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cz     Použití podle určení
8 Použití podle určení
Po vybalení zkontrolujte, zda 
spotřebič není poškozen. 
Nepřipojujte spotřebič k síti, 
jestliže byl při přepravě 
poškozen. 
Tento spotřebič je určen 
k použití v domácnosti.
Používejte tento spotřebič 
pouze uvnitř při pokojové 
teplotě a v nadmořské výšce 
nižší než 2000 m.

( Důležité bezpečnostní    
      pokyny 
Pozorně si přečtěte tento návod 
k použití a ponechte si jej 
k pozdějšímu nahlédnutí. Při 
případném předání spotřebiče 
další osobě nezapomeňte předat 
i tento návod k použití.
Děti starší 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo osoby 
s nedostatkem zkušeností nebo 
vědomostí smí spotřebič 
používat pouze pod dohledem 
odpovědné osoby nebo pokud 
byly odpovědnou osobou 
poučeny a pochopily rizika, 
která z použití mohou vyplývat. 
Udržujte děti mladší 8 let mimo 
dosah spotřebiče a síťového 
kabelu a nenechávejte je 
spotřebič provozovat. Děti si se 
spotřebičem nesmí hrát. Čištění 
a uživatelskou údržbu nesmí 
provádět děti mladší 8 let. Starší 
děti musí být pod dozorem. 
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Důležité bezpečnostní pokyny   cz
: Upozornění 
Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem! 
■ Připojte spotřebič pouze na

střídavé napětí do předpisově
nainstalované zásuvky
s ochranným vodičem.
Zajistěte, aby zemnicí systém
domovní elektrické instalace
byl předpisově instalován.

■ Spotřebič připojujte
a uvádějte do provozu jen
podle údajů uvedených na
typovém štítku. Jestliže je
síťový kabel poškozen, musí
být nahrazen příslušným
síťovým kabelem,
a to prostřednictvím
zákaznického servisu.

Risk of el■ Spotřebič používejte jen
v případě, že síťový přívod
ani vlastní spotřebič nejsou
poškozeny. V případě závady
okamžitě vytáhněte síťovou
zástrčku a vypněte pojistku.

Risk of el■ Aby nedošlo k úrazu, smí 
tento spotřebič opravovat 
pouze technik našeho 
zákaznického servisu.

Risk of el■ Spotřebič ani síťový kabel
nikdy neponořujte do vody.

: Upozornění 
Riziko magnetizmu! 
Spotřebič obsahuje 
permanentní magnety, které 
mohou ovlivnit elektronické 
implantáty, jako např. 
kardiostimulátory nebo 
inzulinové pumpy. Uživatelé 
elektronických implantátů 
nesmí pobývat v těsnější 
blízkosti než 10 cm od 
spotřebiče a vyjmuté nádržky na 
vodu.
: Upozornění!
Nebezpečí udušení!
Obalový materiál 
neponechávejte dětem ke hraní. 
Drobné součásti lze snadno 
spolknout, bezpečně je proto 
uschovejte z dosahu dětí.
: Upozornění!
Nebezpečí popálení!
Mléčný systém se při provozu 
velmi zahřívá. Po použití jej 
nechte nejdříve vychladnout, 
teprve pak se jej dotýkejte.

: Upozornění!
Nebezpečí zranění!
■ Následkem nesprávného

použití tohoto spotřebiče 
může dojít k úrazu.

Risk of in■ Do mechaniky mlýnku nikdy
nesahejte. 
7



cz     Ochrana životního prostředí
7 Ochrana životního 
      prostředí 
Environmental protection Úspora energie
■ Pokud spotřebič nepotřebujete

používat, vypněte jej.
■ Nastavte interval pro automatické

vypnutí na co nejkratší dobu.
■ Pokud možno nepřerušujte proces

výdeje kávy nebo mléčné pěny.
Předčasné přerušení procesu
způsobuje vyšší spotřebu energie
a více vody v odkapávací misce.

■ Pravidelně spotřebič odvápňujte,
zabráníte tak tvorbě nánosu vodního
kamene. Vodní kámen by způsobil
vyšší spotřebu energie.

Ekologická likvidace 
spotřebiče
Likvidujte obalové materiály 
ekologickým způsobem.

O aktuálních způsobech likvidace se, 
prosím, informujte u svého 
odborného prodejce.

* Seznámení se se
spotřebičem

Getting to know your appliance V této kapitole naleznete přehled 
rozsahu dodávky, montážní pokyny
a součásti vašeho spotřebiče. Rovněž zde 
budete informováni o rozličných 
ukazatelích.
Upozornění: V závislosti na typu 
spotřebiče jsou možné odchylky 
v barvě a detailech.

Součásti dodávky
~ Obrázek !

Tento spotřebič je označen 
v souladu s evropskou směrnicí 
2012/19/EU, která se týká 
použitých elektrických 
a elektronických spotřebičů 
(elektrický a elektronický odpad 
- WEEE). Tato směrnice udává 
rámec pro zpětný odběr 
a recyklaci v celé EU.

#    Plně automatický kávovar
+    Testovací proužek na tvrdost vody 
3    Návod k použití 
;    Pěnič mléka

O návodu k použití:
Přední a zadní stranu návodu si můžete 
rozložit. Obrázky jsou označeny číslicemi, 
které se vztahují k informacím v návodu 
k použití. Příklad: ~ Obrázek !
8



Příslušenství      cz
Montáž a součásti spotřebiče
~ Obrázek "

Ovládací panel

--------

(    Tlačítko Zap/Vyp (pohotovostní režim) 
0    Ovládací panel 
8    Držák pěniče mléka 
@    Výpust kávy, výškově 

nastavitelná
H    Pěnič mléka (držák, pěnič, kryt), 

výškově nastavitelný

P Odkapávací miska (zásobník na  
kávovou sedlinu, odkapávací mřížka, 
odkapávací tác, plovák) 

X    Dvířka spařovací komory 
`    Typový štítek 
h    Spařovací jednotka 
)" Víko na uchování aroma 
)* Zásobník na zrnkovou kávu 
)2   Otočný volič pro nastavení 

stupně mletí
):   Kryt nádržky na vodu 
)B   Nádržka na vodu 

Tlačítko Význam

k
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
Při zapnutí i vypnutí se spotřebič automaticky propláchne. 
K propláchnutí spotřebiče nedojde v těchto situacích:
■ je-li spotřebič při zapnutí stále zahřátý, nebo
■ nedošlo-li před vypnutím spotřebiče k výdeji kávy.
Poté, co se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele tlačítek pro volbu nápojů, je 
spotřebič připraven k použití. Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí 
~ „Volba automatického vypnutí spotřebiče"na straně 16

espresso Výdej espressa
caffe crema Výdej caffe crema
cappuccino Výdej cappuccina
latte macchiato  Výdej latte macchiato
mléko (milk) Napěnění mléka
% Intenzita kávy

Nastavení intenzity kávy ~ „Ovládání spotřebiče" na straně  14
calc’nClean Spuštění servisního programu

Začne blikat, jakmile je nutné spustit servisní
program ~ „Servisní program calc´nClean"na straně 21
9



cz      Seznámení se se spotřebičem
--------

Accessories

_ Příslušenství 
Následující příslušenství si můžete 
zakoupit ve specializovaných prodejnách 
nebo v našem zákaznickém servisu.

--------

Kontaktní informace k zákaznickému 
servisu naleznete na zadní straně tohoto 
návodu k použití.

Symbol

'
Rozsvítí se ve chvíli, kdy je třeba do nádržky doplnit vodu, když není nádržka na vodu 
vložena do spotřebiče.
Bliká, je-li třeba vyměnit filtr na vodu.

( Rozsvítí se ve chvíli, kdy je třeba vyprázdnit odkapávací misku. Rozbliká se, 
pokud jsou otevřená dvířka spařovací jednotky.

souvisle
svítí

Spotřebič je připraven k používání, můžete vybírat nápoje.

pulzuje Probíhá výdej nápoje.
nesvítí Čekání před akcí, např. u funkce calc'nClean. 

Není k dispozici.

Příslušenství Objednací číslo
Obchod Zákaznický 

   servis
Čisticí tablety TZ80001 00311807
Odvápňovací tablety TZ80002 00576693

Vodní filtr TZ70003 00575491
Servisní sada TZ80004 00576330

off
10



Před uvedením do provozu     cz
K Před uvedením 
do provozu

Before using for the first time V této kapitole se dozvíte, jak váš 
spotřebič uvést do provozu.

Upozornění: Používejte spotřebič 
pouze v prostorách chráněných před 
mrazem. Jestliže byl váš spotřebič 
převážen nebo uchováván při 
teplotách nižších než 0 °C, před jeho 
uvedením do provozu vyčkejte alespoň 
3 hodiny.

Montáž a připojení spotřebiče
1. Odstraňte veškerý ochranný

obalový materiál.
2. Umístěte spotřebič na rovnou

voděodolnou plochu, která snese
jeho zátěž.

3. Použitím síťové zástrčky připojte
spotřebič přímo k uzemněné zásuvce,
která byla řádně instalovaná.

Upozornění: Po zapojení vždy 
vyčkejte (přibližně 5 sekund).

Uvedení do provozu

Připojení pěniče mléka 
~ Obrázek #

1. Vyjměte jednotlivé části pěniče
mléka ze sáčku.

2. Pěnič mléka smontujte.
3. Připojte pěnič mléka k přední části

spotřebiče.

Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu
Pomocí tohoto spotřebiče lze 
připravovat kávové nápoje ze zrnkové 
kávy.
1. Otevřete víčko )" zásobníku

na zrnkovou kávu )*.
2. Nasypejte do něj zrnkovou kávu.
3. Víčko opět zavřete.

Upozornění
■ Nepoužívejte kávová zrna

s glazovanými, karamelizovanými 
nebo jinými přísadami s obsahem 
cukru; došlo by k ucpání spařovací 
jednotky. Používejte pouze kávová 
zrna vhodná pro použití 
v automatických kávovarech nebo 
automatech na přípravu espressa.

■ Zrnková káva se před každým
procesem spařování čerstvě namele.

■ Pro zachování optimální kvality
uchovávejte kávová zrna v pečlivě
uzavřených nádobách na chladném
místě.

■ Zrnkovou kávu lze skladovat
v zásobníku po několik dní, aniž by
ztratila své aroma.

Plnění nádržky na vodu
Důležité upozornění: Každý den naplňte 
nádržku na vodu čerstvou studenou 
neperlivou vodou. Před použitím 
spotřebiče zkontrolujte, zda je nádržka 
na vodu dostatečně naplněna.
1. Opatrně odstraňte kryt nádržky na

vodu.
2. Pomocí držadla vyjměte nádržku na

vodu.
3. Naplňte nádržku vodou až po

značku „max".
4. Vložte nádržku na vodu zpět do

držáku, aby byla ve vzpřímené poloze,
a uzavřete ji krytem.
11



cz      Obsluha spotřebiče
Všeobecné informace
Základní nastavení plně automatického 
kávovaru je naprogramováno 
k podávání optimálního výkonu.

■ Spotřebič se po uplynutí konkrétního
času automaticky vypne.

■ Při stisknutí jakéhokoli tlačítka
zazní zvuková signalizace. Lze ji
vypnout ~ „Nastavení" na straně 16

■ Jestliže používáte spotřebič poprvé
nebo pokud proběhl servisní program
či jste spotřebič delší dobu

 nepoužívali, první připravovaný nápoj
nedosáhne správného aroma
a

 
nedoporučujeme vám jej

konzumovat.
■ Při prvním použití kávovaru se vám

vytvoří správně hustá a pevná pěna
teprve po vydání několika prvních
šálků.

■ Po delším používání se na větracích
otvorech mohou začít tvořit kapky
vody. To je zcela běžné.

■ Unikající pára nepředstavuje
závadu, ale je to z důvodu
koncepce spotřebiče.

Než začnete svůj nový spotřebič 
používat, měli byste si ověřit tvrdost 
vody. ~ „Nastavení" na straně 16

1 Obsluha spotřebiče 
Operating the appliance V této kapitole naleznete pokyny, jak 
připravovat kávové a mléčné nápoje. 
Zároveň zde kromě ochrany proti 
námraze naleznete pokyny týkající se 
nastavení, vodních filtrů a nastavování 
stupňů mletí.

Upozornění: Čerstvě připravené nápoje 
mohou být velmi horké.

Příprava s použitím zrnkové 
kávy 
Můžete zvolit mezi nápoji espresso 
a caffe crema. ~ „Příprava 
s použitím mléka"na straně 13

Spotřebič se zapne. Nádržka na vodu 
a zásobník na zrnkovou kávu jsou 
naplněny.
1. Pod výpusť umístěte šálek.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
% vyberte požadovanou
intenzitu kávy.

3. Stiskněte tlačítko espresso nebo
caffe crema.

Káva se spaří a nalije do šálku.

Upozornění: Pokud chcete zastavit výdej 
nápoje dříve, opět stiskněte tlačítko 
espresso nebo caffe crema.
12



Obsluha spotřebiče            cz
Příprava s použitím mléka
Tento spotřebič je vybaven pěničem 
mléka. Kávové nápoje můžete 
připravovat s mlékem nebo napěněným 
mlékem.
Upozornění: Odstraňování zaschlých 
zbytků mléka je velmi těžké, a proto je 
vždy očistěte ~ „Každodenní údržba 
a čištění" na straně 18

: Varování
Nebezpečí popálení!
Pěnič mléka se velmi zahřívá. Držte jej 
pouze za držák. Po použití jej nejprve 
nechte vychladnout, teprve pak se jej 
můžete dotknout.

Můžete si vybrat mezi nápoji cappuccino 
a latte macchiato. Přitom prosím 
zkontrolujte umístění kávové výpusti 
a pěniče mléka.

Spotřebič se zapne. Nádržka na vodu 
a zásobník na zrnkovou kávu jsou 
naplněny. 

Pěnič na mléko je nainstalován.
1. Naplňte velký šálek nebo velkou

sklenici cca 100 ml mléka na 
cappuccino a cca 150 ml mléka na 
latte macchiato.

2. Šálek nebo sklenici umístěte pod
výpust.

3. Zatlačte výpust kávy a pěnič mléka
směrem dolů.

4. Opakovaným stisknutím tlačítka
% vyberte požadovanou 
intenzitu kávy.

5. Stiskněte tlačítko cappuccino
nebo latte macchiato.

Nejprve bude mléko v šálku nebo sklenici 
napěněno. Pak dojde ke spaření a nalití 
kávy do šálku nebo sklenice.

Upozornění: Pokud chcete zastavit výdej 
nápoje dříve, stiskněte opět tlačítko 
cappuccino nebo latte macchiato.

Napěnění mléka

Spotřebič se zapne. Nádržka na vodu je 
naplněna.
Je nainstalován pěnič na mléko.
1. Naplňte velký šálek nebo velkou

sklenici cca 100 ml mléka.
2. Šálek nebo sklenici umístěte pod

výpust.
3. Zatlačte výpust kávy a pěnič mléka

směrem dolů.
4. Stiskněte tlačítko mléko (milk).

Spotřebič napění mléko.

Upozornění: Pokud chcete zastavit 
proces dříve, stiskněte opět tlačítko 
mléko (milk).

Cappuccino

Latte Macchiato

Příprava kávy s mlékem
13



cz         Obsluha spotřebiče
Adjusting beverage settings

Nastavení jednotlivých nápojů 
Intenzita kávy
Než začnete vyrábět nápoj, můžete 
nastavit jeho intenzitu:
Požadovanou intenzitu kávy zvolíte 
stisknutím tlačítka  %.

Upozornění: Zvolená intenzita kávy se 
pak používá pro všechny kávové 
nápoje.

Velikost dávky
Velikost dávky svých nápojů si můžete 
nastavit.
Stiskněte tlačítko espresso nebo caffe 
crema, podržte jej 3 sekundy.
Při výdeji nápoje zvolené tlačítko bliká.
Na displeji se zobrazuje průběh procesu.
Po dosažení požadované úrovně 
naplnění stiskněte zvolené tlačítko pro 
zastavení. Nově zvolená velikost dávky 
bude zřejmá až po nadávkování dalšího 
nápoje.
Upozornění: Velikost dávky lze zvolit 
buď pro espresso (25 - 60 ml) nebo pro 
caffe crema (80 - 200 ml). Spotřebič 
vždy spaří minimální množství: espresso 
cca 25 ml a caffe crema cca 8 ml.

Doba pěnění
Dobu pěnění svých nápojů můžete 
nastavit.
Stiskněte tlačítko cappuccino, latte 
macchiato nebo mléko (milk) 
a 3 sekundy jej podržte.
Mléko se napění, přičemž zvolené 
tlačítko bliká.

Po dosažení požadovaného času 
pěnění stiskněte zvolené tlačítko pro 
zastavení.

Upozornění: Nastavení času pěnění 
nemá vliv na množství kávy. 

Nastavení stupně mletí
Tento spotřebič je vybaven nastavitelným 
mlýnkem. Umožňuje individuální 
nastavení stupně mletí.

: Varování
Nebezpečí zranění!
Do mechaniky mlýnku nikdy nesahejte.

Upozornění!
Může dojít k poškození spotřebiče!
Stupeň mletí nastavujte pouze tehdy, 
pokud je mlýnek v provozu!

Pokud je mlýnek právě v provozu, 
můžete nastavit stupeň mletí pomocí 
otočného voliče )2.

■ Jemnější mletí kávy: otočte proti
směru hodinových ručiček. 
(Obrázek a)

■ Hrubší mletí kávy: otočte ve
směru hodinových ručiček.
(Obrázek b)

Upozornění
■ Nové nastavení nebude ihned

patrné, ale projeví se až po druhém 
šálku kávy.

■ Jemnější mletí nastavte pro
tmavě praženou zrnkovou kávu
a hrubší mletí pro světleji 
praženou zrnkovou kávu.

jemná

běžná

silná
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Obsluha spotřebiče            cz
Water filter

Vodní filtr 
~ Obrázek '
Vodní filtr snižuje tvorbu usazenin 
vodního kamene, snižuje obsah nečistot 
ve vodě a zlepšuje chuť kávy. Náhradní 
filtry můžete zakoupit ve 
specializovaných prodejnách nebo 
v zákaznickém servisu.

Spotřebič zapněte, naplňte nádržku na 
vodu.
1. Stiskněte tlačítka % a calc'nClean

a podržte je alespoň 3 sekundy.
2. Stiskněte tlačítko espresso,

aktivuje se „tvrdost vody“.
3. Stiskněte tlačítko % a zvolte

jednu z následujících možností:

4. Ponořte filtr na vodu (otvorem
nahoru) do nádoby s vodou a držte
jej ponořený, dokud z povrchu
nezmizí všechny vzduchové bublinky.
~ Obrázek '

5. Poté filtr na vodu připevněte do
prázdné nádržky na vodu.

6. Naplňte nádržku vodou až po rysku
„max“.

7. Umístěte pod výpust nádobu
o objemu 1,0 litru.

8. Pro uložení nastavení a aktivaci
propláchnutí stiskněte tlačítko
espresso.

9. Vložte nádržku na vodu.
10. Pro uložení nastavení a aktivaci

propláchnutí stiskněte tlačítko
espresso. Nyní filtrem proteče voda.

