution in your 
machine (Fig.B). It has been specifically 

developed to preserve performance and functionality 
throughout the lifetime of the machine and to ensure, 
with regular use, a high quality delivered product. 

 Warning! Do not use vinegar as a descaling 
solution.

• (Fig.1) - Remove and empty the water tank.
• (Fig.2) - Mix the descaling solution with water as specifi ed 

on the descaling solution box and fi ll the water tank. Fit 
the tank into the machine.

• (Fig.3) - Turn on the machine by pressing the ON/OFF 
button (2).

• (Fig.4) - Place a container under the steam spout.
• (Fig.5 - 6) To remove at intervals (one cup at a time) all 

the descaling solution: open the knob (4) and switch the 
selection knob (17) to the " " position.

 To stop brewing, switch the selection knob (17) to the 
" " position and close the knob (4).

• (Fig.3) - During each interval disconnect the machine 
by pressing the ON/OFF button (2) in order to let the 
descaling solution take effect for about 10-15 minutes. 
Empty the container.

• (Fig.1 - 2) - When the descaling solution is fi nished, 
remove the water tank, rinse it and fi ll it with fresh drinking 
water.

• (Fig.1) - Reinsert the tank into the machine. 
• (Fig.4) - Place a container under the steam spout.
• (Fig.5 - 6) - Open the knob (4) and set the selection knob 

(17) to the " " position to empty 2/3 of the water. To 
stop brewing switch the selection knob (17) to the " " 
position and close the knob (4).

• Let the machine warm up and empty the water tank as 
described above.

Saeco descaling solution should be disposed of 
according to the manufacturer instructions and/

or the regulations in the country of use. 
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11 CAPPUCCINATORE (OPTIONAL)
Not all machine models are provided with 
cappuccinatore. The cappuccinatore allows you to easily 
and quickly prepare delicious cappuccinos.

Follow these simple instructions to install it.
1 (Fig.29) - Loosen the ring nut on the upper part of the 

cappuccinatore.
2 Insert the cappuccinatore completely into the steam 

spout.
3 (Fig.30) - Tighten the ring nut. 
 To use the cappuccinatore, prepare the machine as 

described in the related sections.

Before using the accessories, we recommend washing 
them with water (Fig.31-32), immerse the suction pipe 
in a fresh water container and eject a small quantity of 
steam (please refer to the related instructions). In this 
way, the accessories will be perfectly clean before use.

To clean the cappuccinatore, suck up clean water 
to clean the suction pipe.

While the machine is getting ready, prepare a special 
container with milk or use the milk container. Place it 
beside the machine.

• (Fig.33) - Immerse the suction pipe in the prepared 
milk.

• (Fig.34) - Eject steam as described in section 8. Turn the 
pin to modify the milk froth. 

 Lift the pin gently to obtain more froth.
• After preparing the cappuccino, immerse the suction 

pipe into a container with fresh clean water and eject 
steam. The cappuccinatore is clean when clean water is 
dispensed. Clean the suction pipe externally with a damp 
cloth.

The cappuccinatore must be removed and 
completely washed once a week. 

Wash the cappuccinatore as follows:

• (Fig.35) - Remove the extremity of the cappuccinatore 
from its seat.

• Separate the cappuccinatore’s components.

Warning. Do not use steam when the extremity of 
the cappuccinatore is not inserted into its seat.

• (Fig.36) - Wash the cappuccinatore extremity with 
lukewarm water. Make sure no dirt is left inside.

After washing the components of the cappuccinatore, 
place it back on the coupling located on the machine.

12 DISPOSAL
• Put unused equipments out of service.
• Disconnect the plug from the socket and cut the electrical 

cord.
• At the end of its life, take the equipment to a suitable waste 

collection site.

This product complies with EU Directive 2002/96/EC.

The symbol  on the product or on its packaging 
indicates that this product may not be treated as 
commons waste. Instead it shall be handed over to the 
applicable collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the 
environment and human health, which could otherwise  
be caused by inappropriate waste handling of this 
product. For more detailed information about recycling of 
this product, please contact your local city offi ce.
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Fault Possible cause Solution

The machine does not turn on. Machine not connected to the power 
supply. Connect the machine to the power supply.

The pump is very noisy. No water in the tank. Refi ll with water. (section 4.4).

The coffee is too cold.

The “machine ready” light (15) was off 
while switching the selection knob (17) 
to the " " position.

Wait until the “machine ready” light (15) 
turns on.

The portafi lter is not inserted for 
preheating (section 5). Preheat the portafi lter.

Cold cups. Preheat the cups with hot water.

Milk does not froth.

It is not possible to prepare a 
cappuccino.

Not suitable milk: powdered milk, 
low-fat milk. Use whole milk.

Dirty Pannarello. Clean the Pannarello as described in 
section 9.

