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Introdução 
Parabéns pela sua compra de uma máquina de café totalmente automática da Philips! Para
beneficiar na totalidade da assistência que a Philips oferece, registe o seu produto em
www.philips.com/coffee-care.

Leia atentamente o folheto de segurança separado antes de utilizar a máquina pela primeira vez e
guarde-o para uma eventual consulta futura.

Para ajudar a tirar o máximo partido da sua máquina de café, a Philips oferece assistência completa
de 3 formas diferentes:
1 Este guia de início rápido separado para a primeira instalação e primeira utilização.
2 Este manual do utilizador para informações mais detalhadas. 
3 Suporte e vídeos online: digitalize o código QR da primeira página ou visite

www.philips.com/coffee-care 

Nota: esta máquina foi testada com café. Embora tenha sido limpa cuidadosamente, poderá conter
alguns resíduos de café. No entanto, garantimos que é totalmente nova.

Primeira instalação
Antes da primeira utilização da máquina de café, deve realizar alguns passos simples, como encher o
circuito de água e ativar o filtro AquaClean. Estes passos são mostrados no guia de início rápido
separado.

Para obter um café com o melhor sabor, tem de começar por preparar 5 cafés inicialmente para
permitir à máquina realizar os devidos ajustes automáticos.

A máquina foi configurada para retirar o melhor sabor dos grãos de café. Por isso, é recomendável
não ajustar as definições do moinho até ter preparado 100 a 150 chávenas (cerca de 1 mês de
utilização).

Limpe cuidadosamente o LatteGo antes da primeira utilização.

A máquina é fornecida com um suporte expresso, que tem a dupla função de suporte para chávenas
e tabuleiro de recolha de pingos adicional para recolher a água de enxaguamento.

Filtro AquaClean
O filtro AquaClean foi concebido para reduzir os depósitos de calcário no interior da máquina de café
e fornecer água filtrada de modo a preservar o aroma e o sabor de cada chávena de café. Se utilizar
uma série de 8 filtros AquaClean, conforme indicado pela máquina e neste manual do utilizador, só
precisa de descalcificar a máquina ao fim de 5000 chávenas. Cada filtro permite servir até 625
chávenas, dependendo das variedades de café selecionadas e da frequência de enxaguamento e de
limpeza.

Preparar o filtro AquaClean para ativação
Antes de colocar o filtro AquaClean no depósito de água, tem de o preparar para utilização:
1 Sacuda o filtro durante cerca de 5 segundos (Fig. 2).
2 Mergulhe o filtro voltado ao contrário num jarro de água fria durante pelo menos 30 segundos e

aguarde até não saírem (Fig. 3) mais bolhas de ar. 
3 Introduza o filtro no respetivo encaixe empurrando-o o mais para baixo (Fig. 4) possível.
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Ativar o filtro AquaClean
É necessário ativar cada novo filtro AquaClean que utiliza. Ao ativar o filtro AquaClean, a máquina
monitoriza a capacidade do mesmo e o número de filtros utilizados. Existem 3 formas de ativar o filtro
AquaClean.

1. Ativar o filtro AquaClean durante a primeira instalação
Ao ligar a máquina pela primeira vez, esta orienta-o nos passos da primeira instalação, como encher o
depósito de água, encher o circuito de água e ativar o filtro AquaClean. Basta seguir as instruções no
ecrã.

2. Ativar o filtro AquaClean quando for pedido
Nota: substitua o filtro AquaClean assim que a respetiva capacidade atingir os 0% e o ícone de filtro
apresentar uma intermitência rápida. Substitua o filtro AquaClean, pelo menos, de 3 em 3 meses,
mesmo que a máquina ainda não tenha indicado que a substituição é necessária.

Sugestão: aconselhamos a compra de um novo filtro quando a respetiva capacidade atingir os 10% e
o ícone de filtro apresentar uma intermitência lenta. Deste modo, poderá substituir o filtro quando a
respetiva capacidade atingir os 0%.
1 Prima o botão MENU, desloque-se até AQUACLEAN FILTER (FILTRO AQUACLEAN) e prima o botão

OK para confirmar.
- O visor pergunta se pretende ativar um novo filtro (Fig. 5).

2 Prima o botão OK para confirmar.
- O visor atualiza automaticamente o número de filtros utilizados (Fig. 6).

Nota: se pretender substituir o filtro AquaClean após a utilização de 8 filtros, primeiro necessita de
descalcificar a máquina. Siga as instruções apresentadas no visor.

3. Ativar o filtro AquaClean em qualquer outra altura
Pode começar a utilizar o filtro AquaClean em qualquer altura ao seguir as instruções abaixo.
1 Prima o botão MENU, selecione MENU e prima o botão OK para confirmar. Desloque-se para

FILTRO AQUACLEAN. Prima o botão OK para confirmar.
- O visor apresenta o número de filtros AquaClean instalados anteriormente (de 0 a 8 filtros (Fig.

6)).
2 Selecione "ON" (LIGADO) no visor e prima o botão OK para confirmar (Fig. 7).

- O visor atualiza automaticamente o número de filtros utilizados (Fig. 8).
- Em seguida, aparece o ecrã de indicação de máquina pronta com o ícone AquaClean 100% para

indicar que o filtro foi instalado (Fig. 9). 
3 Forneça 2 chávenas de água quente (0,5 l) para concluir a ativação. Despeje esta água.

Nota: Em alguns casos, a máquina irá indicar que é necessário proceder à descalcificação antes de
instalar e ativar um novo filtro AquaClean. Isto acontece porque a máquina tem de estar
completamente descalcificada antes de começar a utilizar o filtro AquaClean. Siga as instruções no
ecrã.

Medir a dureza da água
Utilize a tira de teste de dureza da água fornecida para definir a dureza da água. Prima o botão
MENU, selecione MENU e desloque-se para selecionar WATER HARDNESS (DUREZA DA ÁGUA).
1 Mergulhe a tira de teste da dureza da água em água corrente durante 1 segundo. Em seguida,

aguarde 1 minuto.
2 Verifique quantos quadrados ficaram vermelhos.
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3 Selecione a definição de dureza da água adequada e prima o botão OK para confirmar.

Número de quadrados a
vermelho:

Valor a definir 1 2 3 4

Utilizar o painel de controlo 
Abaixo, encontra uma vista geral e uma descrição do painel de controlo da máquina. Alguns dos
botões têm uma dupla função; se aplicável, os ícones de navegação são apresentados no visor.
Utilize os botões juntos a este ícone para selecionar ou confirmar as suas escolhas. 

Utilize o botão MENU para selecionar outras bebidas e para alterar definições, tais como, a dureza da
água e a temperatura do café.

Espresso

Aroma strength

Coffee

Menu

Steam

Hot water

2

43 5

1

1. Botão ligar/desligar 4. Botão MENU

2. Botões de bebida de um toque 5. Ícones de navegação (para cima, para baixo,
voltar, ok)

3. Botão INTENSIDADE DO AROMA

Preparar bebidas
Pode selecionar uma bebida premindo um dos botões de bebida de um toque ou selecionando outra
bebida no menu. 
- Se pretender preparar duas chávenas, prima o botão de bebida de um toque da bebida

selecionada duas vezes (Fig. 10) ou selecione uma bebida de café através do MENU e prima-a
duas vezes. A máquina executa automaticamente dois ciclos de moagem consecutivos para a
bebida selecionada. Só pode preparar duas chávenas de café ou duas chávenas de café expresso
ao mesmo tempo.