11. Pro ukončení nabídky stiskněte
tlačítko calc‘nClean.

12. Potom vyprázdněte nádobu.
Spotřebič je opět připraven k použití.

Vyjmutí vodního filtru
Pokud vodní filtr vyjmete a nenahradíte 
jej novým, zvolte prosím odpovídající 
tvrdost vody ~ Nastavení tvrdosti vody" 
na straně 17

Ochrana před mrazem
Abyste předešli poškození způsobenému 
mrazem v průběhu přepravy 
a skladování, nejprve spotřebič zcela 
vyprázdněte.
Info: Spotřebič musí být připraven 
k používání a nádržka na vodu musí být 
naplněná.
1. Pod výpust pěniče mléka položte

velkou nádobu a zatlačte pěnič
mléka směrem dolů.

2. Stiskněte tlačítko mléko (milk) a podržte
je alespoň 5 sekund. Ukazatel LED
tlačítka začne blikat a spotřebič se
začne zahřívat.

3. Jakmile z pěniče mléka unikne
veškerá pára, vyjměte nádržku na
vodu.

4. Vyčkejte, dokud nezačne blikat
symbol '.

5. Spotřebič vypněte příslušným
tlačítkem k.

6. Vyprázdněte nádržku na vodu,
odkapávací misku a spotřebič
důkladně vyčistěte.

Nyní můžete spotřebič přepravit nebo 
uložit.

Upozornění: Spařovací jednotka je nyní 
zajištěna a nelze ji vyjmout.

s vodním filtrem

Před použitím nového filtru je třeba 
tento filtr propláchnout.

Vložení nebo výměna vodního filtru 
15



cz     Nastavení spotřebiče
1 Nastavení spotřebiče
Settings Tento spotřebič má různé možnosti 
základního nastavení. Nastavení 
spotřebiče si můžete upravit.

Upozornění: Pokud do 90 sekund 
nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se 
bez uložení automaticky přepne na 
volbu „Zvolit nápoj". Předchozí nastavení 
zůstane nezměněno.
Můžete zvolit následující nastavení:

Selecting automatic switch-off

Automatické vypnutí
Po uplynutí určité doby po posledním 
stisknutí tlačítka se spotřebič 
automaticky vypne. Tuto dobu lze 
nastavit v rozmezí od 15 minut do 
4 hodin.

1. Stiskněte tlačítka
% a calc'nClean a podržte
je alespoň 3 sekundy.

2. Stiskněte tlačítko caffe crema,
načež se aktivuje funkce
automatického vypnutí.

3. Stiskněte tlačítko %
 
a zvolte

požadovaný čas.
Dostupné je následující nastavení:

4. Pro uložení nastavení stiskněte
tlačítko caffe crema.

5. Pro ukončení nabídky stiskněte
tlačítko calc‘nClean.

Zapnutí/vypnutí zvukové 
signalizace
Kdykoli stisknete tlačítko, zazní 
zvuková signalizace.
Zvukovou signalizaci můžete zapnout či
vypnout.
1. Stiskněte tlačítka % a calc'nClean

a podržte je alespoň 3 sekundy.
2. Stiskněte tlačítko cappuccino, načež

dojde k aktivaci nabídky „Zvukový
signál“.

3. Stiskněte tlačítko
% a zvukový signál zapněte
nebo vypněte.

4. Pro uložení nastavení stiskněte
tlačítko cappuccino.

5. Pro ukončení nabídky stiskněte
tlačítko calc‘nClean.

po 15 min.
po 30 min. (nastavení 
z výrobního závodu)
po 1 hod.
po 2 hod.
po 4 hod.

Zapnuto (nastavení z výrobního závodu)
Vypnuto
16



Nastavení spotřebiče       cz
Nastavení tvrdosti vody
Je důležité nastavit správně tvrdost vody, 
aby mohl spotřebič přesně ukazovat, kdy 
je potřeba spustit odvápňovací program. 
Z výrobního závodu je nastavena tvrdost 
vody stupně 4. Zkontrolujte tvrdost vody 
pomocí přiloženého testovacího proužku 
nebo se informujte ve vaší vodárně.

1. Namočte přiložený testovací proužek
krátce do vody, jemně setřeste
ulpívající kapky a po jedné minutě
zkontrolujte výsledek.

2. Stiskněte tlačítka %
a calc’nClean po dobu alespoň 
3 sekund.

3. Stiskněte tlačítko espresso, načež se
aktivuje „Tvrdost vody“.

4. Stiskněte tlačítko % a zvolte
Tvrdost vody.
Dostupné je následující nastavení:

5. Pro uložení nastavení stiskněte
tlačítko espresso.

6. Pro ukončení nabídky stiskněte
tlačítko calc‘nClean.

Tato tabulka zobrazuje, jak správně 
přiřadit stupeň tvrdosti vody:

Stupeň tvrdosti vody můžete 
kdykoliv změnit.

Upozornění: Při používání vodního 
filtru (viz kapitola „Příslušenství"), 
postupujte takto ~ „Vodní filtr" na 
straně 15.

Obnovení základního nastavení
Pokud vrátíte nastavení spotřebiče zpět
do základního nastavení, bude vaše
vlastní nastavení ztraceno.

1. Stiskněte tlačítka  % a calc'nClean
a podržte je alespoň 3 sekundy.

2. Stiskněte tlačítko latte macchiato.
Nyní je aktivováno nastavení z výroby.

3. Pro ukončení nabídky stiskněte tlačítko
calc‘nClean.

Tvrdost vody 1
Tvrdost vody 2
Tvrdost vody 3
Tvrdost vody 4 (nastavení  
z výrobního závodu)
Vodní filtr (pokud je používán)
H2O-Softener (je-li k dispozici)

Stupeň                   

1

Tvrdost vody 
Německo (°dH) Francie (°fH) 
1-7 1-13

2 8-14 14-25
3 15-21 26-38
4 22-30 39-54
17



cz       Každodenní údržba a čištění
D Každodenní údržba 
       a čištění 
Daily care and cleaning Při dobré péči a údržbě bude váš 
spotřebič vypadat jako nový 
a vydrží dlouho plně funkční. V této 
kapitole naleznete pokyny týkající 
se péče a údržby vašeho spotřebiče.

: Upozornění
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem! 
Před čištěním spotřebiče vytáhněte 
síťovou zástrčku ze zásuvky. Spotřebič 
nikdy neponořujte do vody. 
Nepoužívejte parní čističe.

Čisticí prostředky
Abyste se ujistili, že se různé části 
povrchu spotřebiče nepoškodí, dodržujte 
následující pokyny.

Nepoužívejte:

■ Drsné ani brusné čisticí prostředky
■ Jakékoli čisticí prostředky obsahující

alkohol nebo líh.
■ Tvrdé a drsné houbičky nebo drátěnky.

Upozornění
■ Nové houbičky na nádobí mohou

obsahovat sůl. Sůl může způsobit 
na nerezovém povrchu tvorbu rzi. 
Před použitím novou mycí 
houbičku řádně umyjte.

■ Vždy okamžitě odstraňte nánosy
vodního kamene, kávy, mléka a nebo 
zbytky čisticího či odvapňovacího 
roztoku. Takové zbytky mohou 
způsobit tvorbu koroze.

Pozor!
V myčce nemůžete mýt veškeré 
komponenty spotřebiče.

~ Obrázek % - '

Kryt pěniče mléka

Čištění spotřebiče
1. Otřete povrch spotřebiče měkkým

vlhkým hadříkem.
2. Očistěte displej pomocí hadříku

z mikrovlákna.
3. Případně výpust kávy po

každém vydaném nápoji otřete.

Upozornění
■ Pokud spotřebič po uvedení do

provozu je vychladlý nebo pokud 
dojde k jeho vypnutí po vydání 
kávy, automaticky se propláchne. 
Tento systém je tedy samočisticí.

■ Pokud nebyl spotřebič po delší dobu
používán (např. dovolená), vyčistěte
řádně celý spotřebič, a to včetně
pěniče mléka a spařovací jednotky.

Tyto části nedávejte do myčky:
Nádržka na vodu
Kryt nádržky na vodu
Víko na uchování aroma
Spařovací jednotka

max. 
60°C

Odkapávací tác
Odkapávací mřížka 
Zásobník na kávovou sedlinu
Plovák
Pěnič mléka 

Odkapávací miska

Lze mýt v myčce nádobí:

Kryt pěniče mléka
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 Každodenní údržba a čištění    cz
Čištění odkapávací misky 
a nádobky na kávovou 
sedlinu 
~ Obrázek %
Upozornění: Odkapávací miska 
a zásobník na kávovou sedlinu by měly 
být denně vyprázdněny a vyčištěny, čímž 
se zabrání usazování nečistot. Při častém 
používání je také čas od času 
vyprázdněte, jakmile je plovák vidět nebo 
jakmile se na displeji zobrazí příslušné 
upozornění.
1. Otevřete dvířka.
2. Vytáhněte odkapávací misku

se zásobníkem na kávovou
sedlinu směrem dopředu a ven.

3. Vyjměte odkapávací misku s mřížkou.
4. Odkapávací misku a zásobník na

kávovou sedlinu vyprázdněte
a vyčistěte.