No steam in the boiler. Prime the circuit (section  4.5) and repeat 
the operations described in section 8.

The coffee is dispensed too 
fast, no foam builds up.

Too little coffee in the portafi lter. Add coffee (section 5).
Coffee ground is too coarse. Use a different blend (section 6).
Coffee is old or not suitable. Use a different blend (section 6).
Old or not suitable pod. Change the pod.
One component missing in the 
portafi lter.

Make sure that all components are present 
and that they have been installed properly.

Coffee is not dispensed or 
dispensed only in drips.

No water. Refi ll with water. (section  4.4).
The grind is too fi ne. Use a different blend (section 6).
Coffee pressed in the portafi lter. Shake the ground coffee.

Too much coffee in the portafi lter. Reduce the quantity of coffee in the 
portafi lter.

Knob (4) is open. Close the knob (4).
Traces of limestone. Descale the machine (section 10).
The fi lter in the portafi lter is clogged. Clean the fi lter (Section 9).
Not suitable pod. Change type of pod.

Coffee drips from the edges.

The portafi lter is incorrectly inserted 
into the brew unit. Insert the portafi lter correctly (Section 5).

The upper edge of the portafi lter is 
dirty. Clean the rim of the portafi lter.

Pod wrongly inserted. Insert the pod correctly. Make sure it does 
not come out of the portafi lter.

Too much coffee in the portafi lter. Reduce the quantity of coffee using the 
measuring scoop.

Please contact an authorized service centre for any faults not covered in the above table or when the suggested 
solutions do not solve the problem.
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1 GENERALIDADES
A máquina de café é indicada para a preparação de 1 ou 
2 chávenas de café expresso e é equipada com um tubo 
orientável para a distribuição de vapor e água quente. 
Os comandos na parte frontal do aparelho são marcados 
com símbolos de fácil interpretação. 

Atenção. Não assumimos qualquer responsabili-
dade por eventuais danos em caso de:

• Utilização errada e não conforme as recomenda-
ções deste manual;

• Consertos não realizados em centros de assistên-
cia autorizados;

• Alteração do cabo de alimentação;
• Alteração de qualquer componente da máquina;
• Utilização de peças sobressalentes e acessórios 

não originais;
• Falta de descalcifi cação e armazenagem em 

lugares com temperatura abaixo de 0°C.

Estes casos invalidarão a garantia.

1.1 Para facilitar a leitura
O triângulo de advertência indica 
todas as instruções importantes 
para a segurança do utilizador. 

Siga escrupulosamente estas indicações para evitar 
ferimentos graves!

A referência a ilustrações, partes do aparelho ou elemen-
tos de comando, etc. é indicada com números ou letras; 
neste caso consulte a ilustração.

Este símbolo evidencia as informações a ter em 
conta, para uma melhor utilização da máquina. 

As ilustrações correspondentes ao texto encontram-
se nas primeiras páginas do manual. Consulte esta 
página durante a leitura das instruções de uso.

1.2 Utilização destas instruções de uso
Guarde estas instruções de uso em lugar seguro e ane-
xe-as à máquina de café se por acaso uma outra pessoa 
precisar utilizá-la.
Para mais informações ou no caso de problemas contac-
te os centros de assistência autorizados.

2 DADOS TÉCNICOS
O fabricante reserva-se o direito de alterar as caracterís-
ticas técnicas do produto.

Tensão nominal - Potência nominal - Alimentação 
Veja plaqueta posicionada no aparelho

Material do corpo  
Plástico

Dimensões (c x a x p) (mm) 
270 x 350 x 300

Peso  
4 kg

Comprimento do cabo  
1,2 m

Painel de comando  
Na parte frontal

Porta-fi ltro  
Pressurizado

Pannarello  
Especial para cappuccinos

Reservatório de água  
1,5 litros - Extraível

Pressão da bomba  
15 bar

Caldeira  
Aço Inox

Dispositivos de segurança   
Termofusível

3 NORMAS DE SEGURANÇA

Nunca ponha em contacto com água as partes sob 
tensão: perigo de curto-circuito! O vapor sobreaquecido 
e a água quente podem provocar queimaduras! Nunca 
dirija o jacto de vapor ou a água quente para as partes 
do corpo, toque com cuidado no tubo de vapor/água 
quente: perigo de queimaduras!