- Deslize o bico de distribuição para cima ou para baixo, para ajustar a respetiva altura ao tamanho
da chávena ou do copo que está a utilizar.

- Quando seleciona AMERICANO, a máquina primeiro distribui o café e depois a água.
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Preparar bebidas de café
Preparar café com grãos
1 Encha o depósito de água com água da torneira e encha o depósito de grãos com grãos.
2 Para preparar um café, prima um dos botões de bebida de um toque. Para selecionar

AMERICANO, prima o botão MENU, selecione DRINKS (BEBIDAS) e prima o botão OK.
3 Para parar a distribuição de café, prima o botão OK.

Preparar espuma de leite
Utilize sempre leite retirado diretamente do frigorífico para obter os melhores
resultados

Nota: aconselha-se o enxaguamento do circuito de água antes da utilização. Prima o botão STEAM
(VAPOR) para distribuir vapor durante alguns segundos.

1 Encha 1/3 de um jarro com leite frio.
2 Insira o acessório para espuma de leite clássico no leite. Prima o botão (Fig. 13) STEAM.
3 Prepare a espuma de leite rodando suavemente o jarro e movendo-o para cima e para baixo (Fig.

14).
4 Prima o botão OK para parar de fazer espuma.

Preparar café com café pré-moído
1 Abra a tampa e coloque apenas uma medida rasa de café pré-moído no compartimento para café

pré-moído. Em seguida, feche a tampa (Fig. 12).
2 Coloque uma chávena sob o bico de distribuição de café. Para chávenas mais pequenas, pode

utilizar o suporte expresso.
3 Prima o botão AROMA STRENGTH (INTENSIDADE DO AROMA) e selecione a função de preparação

do café pré-moído.Prima o botão ESPRESSO.

Nota: com café pré-moído só pode preparar um café de cada vez.

Distribuir água quente
Água quente 
1 Coloque um jarro sob o acessório para espuma de leite clássico.
2 Prima o botão HOT WATER. A máquina começa a distribuir água quente.
3 Para parar a distribuição de água quente, prima o botão OK.

Personalizar as bebidas

Ajustar a quantidade de café
Pode ajustar o volume do café preparado de acordo com o seu gosto e o tamanho das chávenas.
recomendamos a utilização de taças de vidro ou chávenas com revestimento cerâmico.
1 Para ajustar o volume de café expresso, prima sem soltar o botão ESPRESSO até o ecrã apresentar

o ícone MEMO.
- A máquina entra na fase de programação e começa a preparar a bebida selecionada.
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2 Prima o botão OK quando a chávena tiver a quantidade de café expresso pretendida.
- O sinal de visto no visor mostra que o botão está programado: sempre que é premido, a

máquina prepara o volume definido de café expresso.

Nota: Para definir o volume de café, siga o mesmo procedimento: prima e mantenha premido o botão
da bebida e prima OK quando a chávena contiver a quantidade pretendida. Para ajustar o volume de
outras bebidas: selecione a bebida, prima e mantenha premido o botão OK até o visor mostrar o
ícone MEMO e, em seguida, prima o botão OK de novo para guardar o volume pretendido.

Ajustar a intensidade do café
- Para alterar a intensidade do café, prima o botão AROMA STRENGTH (INTENSIDADE DO AROMA). 
- Sempre que premir o botão AROMA STRENGTH (INTENSIDADE DO AROMA), a máquina seleciona

uma definição de intensidade do aroma superior. Existem 5 intensidades de aroma: 1 é muito
suave e 5 é muito intenso. Após a definição 5, é novamente (Fig. 16) selecionada a definição 1. 

- Nota: também pode utilizar o botão AROMA STRENGTH (INTENSIDADE DO AROMA) para preparar
o café com café pré-moído.

- O visor apresenta a intensidade escolhida. depois de ajustar a intensidade do café, o visor
apresenta o menu principal de novo e guarda a intensidade do aroma escolhida quando prepara
um café. 

Ajustar as definições do moinho
Pode ajustar as definições do moinho ao utilizar o respetivo botão de definição de moagem no
interior do recipiente para grãos. Pode escolher entre 5 definições diferentes para a moagem. Quanto
mais baixa for a definição, mais forte é o café.

Nota: só pode ajustar as definições de moagem quando a máquina estiver a moer grãos de café. É
necessário preparar 2 a 3 bebidas antes de poder sentir toda a diferença de sabor.

Atenção: não avance mais do que um nível de cada vez com o botão de definição de moagem para
evitar danos no moinho. 
1 Coloque uma chávena sob o bico de distribuição de café.
2 Abra a tampa do depósito de grãos.
3 Prima o botão ESPRESSO.
4 Quando o moinho começar a moer, pressione o botão de definição de moagem e rode-o para a

esquerda ou para a direita (Fig. 17).

 

Manusear o grupo de preparação
Aceda a www.philips.com/coffee-care para obter instruções em vídeo detalhadas sobre como retirar,
introduzir e limpar o grupo de preparação.

Retirar o grupo de preparação da máquina
1 Desligue a máquina ao premir o interruptor principal localizado na parte posterior da máquina.
2 Retire o tabuleiro de recolha de pingos com o depósito de borras de café.
3 Abra a porta (Fig. 18) de serviço.
4 Prima o botão (Fig. 19) PUSH (EMPURRAR) e puxe pela pega do grupo de preparação para o retirar

da máquina (Fig. 20).
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5 Retire a gaveta (Fig. 21) para resíduos de café.

Voltar a introduzir o grupo de preparação
Antes de introduzir o grupo de preparação novamente na máquina, certifique-se de que o mesmo
está na posição correta.
1 Verifique se a seta no cilindro amarelo no lado do grupo de preparação está alinhada com a seta

preta e N. 
- Se não estiverem alinhadas, baixe a alavanca até esta tocar na base do grupo (Fig. 23) de

preparação.
2 Certifique-se de que o gancho de bloqueio amarelo no outro lado do grupo de preparação está na

posição correta.
- Para posicionar o gancho corretamente, desloque-o para cima até à sua posição (Fig. 25) mais

elevada.
3 Volte a colocar a gaveta para resíduos de café. 
4 Introduza o grupo de preparação novamente no interior da máquina deslizando-o pelas calhas de

guia nas partes laterais até este encaixar na sua posição com um estalido. Não prima o botão
PUSH (EMPURRAR).

5 Volte a introduzir o tabuleiro de recolha de pingos com o depósito de borras de café.

Limpeza e manutenção
Uma limpeza e manutenção regulares mantêm a máquina em ótimas condições e garantem um café
com sabor ótimo durante um longo período de tempo, um fluxo constante do café e uma espuma de
leite perfeita. 

Consulte a tabela para saber quando e como deve limpar todas as peças amovíveis da máquina.
Pode encontrar informações e instruções em vídeo mais detalhadas em www.philips.com/coffee-
care.

Tabela de limpeza
Descrição da
peça

Quando limpar Como limpar

Grupo de
preparação

Semanalmente Retire o grupo de preparação e enxague-o sob
água corrente (consultar 'Lavar o grupo de
preparação em água corrente').