5. Vnitřní část spotřebiče otřete (oblast
odkapávací misky).

Cleaning the milk system

Čištění mléčného systému

 
~

 

Obrázek &
Mléčný systém je třeba čistit po každém 
použití, abyste odstranili veškeré zbytky.

: Upozornění!
Nebezpečí popálení!
Pěnič mléka se velmi zahřívá. Držte jej 
pouze za držák. Po použití jej nejprve 
nechte vychladnout, teprve pak se jej 
můžete dotknout.
1. Naplňte sklenici do poloviny vodou

a položte ji pod výpust.
2. Zatlačte pěnič mléka směrem dolů.
3. Stiskněte tlačítko mléko (milk), abyste

vyčistili mléčný systém.
4. Zatlačte pěnič mléka směrem

nahoru a nechte jej vychladnout.
5. Pěnič mléka rozmontujte na

jednotlivé části a důkladně je
umyjte.

6. Jednotlivé části osušte, znovu
smontujte a nainstalujte zpět na
spotřebič.

Upozornění
■ Pokud chcete zastavit proces dříve,

stiskněte opět tlačítko mléko (milk).
■ Všechny části mléčného systému lze

mýt v myčce nádobí. Zbytky čisticího 
prostředku je pak nutné z mléčného 
systému důkladně odstranit 
propláchnutím.

Čištění spařovací jednotky
~ Obrázek $, ~ Obrázek %
Kromě automatického čištění je nutné 
spařovací jednotku pravidelně vyjímat 
a čistit.
Pozor!
Spařovací jednotku myjte bez použití 
čisticích prostředků či látek obsahujících 
ocet nebo kyselinu a nemyjte ji v myčce.
Spařovací jednotku vyjměte:
1. Spotřebič vypněte.
2. Otevřete dvířka spařovací

komory.
3. Vyjměte nádobu na

kávovou sedlinu.
4. Zatlačte červenou páčku směrem

nahoru, uchopte spařovací jednotku
za držák a opatrně ji vytáhněte.

5. Spařovací jednotku důkladně
propláchněte pod proudem teplé
vody.

6. Důkladně vyčistěte vnitřní část
spotřebiče mokrým hadříkem
a odstraňte všechny zbytky kávy.

7. Nechte spařovací jednotku
a vnitřní část spotřebiče
vyschnout.

Vložte spařovací jednotku:
1. Spařovací jednotku držte pouze za

držák.
2. Zatlačte červenou páčku nahoru,

umístěte pod ni spařovací jednotku 
a zasuňte ji až nadoraz. Páčka musí 
zapadnout na místo.

3. Vraťte zásobník na kávovou sedlinu
na místo a dvířka zavřete.

Důležité upozornění: Pokud spařovací 
jednotku do spotřebiče nevložíte nebo 
nevložíte spařovací jednotku či 
odkapávací misku správně, nebude 
možné dvířka zavřít.
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cz     Servisní programy
.  Servisní programy
Service programmes Čas od času - četnost závisí na 
požívání a tvrdosti vody a použití 
spotřebiče - se rozsvítí tlačítko 
calc‘nClean.
Spotřebič je třeba neprodleně vyčistit 
a odvápnit s použitím příslušného 
programu.

Upozornění
■ Důležité upozornění: Pokud

neprovedete včasné vyčištění 
a odvápnění spotřebiče, může dojít 
k jeho poškození.

■ Upozornění! Pro každý ze servisních
programů použijte odvápňovací
a čisticí prostředky calc'nClean 
podle pokynů a dodržujte 
(příslušné) bezpečnostní informace.

■ Nesmí dojít k požití těchto prostředků.
■ K odvápňování nikdy nepoužívejte

ocet či prostředky s obsahem octa ani 
kyselinu citronovou či prostředky
s obsahem kyseliny citronové.

■ K čištění a odvápňování používejte
pouze tablety k tomu určené. Tyto
tablety byly speciálně vyvinuty pro
tento spotřebič a novou zásobu tablet
lze objednat prostřednictvím
zákaznického servisu
~ „Příslušenství"na straně 10

■ Odvápňovací tablety ani jiné prostředky
nikdy nevkládejte do spařovací jednotky.

■ Servisní program nikdy nepřerušujte.
■ Před spuštěním servisního programu

vyjměte spařovací jednotku, vyčistěte
ji a vložte zpět.

■ Po ukončení servisního programu
otřete spotřebič pomocí měkkého
vlhkého hadříku, abyste ihned
odstranili veškeré zbytky
odvápňovacího prostředku. Takové
zbytky mohou způsobit tvorbu
koroze.

■ Nové houbičky na nádobí mohou
obsahovat sůl. Soli mohou na
nerezovém povrchu vytvořit
korozní povlak, proto je nutné
houbičku vždy důkladně přeprat.

■ Pokud dojde k přerušení servisního
programu, např. z důvodu výpadku
proudu, a rozsvítí se ukazatel
' „calc’nClean“.

Postupujte následovně:
1. Vypláchněte nádržku na vodu.
2. Naplňte ji čerstvou vodou až po rysku

„max".
3. Stiskněte tlačítko calc‘nClean.

Program se spustí a dojde
k propláchnutí spotřebiče.
Doba programu: cca 2 minuty.

4. Vyprázdněte, vyčistěte a znovu vložte do
spotřebiče odkapávací misku. Zavřete
dvířka spotřebiče.

Program je ukončen. Spotřebič je 
opět připraven k použití.
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Servisní programy    cz
Calc’nClean service programme

Spuštění funkce calc'nClean 
Doba trvání: cca 40 minut

1. Stiskněte tlačítko calc'nClean
a podržte je cca 5 sekund.

Rozsvítí se symbol (.
2. Otevřete dvířka, vyjměte odkapávací

misku a zásobník na kávovou 
sedlinu a vyprázdněte je.

3. Vyjměte spařovací jednotku a vyčistěte ji.
4. Do spařovací jednotky vložte čisticí

tabletu Siemens a vložte jednotku
zpět na místo.

5. Vložte zpět na místo odkapávací
misku a zásobník na kávovou
sedlinu a zavřete dvířka.

Rozsvítí se symbol '.
6. Vyjměte vodní filtr (pokud jej

používáte).
7. Nalijte 0,5 litru vlažné vody do

prázdné nádržky na vodu až po 
značku a rozpusťte v ní jednu 
odvápňovací tabletu Siemens.

8. Vložte nádržku na vodu zpět na místo
a pod výpust položte velkou nádobu 
(cca 1 litr).

9. calc'nClean začne blikat,
stiskněte calc'nClean.

Program se spustí a spotřebič se 
vyčistí a odvápní. calc'nClean 
pulzuje. Celý proces trvá cca 
20 minut. Rozsvítí se symbol (.
10. Zásobník vyprázdněte, otevřete dvířka,

vyprázdněte odkapávací misku 
a vraťte ji zpět na místo.

11. Dvířka zavřete a pod výpust položte
zásobník.

Rozsvítí se symbol 
12.Vyčistěte nádržku na vodu a vložte

nový vodní filtr (pokud jste jej vyjmuli).
~ Obrázek '

13. Naplňte ji čerstvou neperlivou
vodou až po značku „max". Pod
výpust opět vložte nádobu.

14.calc'nClean začne blikat,
stiskněte calc'nClean.

Program se spustí a spotřebič vyčistí 
a vypláchne. calc'nClean pulzuje. 
Celý proces trvá cca 20 minut. 
Rozsvítí se symbol (.
15. Odkapávací misku a zásobník na

kávovou sedlinu vyprázdněte,
vyčistěte a vložte zpět na místo.

Program byl dokončen. Spotřebič 
je opět připraven k použití. 

'. 
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cz     Co dělat v případě poruchy 
3 Co dělat v případě 
      poruchy? 
Závady mají často jednoduché vysvětlení. 
Než zavoláte zákaznický servis

nahlédněte do přehledu závad 
a pokuste se závadu napravit sami.
Přečtěte si prosím důkladně 
bezpečnostní informace na začátku 
tohoto návodu k použití.

Tabulka poruch
Porucha
Spotřebič nereaguje.

Příčina
Závada spotřebiče.

Odstranění
Vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě, 
vyčkejte 5 sekund a opět ji zapojte do 
zásuvky.

Kvalita kávy nebo mléčné pěny 
je značně rozdílná.

Nánosy vodního kamene 
ve spotřebiči. 

Proveďte odstranění vodního kamene 
spotřebiče podle pokynů.

Individuálně nastavené 
množství nápoje do šálku 
nebylo dodrženo. Výdej kávy se 
postupně zpomaluje, až pouze 
kape nebo zcela ustane.

Stupeň mletí je příliš jemný. Nastavte mletí na hrubší stupeň.
Silné nánosy vodního kamene 
ve spotřebiči.

Proveďte odvápnění spotřebiče podle 
pokynů v příručce.

Vzduch ve vodním filtru. Ponořte vodní filtr do vody a ponechte 
jej tam, dokud z něj neuniknou 
všechny vzduchové bublinky. Filtr opět 
vložte do nádržky na vodu.

Spotřebič nedávkuje kávu, 
jen vodu.

Spotřebič nerozeznává prázdný 
zásobník na zrnkovou kávu.

Výpust kávy spařovací 
jednotky je ucpaná.

Doplňte zrnkovou kávu.
Upozornění: Spotřebič se přizpůsobí 
zrnkové kávě při následujícím procesu 
přípravy kávy. Vyčistěte spařovací 
jednotku. ~ Čištění spařovací 
jednotky"na straně 19

Zrnková káva nepadá do 
mlecí jednotky (zrna jsou 
příliš mastná).