Destino de uso
É proibido efectuar modifi cações técnicas e qualquer 
utilização ilícita, devido aos riscos que pode causar! O 
aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com 
reduzidas capacidades físicas, mentais ou sensoriais 
ou com experiência e/ou competências insufi cientes, a 
não ser que estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança ou que sejam ensinados 
por essa mesma pessoa a utilizar o equipamento.
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Alimentação de corrente
Ligue a máquina de café só numa tomada de corrente 
adequada. A tensão deve corresponder àquela indicada 
na plaqueta do equipamento.
Cabo de alimentação
Nunca utilize a máquina de café se o cabo de alimenta-
ção estiver danifi cado. Se o cabo de alimentação estiver 
danifi cado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo 
seu serviço de assistência aos clientes. Não faça passar 
o cabo de alimentação por ângulos e cantos vivos, acima 
de objectos muito quentes e proteja-o contra o óleo. 
Não carregue ou puxe a máquina de café segurando-a 
pelo cabo. Não tire a fi cha puxando-a pelo cabo ou toque 
nela com as mãos molhadas. 
Não deixe pender o cabo de alimentação de mesas ou 
estantes.
Protecção de outras pessoas
Certifi que-se de que todos os operadores tenham instru-
ções ou manual de operação ao seu dispor.
Perigo de queimaduras
Não vire na sua direcção, nem na direcção de outros o 
jacto de vapor sobreaquecido e/ou água quente. Utilize 
sempre as pegas ou os botões apropriados. 
Nunca tire o porta-fi ltro pressurizado durante a distribui-
ção do café. Durante a fase de aquecimento podem sair 
gotas de água quente do grupo de distribuição do café.
Colocação
Coloque a máquina de café num lugar seguro, onde 
ninguém possa virá-la ou ferir-se por causa da própria 
máquina. 
Água quente ou vapor sobreaquecido podem sair: perigo 
de queimaduras! 
Não deixe a máquina a uma temperatura inferior a 0°C; o 
gelo poderia danifi car a máquina.
Não use a máquina de café em lugar aberto. 
Não coloque a máquina em cima de superfícies muito 
quentes, ou perto de chamas, para evitar eventuais 
danos na máquina.
Limpeza
Antes de limpar a máquina, é indispensável desligar 
a máquina com a tecla ON/OFF e depois desligar da 
tomada de corrente. Além disso aguarde que a máquina 
arrefeça. Nunca mergulhe a máquina na água! 
É severamente proibido realizar intervenções no interior 
da máquina.
Não utilize para fi ns alimentares a água que restou no 
reservatório por alguns dias, lave o reservatório e encha-
o com água fresca potável.

Utilização e manutenção
Para um correcto e bom funcionamento da máquina de 
café aconselha-se a:
• Escolher uma superfície de apoio bem nivelada;

• Escolher um ambiente suficientemente iluminado, 
higiénico e com uma tomada de corrente facilmente 
acessível;

• Providenciar uma distância mínima das paredes da 
máquina como indicado na fi gura (Fig.A).

Conservação da máquina
Quando a máquina fi car inutilizada por um período 
prolongado, desligue a máquina e tire a fi cha da tomada. 
Guarde-a em lugar seco e fora do alcance das crianças. 
Proteja-a contra o pó e a sujeira.
Reparação / Manutenção
No caso de avarias, defeitos ou suspeito de defeito 
após uma queda, desligue logo a fi cha da tomada. 
Nunca ponha a funcionar uma máquina defeituosa. Só 
os Centros de Assistência Autorizados poderão realizar 
intervenções e consertos. No caso de intervenções não 
realizadas correctamente, declina-se toda e qualquer 
responsabilidade por danos eventuais.
Anti-incêndio
No caso de incêndio utilize extintores de dióxido de 
carbono (CO2). Não utilize água ou extintores de pó.

Legenda componentes da máquina (Pag.2)
1 Painel de comando
2  Interruptor ON/OFF
3 Reservatório de água
4 Botão água quente / vapor
5 Reservatório de recuperação da água + grelha
6 Grupo de distribuição de café
7 Tubo de vapor (pannarello)
8 Cabo de alimentação
9 Medidor para café moído
10 Porta-fi ltro pressurizado
11 Filtro para café moído
 (único para a distribuição de 1 ou 2 cafés)
12 Cappuccinatore (opcional)
13 Adaptador para fi ltro café em pastilhas
14 Filtro para café em pastilhas
15 Indicador LED café / água - "Máquina pronta"
16 Indicador LED "Vapor pronto"
17 Botão de selecção
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4  INSTALAÇÃO
Para a sua segurança e a de terceiros, siga escrupulosa-
mente as “Normas de segurança” indicadas no cap. 3.

4.1 Embalagem
A embalagem original foi projectada e realizada para 
proteger a máquina durante a expedição. Aconselha-se a 
conservá-la para um eventual futuro transporte.

4.2 Advertências de instalação
Antes de instalar a máquina, siga as seguintes indica-
ções de segurança:
• coloque a máquina num lugar seguro;
• certifi que-se de que as crianças não têm a possibilidade 

de brincar com a máquina;
• não coloque a máquina acima de superfícies muito 

quentes ou perto de chamas vivas.
A máquina de café agora está pronta para ser ligada à 
rede eléctrica.