Mensalmente Limpe o grupo de preparação com uma pastilha
(consultar 'Limpar o grupo de preparação com as
pastilhas de remoção do óleo do café') de
remoção do óleo do café da Philips. Aceda a
www.philips.com/coffee-care para obter
instruções em vídeo detalhadas.

Lubrificação do
grupo de
preparação

Consoante o tipo de
utilização. Consulte a tabela
(consultar 'Lubrificar o grupo
de preparação') de
lubrificação. 

Lubrifique o grupo de preparação com a graxa
da Philips. Aceda a www.philips.com/coffee-
care para obter instruções em vídeo detalhadas.
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Descrição da
peça

Quando limpar Como limpar

Acessório para
espuma de leite
clássico

Após cada utilização Enxague com água limpa (consulte "Limpeza
diária do acessório para espuma de leite
clássico")

Semanalmente Desmonte o acessório para espuma de leite
clássico e limpe todas as peças sob água
corrente (consulte "Limpeza semanal do
acessório para espuma de leite clássico e do
bocal de vapor")

Tabuleiro de
recolha de pingos

Esvazie o tabuleiro de
recolha de pingos assim que
o indicador vermelho de
"drip tray full" (tabuleiro de
recolha de pingos cheio)
sobressair através do
tabuleiro de recolha de
pingos. Limpe o tabuleiro de
recolha de pingos quando
for conveniente.

Retire o tabuleiro de recolha de pingos e
enxague-o em água corrente com um pouco de
detergente da loiça.

Depósito de
borras de café

Esvazie o depósito de borras
de café quando a máquina
pedir. Limpe-o quando for
conveniente.

Retire o depósito de borras de café com a
máquina ligada e enxague-o em água corrente
com um pouco de detergente da loiça.

Depósito de água Quando for conveniente. Enxague o depósito de água debaixo da torneira. 

Funil de café Verifique o funil de café
semanalmente para ver se
está obstruído.

Desligue a máquina e retire o grupo de
preparação. Abra a tampa do compartimento
para café pré-moído e insira o cabo da colher no
funil de café. Mova o cabo para cima e para
baixo até o café moído acumulado cair (Fig. 26).
Aceda a www.philips.com/coffee-care para
obter instruções em vídeo detalhadas.

Suporte expresso Diariamente Esvazie o suporte expresso e lave-o com água
corrente ou na máquina de lavar loiça.

Sugestão: encontra um calendário de limpeza na última página deste manual do utilizador. Anote as
datas em que realizou uma ação de limpeza.

Limpar o grupo de preparação
A limpeza regular do grupo de preparação evita que os resíduos de café obstruam os circuitos
internos. Visite www.philips.com/coffee-care para obter vídeos de assistência sobre como retirar,
introduzir e limpar o grupo de preparação.

Lavar o grupo de preparação em água corrente
1 Retire o grupo de preparação e a gaveta para resíduos de café.
2 Enxague bem a gaveta para resíduos de café e o grupo de preparação com água. Limpe

cuidadosamente o filtro (Fig. 24) superior do grupo de preparação.
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3 Deixe o grupo de preparação secar ao ar antes de o voltar a colocar. Não seque o grupo de
preparação com um pano para impedir a acumulação de fibras no mesmo.

Limpar o grupo de preparação com as pastilhas de remoção do óleo do café
Utilize apenas as pastilhas de remoção do óleo do café da Philips Saeco. Siga as instruções
apresentadas no manual do utilizador fornecido com as pastilhas de remoção do óleo do café.

Lubrificar o grupo de preparação
Lubrifique regularmente o grupo de preparação para garantir o correto funcionamento das peças
móveis. Consulte a tabela abaixo para obter informações sobre a frequência de lubrificação. Visite
www.philips.com/coffee-care para obter instruções em vídeo detalhadas.

Frequência de
utilização

N.º de bebidas preparadas
diariamente

Frequência de lubrificação

Baixa 1-5 A cada 4 meses

Normal 6-10 A cada 2 meses

Intensa >10 Todos os meses

Limpar o acessório para espuma de leite clássico

Limpeza diária do acessório para espuma de leite clássico
Retire a parte externa do acessório para espuma de leite clássico e enxague-a com água limpa.

Limpeza semanal do acessório para espuma de leite clássico
e do bocal de vapor 
1 Retire a parte externa do acessório para espuma de leite clássico e enxague-a com água (Fig. 27)

limpa.
2 Retire a parte superior do acessório para espuma de leite clássico do bocal de vapor e enxague-a

com água (Fig. 28) limpa.
3 Limpe o bocal de vapor com um pano húmido.
4 Monte novamente todas as peças do acessório para espuma de leite clássico.

Procedimento de descalcificação
Quando o visor mostrar START CALC CLEAN (INICIAR LIMPEZA DE CALCÁRIO), será necessário
descalcificar a máquina. Se não descalcificar a máquina quando esta mensagem aparecer no visor, a
máquina acabará por deixar de funcionar corretamente. Nesse caso, a garantia não cobre as
reparações.

Utilize apenas o anticalcário da Philips. Em nenhuma circunstância, deve utilizar um anticalcário à
base de ácido sulfúrico, ácido hidroclorídrico, ácido sulfamínico ou ácido acético (vinagre), uma vez
que estes podem danificar o circuito de água da máquina e não dissolver o calcário corretamente. A
não utilização do anticalcário da Philips invalida a garantia. A não descalcificação do aparelho
também invalida a garantia. Pode adquirir a solução de descalcificação da Philips na loja online, em
www.philips.com/coffee-care.
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O procedimento de descalcificação dura 30 minutos e é composto por um ciclo de descalcificação e
um ciclo de enxaguamento. Pode fazer uma pausa no ciclo de descalcificação ou enxaguamento ao
premir o botão Saída. Para prosseguir com o ciclo de descalcificação ou enxaguamento, prima o
botão OK.

Nota: Não retire o grupo de preparação de café durante o procedimento de descalcificação.

Aviso: Não beba a solução de descalcificação ou a água distribuída durante o
procedimento de descalcificação.

1 Retire o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito de borras de café, esvazie-os, limpe-os e
coloque-os novamente no lugar.

2 Retire a parte externa do acessório para espuma de leite clássico.
3 Coloque um recipiente grande (1,5 l) sob o bico de distribuição de café e o acessório para espuma

de leite clássico.
4 Quando o visor mostrar START CALC CLEAN (INICIAR LIMPEZA DE CALCÁRIO) (Fig. 29), prima OK

para iniciar o procedimento de descalcificação. Retire o bico de distribuição de água quente, se
estiver presente.

O visor lembra-o de que deve remover o filtro AquaClean (Fig. 30).

Nota: pode premir o botão Saída para ignorar a descalcificação. Se pretender iniciar o
procedimento de descalcificação mais tarde, prima o botão MENU, selecione MENU e desloque-se
para selecionar DESCALING (DESCALCIFICAÇÃO). Prima OK para confirmar.