Zlehka poklepejte na zásobník zrnkové 
kávy. V případě nutnosti změňte typ 
kávy. Pokud je zásobník na zrnkovou 
kávu prázdný, vytřete jej suchým 
hadříkem.

Káva nemá „crema" konzistenci. Nevhodný typ kávy. Použijte typ kávy s vyšším poměrem 
kávy robusta.

Kávová zrna nejsou čerstvě 
namletá.

Použijte čerstvou zrnkovou kávu.

Stupeň mletí není pro tuto 
zrnkovou kávu vhodný.

Nastavte mletí na jemnější stupeň.

Káva je příliš „kyselá". Nastavený stupeň mletí je              Nastavte mletí na jemnější stupeň.
příliš "hrubý".
Nevhodný typ kávy. Použijte tmavší typ pražených zrn.

Káva je příliš „hořká". Káva je namletá příliš jemně. Nastavte mletí na hrubší stupeň.
Nevhodný typ kávy. Změňte typ kávy.

Káva chutná „spáleninou". Káva je namletá příliš jemně. Nastavte mletí na hrubší stupeň.
Nevhodný typ kávy. Změňte typ kávy.
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Co dělat v případě poruchy   cz
Mléčné/míchané mléčné nápoje 
jsou příliš horké. Mléčná pěna je 
příliš nízká; spotřebič vydává 
silný zvuk sání.

Ve sklenici nebo šálku je málo 
mléka. 

Mléčné/míchané mléčné 
nápoje jsou příliš studené.

Ve sklenici nebo šálku je mnoho 
mléka. 

Spotřebič nedávkuje žádné 
mléko/mléčnou pěnu.

Pěnič mléka je znečištěný. 
Pěnič mléka není ponořený 
v mléce.

Umyjte pěnič mléka v myčce nádobí 
~  „Čištění mléčného systému"na 
straně 19
Použijte více mléka; zkontrolujte, zda je 
pěnič ponořený v mléce. Posuňte 
výpust směrem dolů.

Vodní filtr není v nádržce na 
vodu ve správné pozici.

Vodní filtr není správně 
nainstalován.

Ponořte vodní filtr do vody a ponechte 
jej tam, dokud z něj neuniknou 
všechny vzduchové bublinky; filtr opět 
vložte do nádržky na vodu. Zatlačte 
vodní filtr silněji do držáku nádržky.

Program je ukončen. Spotřebič 
je opět připraven k použití.

Nádržka na vodu není umístěna 
ve spotřebiči, nebo je umístěna 
nesprávně.

Vložte nádržku na vodu do 
správné pozice.

Při odstranění odkapávací 
misky voda odkapává na vnitřní 
dno spotřebiče.

Odkapávací misku jste vytáhli 
příliš brzy.

Po posledním vydaném nápoji vyčkejte 
pár vteřin a teprve pak odkapávací 
misku vyjměte.

Spařovací jednotku nelze 
vyjmout.

Spařovací jednotka není v pozici 
pro vytažení (např. při 
aktivované ochraně proti mrazu)

Spotřebič opět zapněte.

Spotřebič nelze ovládat, 
ukazatel LED se rozsvítí nebo 
bliká.

Demo režim deaktivujete stisknutím 
tlačítka k a jeho podržením alespoň 
po dobu 5 sekund.

Mlýnek se nezapíná. Spotřebič je příliš horký. Vyčkejte 1 hodinu, dokud spotřebič 
nevychladne.

( Bliká ukazatel LED. Dvířka nejsou správně zavřená.     Řádně dvířka spotřebiče zavřete.
Teplota spotřebiče je příliš 
vysoká. 

Vyčkejte po dobu 1 hodiny, dokud 
spotřebič nezchladne.

( Ukazatel LED svítí skrz 
prázdnou odkapávací 
miskou. 

Po vypnutí spotřebiče nebylo 
rozpoznáno vyprázdnění 
odkapávací misky.

V době, kdy bude spotřebič 
zapnutý, vyjměte a znovu vložte 
odkapávací misku.

Použijte větší množství mléka 
nebo změňte nastavení času pěnění.

Použijte menší množství mléka nebo 
změňte nastavení času pěnění.

Spotřebič je přepnutý do 
demo režimu.
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cz       Co dělat v případě poruchy? 
--------

' Na displeji svítí 
ukazatel LED, ačkoliv je 
nádržka na vodu 
naplněna.

Nádržka na vodu je nesprávně 
vložena.  
V nádržce na vodu je sycená 
voda.

Naplňte nádržku čerstvou vodou 
z vodovodu.

Vyjímatelná součástka uvízla 
v nádržce na vodu. 

 

Vyjměte nádržku na vodu a řádně ji 
vyčistěte.
Propláchněte filtr podle pokynů a poté 
jej zapněte.

Nový filtr na vodu se 
nepropláchl podle pokynů.
Ve filtru na vodu je vzduch. Namočte filtr do vody, dokud z něj 

nepřestanou unikat vzduchové 
bublinky, poté filtr vložte zpět.
~

 
„Vkládání nebo výměna filtru na 

vodu“  na straně 15
Filtr na vodu je starý. Vložte nový filtr na vodu.

 Bliká symbol '
 
a veškeré 

ukazatele LED pro nápoje.
Nádržka na vodu není 
umístěna ve spotřebiči, nebo je 
umístěna nesprávně.

Vložte nádržku na vodu do 
správné pozice.

Vložte nádržku na vodu do správné 
pozice. Naplňte nádržku čerstvou vodou 
z vodovodu. Nenalévejte do ní sycenou 
vodu.

Systém hadiček ve spotřebiči 
je suchý.
Ve filtru na vodu je vzduch. 

Namočte filtr do vody, dokud z něj 
nepřestanou unikat vzduchové 
bublinky. Poté jej vložte zpět.
~ „Vkládání nebo výměna filtru na 
vodu“  na straně 15

Blikají všechny ukazatele LED. V budově se nachází nesprávné 
napětí.  

Bliká symbol ', 
( a calc‘nClean.

Okolní teplota je příliš nízká. Provozujte spotřebič pouze při 
teplotách > 5 °C.

Blikají ukazatele LED a symboly 
( a %  

Spařovací jednotka je silně 
znečištěna, nebo ji nelze 
vyjmout.

Případně vyčistěte spařovací 
jednotku a spotřebič vypněte 
a znovu zapněte.

Blikají ukazatele LED %.      Na spotřebiči je závada. Spotřebič restartujte.
Pokud se vám nedaří problém vyřešit, vždy prosím kontaktujte naši zákaznickou linku. 
Telefonní číslo naleznete na poslední straně tohoto návodu.

Vložte nádržku na vodu do správné 
pozice.

Provozujte spotřebič pouze při napětí 
220 V - 240 V.
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Zákaznický servis  cz
Customer service

4 Zákaznický servis 
Technické údaje

Číslo E-Nr. a FD
Při volání vždy uvádějte celé oznčení 
produktu (E-Nr.) i jeho výrobní číslo 
(FD), abychom vám mohli správně 
pomoci. Tyto údaje naleznete na 
typovém štítku `. (~ Obrázek ")

Abyste neplýtvali čas dlouhým hledáním, 
můžete si údaje o vašem spotřebiči 
a telefonní číslo zákaznického servisu 
zapsat zde pro případ, že je budete 
potřebovat.

Kontaktní informace k zákaznickému 
servisu naleznete na zadní straně tohoto 
návodu k použití. 

Záruka
Na tento spotřebič se vztahují záruční 
podmínky stanovené zastoupením 
v daném státě. Podrobnosti o těchto 
podmínkách lze získat u prodejce, 
u kterého byl spotřebič zakoupen.
V případě reklamace v rámci záruční lhůty 
je nutné předložit doklad o koupi.

Změny vyhrazeny.

Síťové připojení (napětí - frekvence) 220–240 V ∼, 50/60 Hz
Příkon ohřívače 1300 W
Maximální statický tlak čerpadla 15 bar 
Maximální kapacita nádržky na vodu (bez filtru) 1.3 l
Maximální kapacita zásobníku na zrnkovou kávu ≈ 250 g
Délka síťového kabelu 100 cm
Rozměry (V x Š x H) 37.3 x 24.9 x 42.8 cm
Hmotnost prázdného spotřebiče cca 8-9 kg
Druh mlýnku Keramika/ocel

E-Nr. FD 

Zákaznický servis O
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Každodenní 
čištění

Týdenní 
čištění

Čištění 
mléčného 
systému

Funkce Calc ‘n‘ 

clean ≈ 40 min



1 2 3

8 97

4 5 6
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≈ 2 min

150 ml

2 3

5 64 7

8 9

max. 1/2

970407 8001036758*8001036758*

Na příklad Latte 
Macchiato 

Čištění 
mléčného 
systému



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



sk     Návod na použitie

Plne automatický kávovar

TI301209RW
http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk
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Montáž a súčasti spotrebiča
~  Obrázok "

Ovládací panel

( Tlačidlo Zap/Vyp 
        (pohotovostný režim) 
0 Ovládací panel 
8 Držiak peniča mlieka
@ Výpust kávy, výškovo nastaviteľný
H Penič mlieka (držiak, penič, kryt), 

   výškovo nastaviteľný

P Odkvapávacia miska (zásobník 
na kávovú usadeninu, mriežka na 
odkvapkávanie, tácka 
na odkvapkávanie, plavák)
Dvierka komory na spárovanie
Výrobný štítok
Jednotka na sparovanie 
Veko na uchovanie arómy 
Zásobník na zrnkovú kávu 
Otočný volič pre nastavenie 
stupňa mletia
Kryt nádržky na vodu 
Nádržka na vodu

X

 
`

 
h

 
)"

 
)*
)2

 ):
)B

               
                 

          

mlieko (milk)             
%

 4

 
c  1

Simona Pavlova
Lístok s poznámkou
Marked nastavil Simona Pavlova
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Displej

'
Rozsvieti sa vo chvíli, keď je potrebné do nádržky doplniť vodu, keď nie je nádržka 
na vodu vložená do spotrebiča alebo keď je treba vymeniť vodný filter.
Bliká, keď je potrebné vymeniť filter na vodu.