Obs.: aconselha-se a lavar os componentes 
antes da sua primeira utilização e/ou depois de 

um período de inutilização.

4.3 Ligar a máquina
A corrente eléctrica pode ser perigosa! Por 
conseguinte, siga sempre escrupulosamente as 

normas de segurança. Nunca utilize cabos defeituosos! 
Os cabos e as fi chas defeituosas devem ser substi-
tuídas imediatamente pelos Centros de Assistência 
Autorizados.

A tensão do aparelho foi ajustada na fábrica. Certifi que-
se de que a tensão de rede corresponde às indicações 
indicadas na plaqueta de identifi cação posicionada no 
fundo do aparelho.
• Certifi que-se de que o interruptor geral ON/OFF (2) 

não está pressionado antes de ligar a máquina à rede 
eléctrica.

• Introduza a fi cha numa tomada de parede de tensão 
adequada.

4.4 Reservatório de água
• (Fig.1) - Retire o reservatório de água (3).
• (Fig.2) - Enxagúe-o e encha-o com água fresca potável 

evitando introduzir uma quantidade excessiva.
• (Fig.1) - Introduza o reservatório certificando-se de 

reposicioná-lo correctamente na sua sede.

 Introduza no reservatório sempre e só água 
fresca potável sem gás. Água quente e também 

outros líquidos podem danifi car o reservatório. Não 
ponha a funcionar a máquina sem água: certifi que-se de 
que há água sufi ciente dentro do reservatório.

4.5 Carregamento do circuito
Antes de cada utilização, se a máquina não for utilizada 
por muito tempo e depois de ter distribuído o vapor, 
recarregue o circuito da máquina. 
• (Fig.3) - Pressione o interruptor ON/OFF (2).
• (Fig.4) - Introduza um recipiente debaixo do tubo de 

vapor. 
• (Fig.5) - Abra o botão (4) “água quente/vapor” rodando-o 

no sentido anti-horário.
• (Fig.6) - Coloque o botão de selecção (17) na posição "

".
• Aguarde sair um jacto regular de água do tubo de vapor 

(pannarello).
• (Fig.6) - Coloque o botão de selecção (17) na posição "

".
• Feche o botão (4) “água quente/vapor” rodando-o no 

sentido horário. Remova o recipiente.

A máquina agora está pronta para ser utilizada; para os 
detalhes sobre o funcionamento para distribuir o café e o 
vapor consulte os respectivos capítulos.

4.6 Ajustar o reservatório de recuperação de 
água

É possível ajustar o reservatório de recuperação de água 
para adaptá-lo às dimensões das chávenas pequenas ou 
das chávenas utilizadas.

Para ajustar a altura do reservatório recuperação de 
água proceda da seguinte forma:
• (Fig.24) - Levante o reservatório de recuperação de água 

e retire a grelha.
• (Fig.25) - Retire o suporte posicionado debaixo do reser-

vatório.
• (Fig.26 - 27) - Rode o suporte e posicione-o na máquina 

de café.
• (Fig.28) - Coloque o reservatório de recuperação de água 

acima do suporte e volte a posicionar a grelha.
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5 DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ

 Atenção! Durante a distribuição do café é 
proibido desligar o porta-filtro pressurizado 

rodando-o manualmente no sentido horário. Perigo de 
queimaduras. 

• Durante esta operação o indicador LED (15) de "má-
quina pronta" poderá acender-se e apagar-se; este 
funcionamento deve ser considerado normal e não uma 
anomalia.

• Antes do uso, certifi que-se de que o botão (4) água quen-
te/vapor está fechado e que o reservatório de água da 
máquina contém uma quantidade sufi ciente de água.

• (Fig.3) - Pressione o interruptor ON/OFF (2).
• Aguarde que o indicador LED (15) de "máquina pronta" 

se acenda, agora a máquina está pronta para distribuir 
o café. 

5.1 Com café moído
• (Fig.8) - Introduza o fi ltro (11) no porta-fi ltro pressurizado 

(10); na primeira utilização o fi ltro já se encontra introdu-
zido.

• (Fig.11) - Introduza o porta-fi ltro debaixo do grupo de 
distribuição (6).

• (Fig.12) - Rode o porta-fi ltro da esquerda para a direita até 
fi car bloqueado. Solte a pega do porta-fi ltro pressurizado, 
a própria pega rodará ligeiramente para a esquerda. Este 
movimento garante o perfeito funcionamento do porta-
fi ltro.

• (Fig.14) - Pré-aqueça o porta-fi ltro pressurizado colo-
cando o botão de selecção (17) na posição " "; a 
água começará a sair do porta-fi ltro pressurizado (esta 
operação tornar-se-á necessária apenas para o primeiro 
café).