5 Deite a solução de descalcificação no depósito de água. Encha o depósito de água com água
limpa até ao nível CALC CLEAN (LIMPEZA DE CALCÁRIO) (Fig. 31). Volte a introduzir o depósito de
água na máquina. Prima o botão OK para confirmar.
- É iniciada a primeira fase do procedimento de descalcificação. A máquina começa a distribuir a

solução de descalcificação intervaladamente.
- O visor apresenta o ícone de descalcificação, a indicação da fase e a duração. A primeira fase

dura 20 minutos. 
6 Deixe a máquina distribuir a solução de descalcificação até o depósito de água ficar vazio.
7 Retire o depósito de água e enxagúe-o.
8 Encha o depósito de água com água limpa até ao nível CALC CLEAN. Volte a colocar o depósito de

água na máquina e prima OK.
9 Retire e esvazie o recipiente e coloque-o novamente sob o bico de distribuição de café. Prima OK

para confirmar.
10 É iniciada a segunda fase do procedimento de descalcificação, que corresponde ao ciclo de

enxaguamento. Esta fase dura 3 minutos. O visor apresenta o ícone de enxaguamento e a duração
da fase.

Nota: Se o depósito de água não estiver cheio até ao nível CALC CLEAN, a máquina pode precisar
de outro ciclo de enxaguamento. 

11 Aguarde até a máquina parar de distribuir água. O procedimento de descalcificação termina
quando aparece um sinal de visto no visor.

12 Prima o botão OK para sair do procedimento de descalcificação. A máquina começa a aquecer e
executa o ciclo de enxaguamento automático.

13 Retire e esvazie o recipiente.
14 Limpe o acessório para espuma de leite clássico após a descalcificação (consultar 'Limpeza

semanal do acessório para espuma de leite clássico e do bocal de vapor ').
15 Limpe o grupo (consultar 'Lavar o grupo de preparação em água corrente') de preparação. 
16 Instale um novo filtro AquaClean no depósito de água.
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Sugestão: A utilização do filtro AquaClean reduz a necessidade de descalcificação.

O que fazer se o procedimento de descalcificação for interrompido
Pode sair do procedimento de descalcificação ao premir o botão ligar/desligar no painel de controlo.
Se o procedimento de descalcificação for interrompido antes de estar completamente concluído, faça
o seguinte:
1 Esvazie e enxague o depósito de água cuidadosamente.
2 Encha o depósito de água com água limpa até ao nível CALC CLEAN (LIMPEZA DE CALCÁRIO) e

volte a ligar a máquina. A máquina vai aquecer e executar um ciclo de enxaguamento automático. 
3 Antes de preparar qualquer bebida, execute um ciclo de enxaguamento manual. Para efetuar um

ciclo de enxaguamento manual, primeiro forneça água quente de metade do depósito de água e
prepare 2 chávenas de café pré-moído sem adicionar café moído.

Nota: se o procedimento de descalcificação não tiver sido concluído, deverá executar outro
procedimento de descalcificação logo que possível.

Ícones de advertência e códigos de erro

Significado dos ícones de advertência 

ADD WATER

Encha o depósito de água
com água limpa até ao nível
MAX.

O grupo de preparação está
bloqueado pelo pó do café.
Limpe o grupo de preparação. 

ADD COFFEE

O depósito de grãos está
vazio. Coloque novos grãos
de café no depósito de
grãos.

Introduza o tabuleiro de
recolha de pingos e feche a
porta de serviço.

O grupo de preparação não
está na máquina ou não foi
introduzido corretamente.
Introduza o grupo de
preparação.

10

xx

Se for apresentado um código
de erro, consulte a secção
"Significado dos códigos de
erro" para ver no visor o que o
código significa e o que pode
fazer. Não pode utilizar a
máquina quando este ícone
aparece no visor.

O depósito de borras de café
está cheio. Certifique-se de
que a máquina está ligada.
Em seguida, retire e esvazie o
depósito de borras de café. 

Há ar na máquina. Coloque
uma chávena sob o bico de
distribuição de água quente e
selecione OK para iniciar o
carregamento. Certifique-se
de que o bico de distribuição
de água quente está inserido
antes de iniciar o processo.

Significado dos códigos de erro
Abaixo pode encontrar uma lista dos códigos de erro para problemas que pode resolver sem recorrer
à assistência. Estão disponíveis instruções em vídeo em www.philips.com/coffee-care. Se for
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apresentado outro código de erro, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Para
os dados de contacto, consulte o folheto de garantia.

Código
de erro

Problema Solução possível

01 O funil de café está
bloqueado por café
moído ou por um
objeto estranho.

Desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Retire o grupo
de preparação. Em seguida, abra a tampa do compartimento
para café pré-moído. Insira o cabo da colher e desloque-o
para cima e para baixo para que o café moído acumulado caia
(Fig. 26). Se um objeto estranho estiver a bloquear o funil do
café, remova-o. Visite www.philips.com/coffee-care para
obter instruções em vídeo detalhadas.

03 O grupo de preparação
está sujo ou não está
bem lubrificado. 

Desligue a máquina com o interruptor principal. Enxague o
grupo de preparação com água limpa, deixe-o secar ao ar e,
em seguida, lubrifique-o (consultar 'Lubrificar o grupo de
preparação'). Consulte o capítulo "Limpar o grupo de
preparação" ou visite www.philips.com/coffee-care para
obter instruções em vídeo detalhadas. Em seguida, ligue a
máquina de novo.

04 O grupo de preparação
não está posicionado
corretamente.

Desligue a máquina com o interruptor principal. Retire o grupo
de preparação e volte a colocá-lo. Certifique-se de que o
grupo de preparação está na posição correta antes de o
introduzir. Consulte o capítulo "Manusear o grupo de
preparação" ou visite www.philips.com/coffee-care para
obter instruções em vídeo detalhadas. Em seguida, ligue a
máquina de novo.

05 Há ar no circuito de
água.

Reinicie a máquina desligando-a e ligando-a novamente com
o botão principal. Se resultar, encha 2 a 3 chávenas com água
quente. Descalcifique a máquina se não o tiver feito durante
um longo período de tempo.

O filtro AquaClean não
foi devidamente
preparado antes da
instalação ou está
obstruído.

Retire o filtro AquaClean e experimente tirar um café de novo.
Se resultar, certifique-se de que prepara o filtro AquaClean
devidamente antes de o colocar de novo (consultar 'Preparar
o filtro AquaClean para ativação'). Volte a colocar o filtro
AquaClean no depósito de água. Se não resultar, significa que
o filtro está obstruído e precisa de o substituir.

14 A máquina está
demasiado quente. 

Desligue a máquina e volte a ligá-la após 30 minutos.

Encomendar acessórios
Para limpar e descalcificar a máquina, utilize apenas os produtos de manutenção da Philips. Estes
produtos podem ser adquiridos num revendedor local, nos centros de assistência autorizados ou
online em www.shop.philips.com/service. Para obter uma lista completa de peças sobressalentes
online, introduza o número do modelo da sua máquina. Pode encontrar o número do modelo no
interior da porta de serviço.

Produtos de manutenção e referências: 
- Solução anticalcário CA6700
- Filtro AquaClean CA6903
- Graxa para o grupo de preparação HD5061
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- Pastilhas de remoção do óleo do café CA6704
- Agente de limpeza do circuito de leite CA6705
- Kit de manutenção CA6707

Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir na máquina. Estão disponíveis
vídeos de assistência e uma lista completa das perguntas mais frequentes em
www.philips.com/coffee-care. Se não conseguir resolver o problema, contacte o Centro de Apoio ao
Cliente no seu país. Para os dados de contacto, consulte o folheto de garantia.

Problema Causa Solução

O tabuleiro de recolha
de pingos enche
rapidamente.