( Rozsvieti sa vo chvíli, keď je potrebné vyprázdniť misku na odkvapkávanie. 
Rozbliká sa, ak sú otvorené dvierka jednotky na sparovanie.

s e i r o s s e c cA

_

       00311807

 

Odvápňovací tablety        00576693
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Naplnenie zásobníka na zrnkovú kávu
Pomocou tohto spotrebiča je možné 
pripravovať kávové nápoje zo zrnkovej kávy.

1. Otvorte viečko )" zásobníka
na zrnkovú kávu )*.

2. Nasypte do neho zrnkovú kávu.
3. Viečko opäť zatvorte.

Upozornenie
■ Nepoužívajte kávové zrná

s glazovanými, karamelizovanými alebo
inými prísadami s obsahom cukru;
došlo by k upchatiu sparovacej
jednotky. Používajte iba kávové zrná
vhodné na použitie v automatických
kávovaroch alebo automatoch
na prípravu espressa.

■ Zrnková káva sa pred každým
procesom sparovania čerstvo namelie.

■ Pre zachovanie optimálnej kvality
uchovávajte kávové zrná
v starostlivo uzatvorených
nádobách na chladnom mieste.

■ Zrnkovú kávu je možné skladovať
v zásobníku po niekoľko dní
bez toho, aby stratila svoju arómu.

K

em i t t s r i f eh t r o f gn i s u e r o f eB

.

.

 ázok 

.

.

.

.

   
do  
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s použitím mlieka
 

 
 

 
 

 
.
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Cappuccino

Latte Macchiato

 

.

.

.

.
%

.

.

.

. mlieko ( )
     mlieko.

 
mlieko 

( k)

P
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Adjusting beverage settings

Nastavenie jednotlivých 
nápojov 
Intenzita kávy
Predtým ako začnete vyrábať nápoj, 
môžete nastaviť jeho intenzitu:
Požadovanú intenzitu kávy vyberiete 
stlačením tlačidla %.

Upozornenie:  Vybraná intenzita kávy 
sa potom používa pre všetky kávové 
nápoje.

)2

jemná

bežná

silná

Na displeji sa zobrazuje priebeh procesu.

Stlačte tlačidlo cappucino  
mlieko ( )

 

 

 
  

 

        .
 

ázok
 

ázok
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1. Stlačte tlačidlá % a calc'nClean
a podržte ich aspoň 3 sekundy.

2. Stlačte tlačidlo espresso, aktivuje
sa „tvrdosť vody“.

3. Stlačte tlačidlo % a zvoľte
jednu z nasledujúcich možností:

4. Ponorte filter na vodu (otvorom
hore) do nádoby s vodou a držte ho
ponorený, kým z povrchu nezmiznú
všetky vzduchové bublinky.
~ Obrázok '

5. Potom filter na vodu pripevnite
do prázdnej nádržky na vodu.

6. Naplňte nádržku vodou až po rysku
„max“.

7. Umiestnite pod výpust nádobu
s objemom 1,0 litra.

8. Pre uloženie nastavenia a aktiváciu
prepláchnutia stlačte tlačidlo
espresso.

9. Vložte nádržku na vodu.
10. Pre uloženie nastavenia a aktiváciu

prepláchnutia stlačte tlačidlo
espresso. Teraz filtrom pretečie voda.

11. Pre ukončenie ponuky stlačte tlačidlo
calc‘nClean.

12.Vodu z nádoby potom vylejte.
Spotrebič je opäť pripravený
na použitie.

Vybratie vodného filtra

e 

Ak vodný filter vyberiete a nenahradíte ho 
novým, vyberte, prosím, zodpovedajúcu 
tvrdosť vody tak, ako je uvedené v kapitol 
~ „Nastavenie - Nastavenie tvrdosti vody" 
na strane 17.

Vyčkajte, kým nezačne blikať symbol 
'

 
a všetky ukazovatele LED.

s vodným filtrom

ázok 
 

 
 

 
 

.

. mlieko ( k)

.

.   

.

.
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1. Stlačte tlačidlá % a calc'nClean
a podržte ich aspoň 3 sekundy.

2. Stlačte tlačidlo caffe Crema,
na čo sa aktivuje funkcia
automatického vypnutia.

3. Stlačte tlačidlo % a zvoľte
požadovaný čas.
Dostupné je nasledujúce nastavenie:

4. Pre uloženie nastavenia stlačte
tlačidlo caffe Crema.

5. Pre ukončenie ponuky stlačte tlačidlo
calc‘nClean.

Zapnutie/vypnutie zvukovej 
signalizácie
Kedykoľvek stlačíte tlačidlo, zaznie 
zvuková signalizácia.
Zvukovú signalizáciu môžete zapnúť či 
vypnúť.

1. Stlačte tlačidlá % a calc'nClean
a podržte ich aspoň 3 sekundy.

2. Stlačte tlačidlo cappuccino, na čo
dôjde k aktivácii ponuky „Zvukový
signál“.

3. Stlačte tlačidlo % a zvukový
signál zapnite alebo vypnite.

4. Pre uloženie nastavenia stlačte
tlačidlo cappuccino.

5. Pre ukončenie ponuky stlačte tlačidlo
calc‘nClean.

15 minút
30 minút (nastavenie z výrobného 
závodu)
1 hodina
2 hodiny
4 hodiny

zapnuté (nastavenie z výrobného 
závodu)

vypnuté

1
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1. Namočte priložený testovací prúžok
krátko do vody, jemne straste
prichytené kvapky a po jednej minúte
skontrolujte výsledok.

2. Stlačte a držte tlačidlá %
a Calc’nClean počas aspoň 3 sekúnd.

3. Stlačte tlačidlo Espresso, na čo sa
aktivuje „tvrdosť vody“.

4. Stlačte tlačidlo % a zvoľte
Tvrdosť vody.
Dostupné je nasledujúce nastavenie:

5. Pre uloženie nastavenia stlačte
tlačidlo espresso.

6. Pre ukončenie ponuky stlačte tlačidlo
calc‘nClean.

1. Stlačte tlačidlá % a calc'nClean
a podržte ich aspoň 3 sekundy.

2. Stlačte tlačidlo latte Macchiato.
Teraz je aktivované nastavenie
z výrobného závodu.

3. Pre ukončenie ponuky stlačte tlačidlo
calc‘nClean.Tvrdosť vody 1

Tvrdosť vody 2
Tvrdosť vody 3
Tvrdosť vody 4 (nastavenie 
z výrobného závodu)
Vodný filter (ak je používaný) 
H2O-zmäkčovač (ak je používaný) 

ného závodu

 
 

 

     sk



sk   Každodenná údržba a čistenie

18

D 
údržba  
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Raz za čas – presná početnosť závisí od 
tvrdosti vašej vody a použitia spotrebiča 
– sa rozsvieti tlačidlo calc’nClean.

■ Pokiaľ dôjde k prerušeniu servisného
programu, napr. z dôvodu výpadku
prúdu, rozsvieti sa ukazovateľ
' „calc´nClean“.

Postupujte nasledovne:
1. Vypláchnite nádržku na vodu.
2. Naplňte ju čerstvou vodou až po rysku

„max“.
3. Stlačte tlačidlo calc‘nClean.

Program sa spustí a dôjde
k prepláchnutiu spotrebiča.
Čas programu: cca 2 minúty.

4. Vyprázdnite, vyčistite a znovu vložte
do spotrebiča odkvapkávací tácku.
Zavrite dvierka spotrebiča.

Program je ukončený. Spotrebič je 
opäť pripravený na použitie.

.

 
 

  

calc nClean  
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Mliečne/miešané mliečne nápoje 
sú príliš horúce. Mliečna pena 
je príliš nízka; spotrebič vydáva 
silný zvuk satia.

Čo robiť v prípade poruchy?   sk

Mliečne/miešané mliečne 
nápoje sú príliš studené.

V pohári alebo šálke je príliš 
mnoho mlieka.

Spotrebič nedávkuje žiadne 
mlieko/mliečnu penu.

Penič mlieka je znečistený. 
Penič mlieka nieje ponorený 
v mlieku.

Umyte penič mlieka v umývačke riadu. 
~ „Čistenie mliečneho systému" 
na strane 19. Použite viac mlieka; 
skontrolujte, či je penič ponorený 
v mlieku. Posuňte výpust smerom dole.

Vodný filter nie je v nádržke 
na vodu v správnej pozícii.

Vodný filter nieje správne 
nainštalovaný.

Ponorte vodný filter do vody a nechajte 
ho, kým z neho neuniknú všetky 
vzduchové bublinky; filter opät vložte 
do nádržky na vodu. Zatlačte vodný 
filter silnejšie do držiaka nádržkv.

Bliká niekoľko tlačidiel, je 
počuť hlasité zvuky.

Nádržka na vodu nie je 
umiestnená v spotrebiči alebo 
je umiestnená nesprávne.