• Depois de ter distribuído 50cc de água, coloque o botão 
de selecção (17) na posição " " para parar a distribui-
ção.

• (Fig.16) - Tire o porta-fi ltro da máquina, rodando-o de 
direita para esquerda e deite fora a água residual. Gra-
ças ao fi ltro especial (11) fornecido com à máquina, não 
precisa trocar o fi ltro para obter um ou dois cafés.

• (Fig.9A) - Deite 1-1,5 medidores para um único café ou 
2 medidores cheios até à borda para o café duplo; limpe 
a borda do porta-fi ltro dos restos de café.

• (Fig.11) - Introduza o porta-fi ltro (10) debaixo do grupo 
de distribuição (6).

• (Fig.12) - Rode o porta-fi ltro de esquerda para direita até 
bloquear-se.

• (Fig.13) - Pegue 1 ou 2 chávenas pequenas pré-aque-
cidas e coloque-as debaixo do porta-fi ltro pressurizado; 
certifique-se de que estão colocadas correctamente 
debaixo dos furos de saída do café.

• (Fig.14) - Rode o botão de selecção (17) na posição 
" ".

• Depois de alcançada a quantidade de café desejada, rode 
o botão de selecção (17) na posição " " para parar a 

distribuição de café. Depois de terminada a distribuição, 
aguarde alguns segundos; retire as chávenas pequenas 
com o café (Fig.15).

• (Fig.16) - Retire o porta-fi ltro pressurizado e esvazie-o 
das borras residuais.

Obs.: no porta-fi ltro fi ca uma pequena quan-
tidade de água; isto é normal e deve-se às 

características do porta-fi ltro.

Obs. importante: O fi ltro (11) deve estar sempre 
limpo para garantir um resultado perfeito. Lave 

diariamente após a utilização.  

5.2 Com café em pastilhas
• (Fig.10) - Tire, utilizando uma colher (chá), o fi ltro para 

café moído (11) do porta-fi ltro pressurizado (10).
• (Fig.7A) - Introduza no porta-fi ltro pressurizado (10), o 

adaptador para as pastilhas (13), com a parte convexa 
para baixo.

• (Fig.7B) - Depois, introduza o fi ltro para pastilhas (14) no 
porta-fi ltro pressurizado (10).

• (Fig.11) - Introduza o porta-fi ltro pressurizado debaixo do 
grupo de distribuição (6).

• (Fig.12) - Rode o porta-fi ltro da esquerda para a direita até 
fi car bloqueado. Solte a pega do porta-fi ltro pressurizado. 
Um sistema automático agora recolocará ligeiramente a 
pega para esquerda. 

 Este movimento garante o perfeito funcionamento do 
porta-fi ltro pressurizado. 

• (Fig.14) - Pré-aqueça o porta-fi ltro pressurizado colo-
cando o botão de selecção (17) na posição " "; a 
água começará a sair do porta-fi ltro pressurizado (esta 
operação tornar-se-á necessária apenas para o primeiro 
café).

• Depois de ter distribuído 50cc de água, coloque o botão 
de selecção (17) na posição " " para parar a distribuição 
de água quente.

• (Fig.16) - Tire o porta-fi ltro pressurizado da máquina 
rodando-o de direita para esquerda, esvazie-o cuidando 
de não tirar o fi ltro.

• (Fig.9B) - Introduza a pastilha no porta-fi ltro; certifi que-se 
de que o papel da pastilha não sai do porta-fi ltro. 

• (Fig.11) - Introduza o porta-fi ltro pressurizado debaixo do 
grupo de distribuição (6).

• (Fig.12) - Rode o porta-fi ltro de esquerda para direita até 
bloquear-se.

• Pegue 1 chávena pequena pré-aquecida e posicione-a 
debaixo do porta-fi ltro; certifi que-se de que está colocada 
correctamente debaixo dos furos de saída do café. 

• (Fig.14) - Rode o botão de selecção (17) na posição " ".
• Depois de alcançada a quantidade de café desejada, rode 

o botão de selecção (17) na posição " " para parar a 
distribuição de café; retire a chávena pequena com o 
café.

• (Fig.16) - No fi m da distribuição aguarde uns segundos, 
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retire o porta-fi ltro e deite fora a pastilha utilizada.

Obs. importante: O fi ltro (14) e o adaptador (13) 
devem estar sempre limpos para garantir um 

resultado perfeito. Lave diariamente após a utilização. 