É normal. A máquina utiliza
água para enxaguar o circuito
interno e o grupo de
preparação. Alguma da água
passa pelo sistema interno
diretamente para o tabuleiro
de recolha de pingos.

Esvazie o tabuleiro de recolha de
pingos quando o indicador de
"tabuleiro de recolha de pingos cheio"
sobressair através da tampa do
tabuleiro.

Coloque o suporte expresso sob o bico
de distribuição para recolher a água de
enxaguamento.

A máquina está em
modo DEMO.

Premiu o botão em espera
durante mais de 8 segundos.

Desligue a máquina e volte a ligá-la
com o interruptor principal localizado
na parte posterior da máquina.

O ícone de "depósito de
borras de café cheio"
continua a ser
apresentado. 

Esvaziou o depósito de borras
de café enquanto a máquina
estava desligada.

Esvazie sempre o depósito de borras de
café com a máquina ligada. Se esvaziar
o depósito de borras de café enquanto
a máquina está desligada, o contador
de ciclos de café não é reposto.

Voltou a colocar o depósito de
borras de café demasiado
cedo.

Não volte a colocar o depósito de
borras de café enquanto o ecrã não
indicar que o deve fazer.

Não consigo retirar o
grupo de preparação.

O grupo de preparação não
está na posição correta.

Reponha a máquina da seguinte forma:
volte a introduzir o tabuleiro de recolha
de pingos e o depósito de borras de
café. Em seguida, feche a porta de
serviço e desligue e volte a ligar a
máquina. Experimente retirar
novamente o grupo de preparação.

  Não retirou o depósito de
borras de café.

Retire o depósito de borras de café
antes de remover o grupo de
preparação.
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Problema Causa Solução

Não consigo introduzir o
grupo de preparação.

O grupo de preparação não
está na posição correta.

Reponha a máquina da seguinte forma:
volte a introduzir o tabuleiro de recolha
de pingos e o depósito de borras de
café. Deixe de fora da máquina o grupo
de preparação. Feche a porta de serviço
e ligue e desligue a máquina. Em
seguida, coloque o grupo de
preparação na posição correta e volte a
introduzi-lo na máquina. 

A máquina ainda se encontra
no procedimento de
descalcificação.

Não pode retirar o grupo de preparação
enquanto o procedimento de
descalcificação estiver em curso.
Primeiro conclua o procedimento de
descalcificação e só depois retire o
grupo de preparação.

O café fica aguado. O moinho está definido para
um nível demasiado grosso.

Ajuste o moinho para uma definição
mais fina (baixa).

  O tubo de saída de café está
obstruído.

Limpe cuidadosamente o tubo de saída
de café com o cabo da colher. Em
seguida, desligue e volte a ligar a
máquina.

  A máquina está a executar o
procedimento de ajuste
automático.

Prepare algumas chávenas de café.

  O grupo de preparação está
sujo ou precisa de ser
lubrificado.

Limpe e lubrifique o grupo de
preparação.

O café não está bem
quente.

As chávenas utilizadas estão
frias.

Pré-aqueça as chávenas ao enxaguá-
las com água quente.

  A temperatura é demasiado
baixa. Verifique as definições
do menu.

Defina a temperatura para "high" (alta)
no menu.

  Adicionou leite. Independentemente de o leite
adicionado estar quente ou frio, baixa
sempre ligeiramente a temperatura do
café.

Existe uma fuga de café
no bico de distribuição
de café.

O bico de distribuição de café
está entupido.

Limpe o bico de distribuição de café e
os respetivos orifícios com um limpa-
tubos.

O tubo de saída de café está
obstruído.

Limpe o tubo de saída de café com a
pega da colher de medição ou com
o cabo de uma colher. Em seguida,
desligue e volte a ligar o aparelho.
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Problema Causa Solução

O café não sai ou sai
lentamente.

O filtro AquaClean não foi
devidamente preparado para
instalação ou está obstruído.

Retire o filtro AquaClean e experimente
tirar um café de novo. Se resultar,
certifique-se de que prepara o filtro
AquaClean devidamente antes de o
colocar de novo. Volte a colocar o filtro
preparado. Se não resultar, significa que
o filtro está obstruído e precisa de o
substituir.

O moinho está definido para
um nível demasiado fino.

Ajuste o moinho para uma definição
mais grossa (alta).

  O grupo de preparação está
sujo.

Limpe o grupo de preparação.

  O bico de distribuição de café
está sujo.

Limpe o bico de distribuição de café e
os respetivos orifícios com uma agulha.

O circuito da máquina está
entupido com calcário.

Descalcifique a máquina.

A espuma de leite está
demasiado fria.

O acessório para espuma de
leite clássico está sujo ou não
foi montado corretamente.

Limpe o acessório para espuma de leite
clássico e certifique-se de que está
montado corretamente.

  O tipo de leite utilizado não é
apropriado para a preparação
de espuma.

Os diferentes tipos de leite produzem
diferentes quantidades e qualidades de
espuma. Testámos os seguintes tipos
de leite que obtiveram bons resultados
em termos de espuma de leite: leite de
vaca meio gordo ou gordo, leite de soja
e leite sem lactose. Os restantes tipos
de leite não foram testados e podem
produzir pequenas quantidades de
espuma de leite.

O café salpica. A distância entre a chávena e o
bico é demasiado grande.

Coloque o suporte expresso em cima
do tabuleiro de recolha de pingos, sob
o bico.

A máquina parece ter
uma fuga.

A máquina utiliza água para
enxaguar o circuito interno e o
grupo de preparação. Alguma
da água passa pelo sistema
interno diretamente para o
tabuleiro de recolha de pingos.

Esvazie o tabuleiro de recolha de
pingos quando o indicador de
"tabuleiro de recolha de pingos cheio"
sobressair através da tampa do
tabuleiro. Coloque o suporte expresso
sob o bico de distribuição para recolher
a água de enxaguamento.

O tabuleiro de recolha de
pingos está demasiado cheio e
transbordou, fazendo parecer
que a máquina está com uma
fuga.

Esvazie o tabuleiro de recolha de
pingos quando o indicador de
"tabuleiro de recolha de pingos cheio"
sobressair através da tampa do
tabuleiro. Coloque o suporte expresso
sob o bico de distribuição para recolher
a água de enxaguamento.
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Problema Causa Solução

A máquina não está colocada
numa superfície horizontal.

Coloque a máquina numa superfície
horizontal para que o indicador de
"tabuleiro de recolha de pingos cheio"
funcione corretamente.

Não consigo ativar o
filtro AquaClean e a
máquina pede uma
descalcificação.

O filtro não foi substituído a
tempo após o ícone do filtro
AquaClean ficar intermitente e
a capacidade ter atingido os
0%. 

Descalcifique a máquina primeiro e, em
seguida, instale o filtro AquaClean.

Não instalou o filtro AquaClean
durante a primeira instalação,
mas sim após a preparação de
aprox. 25 cafés (com base em
chávenas de 100 ml). A
máquina tem de estar
completamente descalcificada
antes da instalação do filtro
AquaClean.

Descalcifique a máquina primeiro e, em
seguida, instale o filtro AquaClean. Após
a descalcificação, o contador de filtros é
reposto para 0/8. Confirme sempre a
ativação do filtro no menu da máquina.
Faça o mesmo após a substituição do
filtro.