Vložte nádržku na vodu do správnej 
pozície.

Pri odstránení misky na 
odkvapkávanie voda odkvapkáva 
na vnútorné dno spotrebiča.

Misku na odkvapkávanie ste 
vytiahli príliš skôr.

Po poslednom vydanom nápoji 
počkajte pár sekúnd a až potom misku 
na odkvapkávanie vyberte.

Jednotku na sparovanie 
nie je možné vybrať.

Jednotka na sparovanie nieje 
v pozícii pre vytiahnutie 
(napr. pri aktivovanej ochrane 
proti mrazu).

Spotrebič opäť zapnite.

Spotrebič nie je možné 
ovládať, na displeji sa menia 
správy.

Demo režim deaktivujete stlačením 
tlačidla k a jeho podržaním aspoň 
po dobu 5 sekúnd.

Spotrebič je prepnutý do demo 
režimu.

Mlynček sa nezapína. Spotrebičje príliš horúci. Počkajte 1 hodinu, kým spotrebič 
nevychladne.

( Bliká ukazovateľ LED. Dvierka nie sú správne 
zatvorené. 

Teplota spotrebiča je príliš 
vysoká. 

Vyčkajte počas 1 hodiny, kým 
spotrebič nevychladne.

( Na displeji sa zobrazuje 
hlásenie „Vyprázdnite 
odkvapkávací tácku“, aj 
keď je už prázdny.

Po vypnutí spotrebiča nebolo 
rozpoznané vyprázdnenie 
odkvapkávacieho tácku.

V čase, keď bude spotrebič zapnutý, 
vyberte a znovu vložte 
odkvapkávací tácku.

V pohári alebo šálke je príliš 
málo mlieka.

Použite väčšie množstvo mlieka alebo 
zmeňte nastavenie času penenia.

Použite menšie množstvo mlieka alebo 
zmeňte nastavenie času 

Riadne dvierka spotrebiča zavrite.
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' Na displeji svieti 
ukazovateľ LED, aj keď je 
nádržka na vodu naplnená.

Nádržka na vodu je nesprávne 
vložená. 
V nádržke na vodu je sýtená 
voda.

Naplňte nádržku čerstvou vodou 
z vodovodu.

Vyberateľná súčiastka uviazla 
v nádržke na vodu. 

Vyberte nádržku na vodu a riadne ju 
vyčistite.
Prepláchnite filter podľa pokynov 
a potom ho zapnite.

Nový filter na vodu sa 
neprepláchol podľa pokynov.
Vo filtri na vodu je vzduch. Vo filtri na vodu je vzduch. Namočte 

filter do vody, kým z neho neprestanú 
unikať vzduchové bublinky, potom filter 
vložte späť.
~„Vkladanie alebo výmena filtra 
na vodu“   na strane 15

Filter na vodu je starý. Vložte nový filter na vodu.
Bliká symbol ' a všetky 
ukazovatele LED pre nápoje.

Nádržka na vodu nie je 
umiestnená v spotrebiči, alebo 
je umiestnená nesprávne.

Vložte nádržku na vodu do správnej 
pozície.

Vložte nádržku na vodu do správnej 
pozície. Naplňte nádržku čerstvou 
vodou z vodovodu.
Nenalievajte do nej sýtenú vodu.

Systém hadičiek v spotrebiči 
je suchý.

Vo filtri na vodu je vzduch.

Namočte filter do vody, kým z neho 
neprestanú unikať vzduchové 
bublinky.
~ „Vkladanie alebo výmena filtra 
na vodu“  na strane 15

Blikajú všetky ukazovatele LED. V budove sa nachádza 
nesprávne napätie. 

Bliká symbol ', 
( a calc‘nClean.

Okolitá teplota je príliš nízka. Prevádzkujte spotrebič iba pri teplotách 
> 5 °C.

Blikajú ukazovatele LED 
a symboly ( a %.

Sparovacia jednotka je silne 
znečistená, alebo ju nie je 
možné vybrať.

Prípadne vyčistite sparovaciu 
jednotku a spotrebič vypnite 
a znovu zapnite.

% Blikajú ukazovatele LED Na spotrebiči je porucha. Spotrebič reštartujte.

Vložte nádržku na vodu do správnej 
pozície.

Prevádzkujte spotrebič iba pri napätí 
220 V – 240 V.
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Záručný list
BSH

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

H





 
 

opravy@bshg.com

 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

stránkách
 http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk.
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	8 Intended use
	Intended use
	( Important safety information
	Important safety information
	: Warning
	Danger of electric shock!
	: Warning
	Hazard due to magnetism!
	: Warning
	Risk of suffocation!
	: Warning
	Risk of burns!
	: Warning
	Risk of injury!

	7 Environmental protection
	Environmental protection
	Saving energy
	Environmentally-friendly disposal

	* Getting to know your appliance
	Getting to know your appliance
	Note:
	Included in delivery
	Assembly and components
	Controls
	Button
	Meaning


	--------
	Symbol

	--------
	_ Accessories
	Accessories
	Accessory
	Order number

	K Before using for the first time
	Before using for the first time
	Note:
	Installing and connecting the appliance
	1. Remove any protective plastic film.
	2. Place the appliance on a level, water-resistant surface which can bear the weight.
	3. Using the mains plug, connect the appliance to an earthed socket that has been correctly installed.
	Note:

	Commissioning the appliance
	Attaching milk frother
	1. Remove milk frother parts from the bag.
	2. Assemble milk frother.
	3. Attach the milk frother on the front of the appliance.

	Filling the bean container
	1. Open the lid )" of the bean container )*.
	2. Pour in coffee beans.
	3. Close the lid again.

	Notes
	Filling the water tank
	1. Carefully remove the cover of the water tank.
	2. Use the handle to remove the water tank.
	3. Fill the water tank with water up to the "max" marking.
	4. Put the water tank back in the holder again, keeping it straight, and fit the cover of the water tank.

	General information


	1 Operating the appliance
	Operating the appliance
	Note:
	Preparing coffee using freshly ground beans
	1. Place a cup under the outlet system.
	2. Touch % repeatedly to select the required coffee strength.
	3. Touch the espresso or caffe crema button.
	Note:

	Preparing drinks with milk
	Note:
	: Warning
	Risk of burns!
	Coffee drinks with milk
	1. Fill a large cup or a large glass with approx. 100 ml milk for cappuccino and approx. 150 ml milk for latte macchiato.
	2. Place a cup or a glass under the outlet system.
	3. Push the coffee dispenser and milk frother right down.
	4. Touch % repeatedly to select the required coffee strength.
	5. Touch the cappuccino or latte macchiato button.

	Note:
	Frothing up milk
	1. Fill a large cup or a large glass with approx. 100 ml milk.
	2. Place a cup or a glass under the outlet system.
	3. Push the coffee dispenser and milk frother right down.
	4. Touch the milk button.

	Note:


	Adjusting beverage settings
	Adjusting beverage settings
	Coffee strength
	Note:
	Filling level
	Note:
	Frothing time
	Note:
	Setting the grinding level
	: Warning
	Risk of injury!
	Caution!
	Notes


	Water filter
	Water filter
	Inserting or replacing a water filter
	1. Press and hold % and calc’nClean for at least 3 seconds.
	2. Touch espresso button, and "W. hardness" will be activated.
	3. Touch % button and make the following selection:
	4. Immerse the water filter (opening facing up) in a container filled with water until no more air bubbles rise to the surface.
	5. Then press the water filter firmly into the empty water tank.
	6. Fill the water tank with water up to the "max" marking.
	7. Place a container with a capacity of 1.0 litre under the outlet.
	8. Touch espresso button to save the setting and activate rinsing.
	9. Insert water tank.
	10. Touch espresso button to save the setting and start rinsing. Water will now flow through the filter.
	11. Touch calc’nClean button to exit the menu.
	12. Then empty the container. The appliance is ready for use again.

	Removing the water filter

	Frost protection
	1. Place a large container under the outlet of the milk frother and push the frother down.
	2. Press and hold milk button for at least 5 seconds.
	3. As soon as steam escapes from the milk frother, remove the water tank.
	4. Allow the appliance to cool down. Wait until ' symbol and all LEDs are flashing.
	5. Use k button to switch the appliance off.
	6. Empty the water tank and the drip tray and thoroughly clean the appliance.
	Note:


	1 Settings
	Settings
	Note:
	Automatic switch-off
	Selecting automatic switch-off
	1. Press and hold % and calc’nClean for at least 3 seconds.
	2. Touch caffe crema button and "Automatic switch-off" will be activated.
	3. Touch % button and select the required time. The following settings are possible:
	4. Touch caffe crema button to save the setting.
	5. Touch calc’nClean button to exit the menu.

	Switching the audible signal on/off
	1. Press and hold % and calc’nClean for at least 3 seconds.
	2. Touch cappuccino button, and "Signal tone" menu will be activated.
	3. Touch % button and switch signal tone on or off.
	4. Touch cappuccino button to save the setting.
	5. Touch calc’nClean button to exit the menu.

	Setting the water hardness
	1. Briefly immerse the enclosed test strip in fresh tap water, leave it to drip and read off the result after one minute.
	2. Press and hold % and calc’nClean for at least 3 seconds.
	3. Touch espresso button, and "W. hardness" will be activated.
	4. Touch % button and select the water hardness. The following settings are possible:
	5. Touch espresso button to save the setting.
	6. Touch calc’nClean button to exit the menu.
	Level
	Degree of water hardness
	German (°dH)
	French (°fH)
	Note:

	Factory reset
	1. Press and hold % and calc’nClean for at least 3 seconds.
	2. Touch latte macchiato button.
	3. Touch calc’nClean button to exit the menu.