6 ESCOLHA DO TIPO DE CAFÉ - SUGES-
TÕES

Em linhas gerais é possível utilizar todos os tipos de café 
existentes à venda. Todavia, o café é um produto natu-
ral e o seu gosto muda conforme a origem e a mistura; é 
preferível portanto experimentar vários tipos de café, para 
encontrar o que satisfaz da melhor maneira os gostos 
pessoais. Para um resultado melhor, aconselha-se a uti-
lizar misturas preparadas expressamente para máquinas 
de café expresso. O café deveria sair sempre regularmen-
te do porta-fi ltro pressurizado, sem gotejar. 
A velocidade de saída do café pode ser modifi cada mu-
dando levemente a dose de café no fi ltro e/ou utilizando 
um café com um grau de moagem diferente.
Para obter um resultado melhor na chávena e para facili-
tar a limpeza e a preparação, a Saeco aconselha a utilizar 
café em pastilhas monodose marcadas ESE.

ANTES DE REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO 
RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO VAPOR OU DA 

ÁGUA QUENTE, CERTIFIQUE-SE DE QUE O TUBO DE 
VAPOR (“PANNARELLO”) ESTÁ ORIENTADO ACIMA DA 
BANDEJA DE LIMPEZA.

7 ÁGUA QUENTE

 Perigo de queimaduras! Durante o início da 
distribuição podem-se verifi car breves salpicos 

de água quente. O tubo de distribuição pode alcançar 
temperaturas elevadas: não toque nele directamente 
com as mãos.

• (Fig.3) - Pressione o interruptor ON/OFF (2).
• Aguarde que o indicador LED (15) de "máquina pronta" 

se acenda; agora a máquina está pronta.
• (Fig.18) - Coloque um recipiente ou um copo (chá) 

debaixo do tubo de vapor (pannarello).
• (Fig.5) - Abra o botão (4). 
• (Fig.6) - Coloque o botão de selecção (17) na posição "

".
• Depois de retirada a quantidade desejada de água quente, 

coloque o botão de selecção (17) na posição " ".
• (Fig.5) - Feche o botão (4)
• Retire o recipiente com a água quente. 

8 VAPOR / CAPPUCCINO
Perigo de queimaduras! Durante o início da 
distribuição podem-se verifi car breves salpicos 

de água quente. O tubo de distribuição pode alcançar 
temperaturas elevadas: não toque nele directamente 
com as mãos.

• (Fig.3) - Pressione o interruptor ON/OFF (2).
• Aguarde que o indicador LED (15) de "máquina pronta" 

se acenda.
• (Fig.19) - Coloque o botão de selecção (17) na posição 

" ".
• Aguarde que o indicador LED (16) se acenda; neste ponto 

a máquina está pronta para distribuir o vapor.
• (Fig.18) - Introduza um recipiente debaixo do tubo de 

vapor.
• (Fig.5) - Abra o botão (4) durante alguns segundos, de 

modo a fazer sair a água residual do tubo de vapor (panna-
rello); em breve tempo começará a sair apenas o vapor. 

• Feche o botão (4) e tire o recipiente.
• Encha com leite frio 1/3 do recipiente que deseja utilizar 

para preparar o cappuccino.

Para garantir um resultado melhor utilize leite 
frio

• (Fig.20) - Mergulhe o tubo de vapor no leite e abra o botão 
(4) rodando-o no sentido anti-horário; rode lentamente o 
recipiente com o leite, de baixo para cima para tornar 
uniforme o aquecimento.

Aconselha-se uma distribuição máxima de 60 
segundos.

• No fi m, feche o botão (4); retire a chávena com o leite 
batido.

• (Fig.19) - Coloque o botão de selecção (17) na posição 
" ". 

 Se ambos os indicadores LED estiverem acesos, a 
temperatura da máquina será demasiado elevada para 
distribuir o café.

• Proceda com o carregamento do circuito descrito no 
par.4.5 para tornar operativa a máquina. 

Obs.: a máquina estará operativa quando o in-
dicador luminoso LED (15) de "máquina pronta" 

estiver aceso de modo fi xo.

Note bem: se não conseguir distribuir um 
cappuccino como descrito anteriormente, será 

preciso recarregar o circuito como descrito no par. 4.5 
e sucessivamente repetir as operações.

É possível utilizar o mesmo sistema para aquecer 
outras bebidas.

• Limpe, após esta operação, o tubo de vapor com um pano 
molhado.
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9 LIMPEZA
A manutenção e a limpeza podem ser realizadas só 
quando a máquina estiver fria e desligada da rede 
eléctrica.  
• Não mergulhe a máquina na água e não introduza os 

componentes na máquina de lavar louça. 
• Não utilize álcool etílico, solventes e/ou agentes químicos 

agressivos.
• Aconselha-se a limpar diariamente o reservatório de água 

e a enchê-lo com água fresca. 
• (Fig.21-22) - Diariamente, depois de aquecido o leite, 

desmonte a parte externa do pannarello e lave-a com 
água potável fresca.