O filtro de água novo
não cabe no
compartimento.

Está a tentar instalar um filtro
diferente do AquaClean.

Apenas um filtro AquaClean encaixa na
máquina.

A máquina está a fazer
um ruído.

É normal que a máquina faça
ruído durante a utilização.

Se a máquina começar a fazer um tipo
de ruído diferente, limpe o grupo de
preparação e lubrifique-o (consultar
'Lubrificar o grupo de preparação'). 

Especificações técnicas
O fabricante reserva-se o direito de melhorar as especificações técnicas do produto. Todas as
quantidades predefinidas são aproximadas.

Descrição Valor

Material do compartimento Termoplástico

Tamanho (L x A x P) 221 x 340 x 430 mm

Peso 7,6 kg

Comprimento do cabo de alimentação 800 - 1200 mm

Painel de controlo Frente

Tamanho da chávena até 152 mm

Depósito de água 1,8 litros, amovível

Capacidade do depósito de grãos de café 250 g

Capacidade da gaveta de recolha das borras de
café

15 borras
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Capacidade do jarro de leite 500 ml

Pressão da bomba 15 bares

Caldeira caldeira em aço inoxidável

Dispositivos de segurança fusível térmico

Modo de poupança de energia < 1 Wh

Tensão nominal - Consumo de energia - Fonte
de alimentação

Consulte os dados no interior do acesso de
manutenção

151Português

Descrição Valor



START

DESCALING?

23 MIN

Appliance overview 2



www.philips.com/coffee-care >75% recycled paper

421945003971_PHI5000 CMF_BACK_A5_WE.indd   1 21-01-19   10:59


	Contents
	Machine overview (Fig. 1)
	Introduction 
	First installation
	AquaClean filter
	Preparing the AquaClean filter for activation
	Activating the AquaClean filter
	1. Activating the AquaClean filter during first installation
	2. Activating the AquaClean filter when prompted
	3. Activating the AquaClean filter at any other time


	Measuring water hardness
	Using the control panel 
	Brewing drinks
	Brewing coffee drinks
	Brewing coffee with beans

	Frothing milk
	Brewing coffee with pre-ground coffee
	Dispensing hot water
	Hot water 


	Personalizing drinks
	Adjusting coffee volume
	Adjusting coffee strength

	Adjusting grinder settings
	Handling the brew group
	Removing the brew group from the machine
	Reinserting the brew group

	Cleaning and maintenance
	Cleaning table
	Cleaning the brew group
	Cleaning the brew group under the tap
	Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets

	Lubricating the brew group

	Cleaning the classic milk frother
	Daily cleaning of classic milk frother
	Weekly cleaning of classic milk frother and steam wand 

	Descaling procedure
	What to do if the descaling procedure is interrupted
	Warning icons and error codes
	Meaning of the warning icons 
	Meaning of error codes

	Ordering accessories
	Troubleshooting
	Technical specifications
	Indhold
	Oversigt over maskinen (fig. 1)
	Introduktion 
	Første installation
	AquaClean-filter
	AquaClean-filteret gøres klar til aktivering
	Aktivering af AquaClean-filteret
	1. Aktivering af AquaClean-filteret i forbindelse med den første installation
	2. Aktivér AquaClean-filteret, når maskinen giver besked
	3. Aktivering af AquaClean-filteret på andre tidspunkter


	Måling af vandets hårdhedsgrad
	Brug af betjeningspanelet 
	Brygning af drikke
	Brygning af kaffe
	Kaffebrygning med kaffebønner

	Mælkeskum
	Kaffebrygning med formalet kaffe
	Tapning af varmt vand
	Varmt vand 


	Personlige indstillinger af drikke
	Juster kaffemængde
	Regulering af kaffens styrke

	Regulering af formalingsindstillinger
	Håndtering af bryggeenheden
	Sådan tages bryggeenheden ud af maskinen
	Sådan sættes bryggeenheden i igen

	Rengøring og vedligeholdelse
	Rengøringsskema
	Rengøring af bryggeenheden
	Rengøring af bryggeenheden under vandhanen
	Rengøring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletterne

	Smøring af bryggeenheden

	Rengøring af Classic-mælkeskummeren
	Daglig rengøring af Classic-mælkeskummeren
	Ugentlig rengøring af Classic-mælkeskummeren og dampdysen 

	Afkalkningsprocedure
	Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes
	Advarselsikoner og fejlkoder
	Advarselsikonernes betydning 
	Betydning af fejlkoder

	Bestilling af tilbehør
	Fejlfinding
	Tekniske specifikationer
	Inhalt
	Übersicht über die Maschine (Abb. 1)
	Einführung 
	Inbetriebnahme
	AquaClean-Filter
	Vorbereitung des AquaClean-Filters für die Aktivierung
	Aktivierung des AquaClean-Filters
	1. Aktivierung des AquaClean-Filters während der Inbetriebnahme
	2. Aktivierung des AquaClean-Filters bei Aufforderung
	3. Aktivierung des AquaClean-Filters zu einem anderen Zeitpunkt


	Messung der Wasserhärte
	Das Bedienfeld verwenden 
	Brühen von Getränken
	Brühen von Kaffeegetränken
	Kaffee aus Kaffeebohnen zubereiten

	Aufschäumen von Milch
	Brühen von Kaffee aus vorgemahlenem Kaffee
	Heißes Wasser bereiten
	Heißes Wasser 


	Getränke personalisieren
	Einstellen der Kaffeemenge
	Kaffeestärke einstellen

	Einstellung des Mahlgrads
	Handhabung der Brühgruppe
	Entfernen der Brühgruppe aus der Maschine
	Wiedereinsetzen der Brühgruppe

	Reinigung und Wartung
	Reinigungstabelle
	Brühgruppe reinigen
	Brühgruppe unter fließendem Leistungswasser reinigen
	Reinigung der Brühgruppe mit den Tabletten zur Entfernung von Kaffeefett

	Schmierung der Brühgruppe

	Reinigen des klassischen Milchaufschäumers
	Tägliche Reinigung des klassischen Milchaufschäumers
	Wöchentliche Reinigung des klassischen Milchaufschäumers und der Dampfdüse 

	Entkalkungsvorgang
	Wenn der Entkalkungsvorgang unterbrochen wurde
	Warnsymbole und Fehlercodes
	Bedeutung der Warnsymbole 
	Bedeutung der Fehlercodes

	Bestellen von Zubehör
	Fehlerbehebung
	Technische Daten
	Contenido
	Descripción general del aparato (Fig. 1)
	Introducción 
	Primera instalación
	Filtro AquaClean
	Preparación del filtro AquaClean para la activación
	Activación del filtro AquaClean
	1. Activación del filtro AquaClean durante la primera instalación
	2. Activación del filtro AquaClean cuando se solicite
	3. Activación del filtro AquaClean en cualquier otro momento


	Medición de la dureza del agua
	Uso del panel de control 
	Preparación de bebidas
	Preparación de bebidas con café
	Preparación de café con granos de café

	Espuma de leche
	Preparación de café con café molido
	Dispensación de agua caliente
	Agua caliente 


	Personalización de bebidas
	Selección de la cantidad de café
	Ajuste de la intensidad del café

	Selección de los ajustes de molido
	Manejo del grupo de preparación de café
	Extracción del grupo de preparación de café de la máquina
	Colocación del grupo de preparación de café

	Limpieza y mantenimiento
	Tabla de limpieza
	Limpieza del grupo de preparación
	Limpieza de la unidad de preparación de café bajo el grifo
	Limpieza del grupo de preparación de café con pastillas desengrasantes

	Lubricación del grupo de preparación

	Limpieza del espumador de leche clásico
	Limpieza diaria del espumador de leche clásico
	Limpieza semanal del espumador de leche clásico y el tubo de vapor 

	Procedimiento de descalcificación
	Qué hacer si el proceso de descalcificación se interrumpe
	Iconos de advertencia y códigos de error
	Significado de los iconos de advertencia 
	Significado de los códigos de error

	Solicitud de accesorios
	Resolución de problemas
	Especificaciones técnicas
	Sommaire
	Présentation de la machine (Fig. 1)
	Introduction 
	Première installation
	Filtre AquaClean
	Préparation du filtre AquaClean avant son activation
	Activation du filtre AquaClean
	1. Activation du filtre AquaClean lors de la première installation
	2. Activation du filtre AquaClean au moment demandé
	3. Activation du filtre AquaClean à tout autre moment


	Mesure de la dureté de l'eau
	Utilisation du panneau de commande 
	Préparation de boissons
	Préparation de boissons au café
	Préparation du café avec des grains

	Production de mousse de lait
	Préparation d’un café avec du café prémoulu
	Verser l'eau chaude
	Eau chaude 


	Personnalisation des boissons
	Réglage du volume de café
	Réglage de l’intensité du café

	Réglage des paramètres du moulin
	Manipulation du groupe de percolation
	Retrait du groupe de percolation de la machine
	Réinsertion du groupe de percolation

	Nettoyage et entretien
	Tableau relatif au nettoyage
	Nettoyage du groupe de percolation
	Nettoyage du groupe de percolation sous l'eau
	Nettoyage du groupe de percolation à l'aide de tablettes de dégraissage pour café

	Lubrification du groupe de percolation

	Nettoyage du mousseur à lait classique
	Nettoyage quotidien du mousseur à lait classique
	Nettoyage hebdomadaire du mousseur à lait classique et de la buse à vapeur 

	Procédure de détartrage
	Que faire si la procédure de détartrage est interrompue
	Icônes d'alerte et codes d'erreur
	Signification des icônes d’alerte 
	Signification des codes d'erreur

	Commande d'accessoires
	Dépannage
	Caractéristiques techniques
	Sommario
	Panoramica della macchina (Fig. 1)
	Introduzione 
	Prima installazione
	Filtro AquaClean
	Preparazione del filtro AquaClean per l'attivazione
	Attivazione del filtro AquaClean
	1. Attivazione del filtro AquaClean durante la prima installazione
	2. Attivazione del filtro AquaClean quando richiesto
	3. Attivazione del filtro AquaClean in qualunque altro momento


	Misurazione della durezza dell'acqua
	Uso del pannello di controllo 
	Preparazione di bevande
	Preparazione di bevande al caffè
	Preparazione del caffè con caffè in grani

	Come montare il latte
	Preparazione del caffè con caffè pre-macinato
	Erogazione di acqua calda
	Acqua calda 


	Personalizzazione delle bevande
	Regolazione della quantità di caffè
	Regolazione dell'intensità del caffè

	Regolazione delle impostazioni di macinatura
	Gestione del gruppo infusore
	Rimozione del gruppo infusore dalla macchina
	Reinserimento del gruppo infusore

	Pulizia e manutenzione
	Tabella di pulizia
	Pulizia del gruppo infusore
	Pulizia del gruppo infusore sotto l'acqua corrente
	Pulizia del gruppo infusore con la pastiglia per la rimozione dei residui grassi del caffè

	Lubrificazione del gruppo infusore

	Pulizia del pannarello classico
	Pulizia quotidiana del pannarello classico
	Pulizia settimanale del pannarello classico e dell'erogatore di vapore 

	Procedura di rimozione del calcare
	Cosa fare in caso di interruzione della procedura di rimozione del calcare
	Icone di avvertenza e codici di errore
	Significato delle icone di attenzione 
	Significato dei codici di errore

	Ordinazione degli accessori
	Risoluzione dei problemi
	Specifiche tecniche
	Inhoud
	Apparaatoverzicht (fig. 1)
	Introductie 
	Eerste installatie
	AquaClean-filter
	Het AquaClean-filter voorbereiden voor activatie
	Het AquaClean-filter activeren
	1. Het AquaClean-filter activeren tijdens de eerste installatie
	2. Het AquaClean-filter activeren als dat wordt gevraagd
	3. Het AquaClean-filter op een ander moment activeren


	De waterhardheid meten
	Het bedieningspaneel gebruiken 
	Dranken bereiden
	Koffie zetten
	Koffie zetten met bonen

	Melk opschuimen
	Koffie zetten met voorgemalen koffie
	Heet water tappen
	Heet water 


	Dranken aan uw voorkeur aanpassen
	De koffiehoeveelheid aanpassen
	De koffiesterkte aanpassen

	De maalgraadstanden aanpassen
	De zetgroep
	De zetgroep uit het apparaat verwijderen
	De zetgroep terugplaatsen

	Schoonmaken en onderhoud
	Schoonmaaktabel
	De zetgroep schoonmaken
	De zetgroep schoonmaken onder de kraan
	De zetgroep reinigen met de koffieolieverwijderingstabletten

	De zetgroep invetten

	De klassieke melkopschuimer reinigen
	Dagelijkse reiniging van de klassieke melkopschuimer
	Wekelijkse reiniging van de klassieke melkopschuimer en het stoompijpje 

	Ontkalkingsprocedure
	Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken
	Waarschuwingspictogrammen en foutcodes
	Betekenis van de waarschuwingspictogrammen 
	Betekenis van foutcodes

	Accessoires bestellen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens
	Innhold
	Oversikt over maskinen (fig. 1)
	Innledning 
	Første installasjon
	AquaClean-filter
	Klargjør AquaClean-filteret for aktivering
	Aktivering av AquaClean-filter
	1. Aktivering av AquaClean-filter under første gangs installering
	2. Aktivering av AquaClean-filteret ved påminnelse
	3. Aktivering av AquaClean-filteret ved et annet tidspunkt


	Måling av hardhetsgraden på vannet
	Bruke kontrollpanelet 
	Brygge drikker
	Trakte kaffedrikker
	Kaffebrygging med kaffebønner

	Skumme melk
	Kaffebrygging med forhåndsmalt kaffe
	Tappe varmt vann
	Varmt vann 


	Tilpass drikkene dine
	Justere kaffevolumet
	Justering av kaffestyrken

	Justering av innstillinger for kvernen
	Håndtere bryggeenheten
	Ta bryggegruppen ut av maskinen
	Innsetting av bryggeenheten

	Rengjøring og vedlikehold
	Rengjøringstabell
	Rengjøring av bryggeenheten
	Rengjøring av bryggeenheten under springen
	Rengjøring av bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje

	Smøre bryggeenheten

	Rengjøring av den klassiske melkeskummeren
	Daglig rengjøring av den klassiske melkeskummeren
	Ukentlig rengjøring av den klassiske melkeskummeren og damptuten 