• (Fig.23) - Semanalmente será preciso limpar o tubo de 
vapor. Para realizar esta operação, será preciso:
- remover a parte externa do pannarello (para uma 

limpeza regular);
- desapertar a virola (sem tirá-la);
- retirar a parte superior do pannarello do tubo de va-

por;
- lavar a parte superior do pannarello com água fresca 

potável;
- lavar o tubo de vapor com um pano húmido e remover 

eventuais resíduos de leite;
- recolocar a parte superior no tubo de vapor (certifi que-

se de que está completamente introduzida);
-  apertar a virola anteriormente desapertada.
Remontar a parte externa do pannarello.

• (Fig.24) - Esvazie e lave diariamente a bandeja de 
limpeza.

• Para a limpeza do aparelho utilize um pano macio hume-
decido com água.

• (Fig.17) - Para a limpeza do porta-fi ltro pressurizado 
proceda da seguinte forma:
- (Fig.10) - retire o fi ltro, lave-o cuidadosamente com 

água quente.
- retire o adaptador (quando presente), lave-o cuidado-

samente com água quente.
- lave o interior do porta-fi ltro pressurizado.

• Não seque a máquina e/ou seus componentes utilizando 
um forno microondas e/ou um forno convencional.

Obs.: o porta-fi ltro pressurizado não pode ser 
lavado na máquina de lavar louça.

10 DESCALCIFICAÇÃO
A formação de calcário acontece com o uso do aparelho; 
é preciso realizar a descalcifi cação a cada 1-2 meses de 
utilização da máquina e/ou quando houver uma redução 
da capacidade da água.

Utilize o descalcifi cante da Saeco (Fig.B). Foi 
desenvolvido, especifi camente, para preservar 

o desempenho e o funcionamento ao longo do ciclo de 
vida da máquina e para evitar, se utilizado correctamen-
te, qualquer adulteração do produto. 

Atenção! Nunca utilize o vinagre como descal-
cifi cante.

• (Fig.1) - Tire e esvazie o reservatório de água.
• (Fig.2) - Misture o descalcificante com água como 

especifi cado na embalagem do produto descalcifi cante 
e encha o reservatório de água; introduza o reservatório 
na máquina.

• (Fig.3) - Ligue a máquina pressionando o interruptor 
ON/OFF (2).

• (Fig.4) - Introduza um recipiente debaixo do tubo de 
vapor.

• (Fig.5 - 6) - Abra o botão (4) e coloque o botão de selec-
ção (17) na posição " ", para retirar a intervalos (uma 
chávena de cada vez) todo o descalcifi cante.

 Para parar a distribuição, coloque o botão de selecção 
(17) na posição " " e feche o botão (4).

• (Fig.3) - A cada intervalo deixe agir o descalcifi cante 
durante cerca de 10-15 minutos, desligando a máquina 
através do interruptor ON/OFF (2). Esvazie o recipien-
te.

• (Fig.1 - 2) - Depois de terminada a solução descalcifi can-
te, retire o reservatório de água, enxagúe-o e encha-o 
com água fresca potável.

• (Fig.1) - Reintroduza o reservatório na máquina. 
• (Fig.4) - Introduza um recipiente debaixo do tubo de 

vapor.
• (Fig.5 - 6) - Abra o botão (4) e coloque o botão de selecção 

(17) na posição " " para deitar fora 2/3 de água; para 
parar a distribuição coloque o botão de selecção (17) na 
posição " " e feche o botão (4)

• Deixe aquecer a máquina e deite fora o conteúdo residual 
do reservatório de água procedendo como mostrado 
anteriormente.

O descalcifi cante deve ser utilizado de acordo 
com as instruções presentes na embalagem e/

ou as leis do país em causa . 
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11 CAPPUCCINATORE (OPCIONAL)
O cappuccinatore está presente apenas em alguns 
modelos de máquina; permite preparar cappuccinos gos-
tosos tornando mais prática e rápida qualquer operação.

Para a instalação será preciso realizar estas simples 
operações.
1 (Fig.29) - Desaperte a virola posicionada na parte superior 

do cappuccinatore.
2 Introduza completamente o cappuccinatore no tubo de 

vapor.
3 (Fig.30) - Aperte a virola. 
 Para utilizar o cappuccinatore será preciso preparar a 

máquina como descrito nos respectivos parágrafos.

Antes de utilizar os acessórios aconselha-se a lavá-los 
com água corrente; (Fig.31-32) mergulhe o tubo de as-
piração num recipiente com água fresca e distribua uma 
pequena quantidade de vapor (consulte as respectivas 
instruções); isto garantirá uma perfeita limpeza antes da 
utilização.

Para a limpeza do cappuccinatore, aspire um 
pouco de água limpa para realizar a limpeza do 

tubo de aspiração.