	Fremgangsmåte for avkalkning
	Hva du må gjøre hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt
	Varselikoner og feilkoder
	Forklaring av varselikonene 
	Forklaring av feilkoder

	Bestille tilbehør
	Feilsøking
	Tekniske spesifikasjoner
	Conteúdo
	Descrição geral da máquina (Fig. 1)
	Introdução 
	Primeira instalação
	Filtro AquaClean
	Preparar o filtro AquaClean para ativação
	Ativar o filtro AquaClean
	1. Ativar o filtro AquaClean durante a primeira instalação
	2. Ativar o filtro AquaClean quando for pedido
	3. Ativar o filtro AquaClean em qualquer outra altura


	Medir a dureza da água
	Utilizar o painel de controlo 
	Preparar bebidas
	Preparar bebidas de café
	Preparar café com grãos

	Preparar espuma de leite
	Preparar café com café pré-moído
	Distribuir água quente
	Água quente 


	Personalizar as bebidas
	Ajustar a quantidade de café
	Ajustar a intensidade do café

	Ajustar as definições do moinho
	Manusear o grupo de preparação
	Retirar o grupo de preparação da máquina
	Voltar a introduzir o grupo de preparação

	Limpeza e manutenção
	Tabela de limpeza
	Limpar o grupo de preparação
	Lavar o grupo de preparação em água corrente
	Limpar o grupo de preparação com as pastilhas de remoção do óleo do café

	Lubrificar o grupo de preparação

	Limpar o acessório para espuma de leite clássico
	Limpeza diária do acessório para espuma de leite clássico
	Limpeza semanal do acessório para espuma de leite clássico e do bocal de vapor 

	Procedimento de descalcificação
	O que fazer se o procedimento de descalcificação for interrompido
	Ícones de advertência e códigos de erro
	Significado dos ícones de advertência 
	Significado dos códigos de erro

	Encomendar acessórios
	Resolução de problemas
	Especificações técnicas
	Sisältö
	Laitteen yleiskuvaus (kuva 1)
	Johdanto 
	Ensiasennus
	AquaClean-suodatin
	AquaClean-suodattimen valmistelu aktivointia varten
	AquaClean-suodattimen aktivointi
	1. AquaClean-suodattimen aktivointi ensiasennuksen yhteydessä
	2. AquaClean-suodattimen aktivointi pyydettäessä
	3. AquaClean-suodattimen aktivointi muulloin


	Veden kovuuden mittaaminen
	Ohjauspaneelin käyttäminen 
	Juomien valmistaminen
	Kahvijuomien valmistaminen
	Kahvin valmistaminen kahvipavuista

	Maidon vaahdottaminen
	Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista
	Kuuman veden annostelu
	Kuuma vesi 


	Juomien mukauttaminen
	Kahvin määrän säätö
	Kahvin maun säätäminen

	Jauhatusasetusten säätäminen
	Kahviyksikön käsitteleminen
	Kahviyksikön poistaminen laitteesta
	Kahviyksikön asettaminen paikalleen

	Puhdistus ja huolto
	Puhdistustaulukko
	Kahviyksikön puhdistaminen
	Kahviyksikön puhdistaminen juoksevalla vedellä
	Kahviyksikön puhdistaminen kahviöljynpoistotableteilla

	Kahviyksikön voiteleminen

	Perinteisen maidonvaahdottimen puhdistus
	Perinteisen maidonvaahdottimen päivittäinen puhdistus
	Perinteisen maidonvaahdottimen ja höyryputken viikoittainen puhdistus 

	Kalkinpoisto
	Toimenpiteet kalkinpoiston keskeytyessä
	Varoituskuvakkeet ja virhekoodit
	Varoituskuvakkeiden merkitys 
	Virhekoodien selitys

	Lisävarusteiden tilaaminen
	Vianmääritys
	Tekniset tiedot
	Innehåll
	Översikt över bryggaren (fig. 1)
	Inledning 
	Inledande installation
	AquaClean-filter
	Förbereda och installera AquaClean-filtret för aktivering
	Aktivera AquaClean-filtret
	1. Aktivera AquaClean-filtret under den första installationen
	2. Aktivera AquaClean-filtret vid uppmaning
	3. Aktivera AquaClean-filtret vid något annat tillfälle


	Mäta vattnets hårdhet
	Använda kontrollpanelen 
	Brygga drycker
	Brygga kaffedrycker
	Brygga kaffe av kaffebönor

	Skumma mjölk
	Brygga kaffe av förmalet kaffe
	Välja varmt vatten
	Varmt vatten 


	Anpassa dina drycker
	Ställa in mängden kaffe
	Ändra styrkan på kaffet

	Ändra inställningarna för malningsgraden
	Hantering av bryggruppen
	Ta ut bryggruppen ur bryggaren.
	Sätta tillbaka bryggruppen

	Rengöring och underhåll
	Rengöringstabell
	Rengöring av bryggruppen
	Rengör bryggruppen under kranen
	Rengör bryggruppen med avfettningstabletter

	Smörjning av bryggruppen

	Rengöring av den klassiska mjölkskummaren
	Daglig rengöring av den klassiska mjölkskummaren
	Veckovis rengöring av den klassiska mjölkskummaren och ångpipen 

	Avkalkningsprocess
	Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?
	Varningssymboler och felkoder
	Varningssymbolernas innebörd 
	Beskrivning av felkoder

	Beställa tillbehör
	Felsökning
	Tekniska specifikationer
	Περιεχόμενα
	Επισκόπηση μηχανής (Εικ. 1)
	Εισαγωγή 
	Πρώτη εγκατάσταση
	Φίλτρο AquaClean
	Προετοιμασία του φίλτρου AquaClean για ενεργοποίηση
	Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean
	1. Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean κατά την πρώτη εγκατάσταση
	2. Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean, όταν ζητηθεί
	3. Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean οποιαδήποτε άλλη στιγμή


	Μέτρηση σκληρότητας νερού
	Χρήση του πίνακα ελέγχου 
	Παρασκευή ροφημάτων
	Παρασκευή ροφημάτων καφέ
	Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ

	Αφρόγαλα
	Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ
	Ροή ζεστού νερού
	Ζεστό νερό 


	Εξατομίκευση των ροφημάτων
	Προσαρμογή του όγκου του καφέ
	Προσαρμογή της έντασης του καφέ

	Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου
	Χειρισμός της ομάδας παρασκευής
	Αφαίρεση της ομάδας παρασκευής από τη μηχανή
	Επανατοποθέτηση της ομάδας παρασκευής

	Καθαρισμός και συντήρηση
	Πίνακας καθαρισμού
	Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής
	Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής στη βρύση
	Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με τα δισκία απομάκρυνσης ελαίων καφέ

	Λίπανση της ομάδας παρασκευής

	Καθαρισμός του κλασικού εξαρτήματος για αφρόγαλα
	Καθημερινός καθαρισμός του κλασικού εξαρτήματος για αφρόγαλα
	Εβδομαδιαίος καθαρισμός του κλασικού εξαρτήματος για αφρόγαλα και του εξαρτήματος ατμού 

	Διαδικασία αφαίρεσης αλάτων
	Τι να κάνετε αν διακοπεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων
	Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος
	Σημασία των προειδοποιητικών εικονιδίων 
	Σημασία κωδικών σφάλματος

	Παραγγελία παρελκόμενων
	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	Τεχνικές προδιαγραφές