Durante a preparação da máquina, se possível, prepare 
um recipiente apropriado com o leite a utilizar ou sirva-se 
directamente do recipiente de leite; posicione-o ao lado 
da máquina.

• (Fig.33) - Mergulhe o tubo de aspiração no leite recém-
preparado.

• (Fig.34) - Distribua vapor como descrito no parágrafo 8; 
altere a espuma do leite através do pino. 

 Para obter mais espuma levante delicadamente o pino.
• Depois de preparado o cappuccino, mergulhe o tubo de 

aspiração num recipiente com água limpa e distribua 
vapor. Quando sair água clara, o cappuccinatore estará 
limpo. Limpe externamente o tubo de aspiração com um 
pano húmido.

O cappuccinatore deve ser desmontado e lavado 
completamente a cada semana. 

Para a lavagem completa do cappuccinatore proceda 
como em seguida:

• (Fig.35) - Retire a parte terminal do cappuccinatore.
• Separe os componentes do cappuccinatore

Atenção. Não utilize o vapor quando a parte ter-
minal do cappuccinatore não está introduzida.

• (Fig.36) - Lave a parte terminal com água morna. Certi-
fi que-se de que não fi cam restos de sujeira no interior.

Depois de lavados os componentes do cappuccinato-
re, volte a montá-lo na junção que fi cou montada na 
máquina.

12 DESMANTELAMENTO
Este produto está conforme a directiva  EU 2002/96/EC. 

O simbolo  impresso no produto ou na sua 
embalagem indica que este produto não se pode tratar 
como lixo comum. 
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha de 
equipamentos elétricos e eletrônicos para reciclagem. Ao 
assegurar-se que este produto é eliminado corretamente, 
estará a ajudar a evitar possiveis consequências negati-
vas para o ambiente e saúde pública que resultariam se 
este produto não fosse manipulado de forma adequada. 
Para obter informações mais detalhadas sobre a reci-
clagem deste produto, por favor contate o gabinete da 
câmara municipal da sua cidade ou a loja onde comprou 
o produto. 
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Avaria Causas possíveis Solução 
A máquina não se liga. Máquina não ligada à rede eléctrica. Ligue a máquina à rede eléctrica.
A bomba é muito ruidosa. Falta a água no reservatório Reabasteça com água (par.4.4).

O café sai muito frio

O indicador LED (15) de “máquina 
pronta” estava apagado quando o 
botão de selecção (17) foi colocado na 
posição " ".

Aguarde que o indicador LED (15) se 
acenda.

Porta-fi ltro não introduzido para o pré-
aquecimento (cap. 5). Pré-aqueça o porta-fi ltro.

Chávenas frias. Pré-aqueça as chávenas com água quente.

Não é possível obter a espu-
ma do leite.

Não é possível preparar um 
cappuccino.

Leite inapropriado: leite em pó, leite 
magro. Utilize leite inteiro.

Pannarello sujo. Limpe o pannarello como descrito no 
Cap.9.

Não há mais vapor na caldeira. Recarregue o circuito (par. 4.5) e repita as 
operações descritas no Cap.8.

O café sai muito rápido, não é 
possível obter creme.

Pouco café no porta-fi ltro. Adicione café (cap. 5).
Moagem demasiado grossa. Utilize uma mistura diferente (cap.6).
Café velho ou inapropriado. Utilize uma mistura diferente (cap.6).
Pastilha velha ou inapropriada. Troque a pastilha utilizada.

Falta um componente no porta-fi ltro.
Certifi que-se de que todos os compo-
nentes estão presentes e montados 
correctamente.

O café não sai ou sai só às 
pingas.

Falta de água. Reabasteça com água (par.4.4).
Moagem demasiado fi na. Utilize uma mistura diferente (cap.6).
Café comprimido no porta-fi ltro. Mexa o café moído.

Demasiado café no porta-fi ltro. Diminua a quantidade de café no porta-
fi ltro.

Botão (4) aberto. Feche o botão (4).
Máquina calcifi cada. Descalcifi que a máquina (cap.10).
Filtro entupido no porta-fi ltro. Limpe o fi ltro (cap.9).
Pastilha inapropriada. Mude o tipo de pastilha.

O café sai das borras.

Porta-fi ltro introduzido não correc-
tamente no grupo de distribuição do 
café.

Introduza correctamente o porta-fi ltro 
(cap.5).

Borda superior do porta-fi ltro suja. Limpe a borda do porta-fi ltro.

Pastilha introduzida de modo errado. Introduza correctamente a pastilha de 
modo a não sair do porta-fi ltro.

Demasiado café no porta-fi ltro. Diminua a quantidade de café utilizando o 
medidor.

Para as avarias não incluídas na tabela acima indicada ou problemas não resolvidos, contacte um centro de 
assistência.
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