	D Daily care and cleaning
	Daily care and cleaning
	: Warning
	Risk of electric shock!
	Cleaning agent
	Notes
	Caution!
	Not dishwasher-safe:
	Dishwasher-safe:

	Cleaning the appliance
	1. Wipe the outside of the appliance with a soft, damp cloth.
	2. Clean the control panel using a micro-fibre cloth.
	3. Wipe off the coffee dispenser if required after dispensing each beverage.
	Notes

	Cleaning the drip tray and coffee grounds container
	Note:
	1. Open the door.
	2. Pull the drip tray with the coffee grounds container forwards and out.
	3. Remove the drip plate with grate.
	4. Empty and clean the drip tray and coffee grounds container.
	5. Wipe out the inside of the appliance (area of drip tray).


	Cleaning the milk system
	Cleaning the milk system
	: Warning
	Risk of burns!
	1. Fill a glass half-full with water and place under the outlet system.
	2. Push the milk frother right down.
	3. Touch the milk button to clean the milk system.
	4. Push the milk frother right up and allow it to cool down.
	5. Dismantle the milk frother into its individual parts and clean thoroughly.
	6. Dry the individual parts, reassemble and fit back onto the appliance.
	Notes


	Cleaning the brewing unit
	Caution!
	1. Switch off the appliance.
	2. Open the door to the brewing chamber.
	3. Remove the coffee grounds container.
	4. Push the red lever up, grasp the brewing unit by the handle and pull forwards carefully.
	5. Rinse the brewing unit thoroughly under warm, running water.
	6. Clean the interior of the appliance thoroughly with a damp cloth, removing any coffee residues.
	7. Allow the brewing unit and the interior of the appliance to dry.
	1. Hold the brewing unit only by the handle.
	2. Push the red lever up, position the brewing unit underneath and slide back as far as it will go. The lever must snap into place.
	3. Insert the coffee grounds container again and close the door.



	. Service programmes
	Service programmes
	Notes
	Then proceed as follows:
	1. Rinse out the water tank.
	2. Pour in fresh, still water up to the "max" marking.
	3. Touch calc’nClean button.
	4. Empty, clean and re-insert the drip tray. Close door.

	Starting Calc’nClean
	Calc’nClean service programme
	1. Press and hold the calc’nClean button for approx. 5 seconds.
	2. Open the door, remove the drip tray and coffee grounds container and empty.
	3. Remove and clean the brewing unit.
	4. Place a Siemens cleaning tablet in the brewing unit and re-insert the unit.
	5. Re-insert the drip tray and coffee grounds container and close the door.
	6. Remove the water filter (if there is one).
	7. Pour 0.5 litres of lukewarm water into the empty water tank up to the mark and dissolve a Siemens descaling tablet in it.
	8. Re-insert the water tank and place a large container (approx. 1 litre) under the outlet system.
	9. calc’nClean flashes, touch calc’nClean.
	10. Empty the container, open the door, empty the drip tray and re-insert.
	11. Close the door and place a container under the outlet system.
	12. Clean the water tank and replace the water filter (if removed).
	13. Fill with fresh, still water up to the "max" mark. Place the container under the outlet system again.
	14. calc’nClean flashes, touch calc’nClean.
	15. Empty, clean and re-insert the drip tray and coffee grounds container.


	3 Trouble shooting
	Trouble shooting
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	8 Utilisation conforme
	Utilisation conforme
	( Précautions de sécurité importantes
	Précautions de sécurité importantes
	: Mise en garde
	Risque d’électrocution !
	: Mise en garde
	Danger par magnétisme !
	: Mise en garde
	Risque d'étouffement !
	: Mise en garde
	Risque de brûlures !
	: Mise en garde
	Risque de blessure !

	7 Protection de l'environnement
	Protection de l'environnement
	Économie d'énergie
	Elimination écologique

	* Présentation de l'appareil
	Présentation de l'appareil
	Remarque :
	Contenu de l’emballage
	Configuration et éléments
	Eléments de commande
	Touche
	Signification


	--------
	Affichage

	--------
	_ Accessoires
	Accessoires
	Accessoires
	Référence

	K Avant la première utilisation
	Avant la première utilisation
	Remarque :
	Installation et raccordement de l’appareil
	1. Retirer les films protecteurs.
	2. Poser l'appareil sur une surface plane, résistante à l'eau et pouvant supporter son poids.
	3. Raccorder la fiche secteur de l'appareil à une prise femelle à contacts de terre installée de manière règlementaire.
	Remarque :

	Mise en service de l’appareil
	Mettre en place le mousseur de lait
	1. Retirer les composants du mousseur de lait de l'emballage.
	2. Assembler le mousseur de lait.
	3. Monter le mousseur de lait à l'avant de l'appareil.

	Remplir le réservoir pour café en grains
	1. Ouvrir le couvercle )" du réservoir pour café en grains )*.
	2. Remplir de café en grains.
	3. Refermer le couvercle.

	Remarques
	Remplir le réservoir d’eau
	1. Retirez le couvercle du réservoir d'eau.
	2. Retirer le réservoir d’eau par la poignée.
	3. Remplir le réservoir d’eau jusqu’au repère « max ».
	4. Replacer le réservoir d'eau droit dans son support et remettre en place le couvercle du réservoir d'eau.

	Indications générales


	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Remarque :
	Préparer une boisson à base de café en grains fraîchement moulus
	1. Placer une tasse sous le système verseur.
	2. Retoucher % permet de régler l'intensité souhaitée pour le café.
	3. Effleurer la touche espresso ou caffe crema.
	Remarque :

	Préparation de boissons lactées
	Remarque :
	: Mise en garde
	Risque de brûlure !
	Boissons à base de café et lait
	1. Remplir une grande tasse ou un grand verre avec env. 100 ml de lait pour un cappuccino et env. 150 ml de lait pour un Latte Macchiatto.
	2. Placer la tasse ou le verre sous le système verseur.
	3. Pousser la buse d'écoulement du café et le mousseur de lait complètement vers le bas.
	4. Retoucher % permet de régler l'intensité souhaitée pour le café.
	5. Effleurer la touche cappuccino ou latte macchiato.

	Remarque :
	Faire mousser du lait
	1. Remplir une grande tasse ou un grand verre avec env. 100 ml de lait.
	2. Placer la tasse ou le verre sous le système verseur.
	3. Pousser la buse d'écoulement du café et le mousseur de lait complètement vers le bas.
	4. Effleurer la touche milk.

	Remarque :


	Ajustage des réglages des boissons
	Ajuster les réglages des boissons
	Intensité du café
	Remarque :
	Contenance
	Remarque :
	Durée de préparation de la mousse
	Remarque :
	Régler le degré de mouture
	: Mise en garde
	Risque de blessure !
	Attention !
	Remarques


	Filtre à eau
	Filtre à eau
	Insertion ou renouvellement d’un filtre à eau
	1. Maintenir % et calc’nClean enfoncés pendant au moins 3 secondes.
	2. Effleurer la touche espresso pour activer le menu « Dureté eau ».
	3. Effleurer la touche % et effectuer le réglage suivant :
	4. Plonger le filtre à eau (ouverture vers le haut) dans un récipient rempli d’eau jusqu’à ce que plus aucune bulle ne se dégage.
	5. Puis enfoncer fermement le filtre à eau dans le réservoir d'eau vide.
	6. Remplir le réservoir d’eau jusqu’au repère « max ».
	7. Placer un récipient d’une contenance d'au moins 1 litre sous la buse d’écoulement.
	8. Effleurer la touche espresso pour enregistrer le réglage et activer le rinçage.
	9. Mettre le réservoir d’eau en place.
	10. Effleurer la touche espresso pour démarrer le rinçage. L’eau coule à travers le filtre.
	11. Effleurer la touche calc’nClean pour quitter le menu.
	12. Vider ensuite le réservoir. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

	Retrait du filtre à eau

	Protection contre le gel
	1. Placer un grand récipient sous la buse d’écoulement du mousseur de lait et faire glisser vers le bas le mousseur de lait.
	2. Maintenir la touche milk enfoncée au moins 5 secondes.
	3. Dès que de la vapeur s’échappe du mousseur de lait, retirer le réservoir d’eau.
	4. Laisser la vapeur s’échapper de l’appareil. Attendre jusqu’à ce que le symbole ' et toutes les LED clignotent.
	5. Éteindre l’appareil à l’aide de la touche k.
	6. Vider le réservoir d’eau et la cuvette d’égouttage et nettoyer minutieusement l’appareil.
	Remarque :


	1 Réglages
	Réglages
	Remarque :
	Coupure automatique
	Régler la coupure automatique
	1. Maintenir enfoncés pendant au moins 3 secondes % etcalc’nClean.
	2. Effleurer la touche caffe crema pour activer le menu « Coupure automatique ».
	3. Effleurer la touche % pour régler le temps souhaité. Les réglages suivants sont possibles :
	4. Effleurer la touche caffe crema pour enregistrer le réglage.
	5. Effleurer la touche calc’nClean pour quitter le menu.

	Activer/désactiver le signal sonore
	1. Maintenir enfoncés pendant au moins 3 secondes % etcalc’nClean.
	2. Effleurer la touche cappuccino pour activer le menu « Signal sonore ».
	3. Effleurer la touche % pour activer ou désactiver le signal sonore.
	4. Effleurer la touche cappuccino pour enregistrer le réglage.
	5. Effleurer la touche calc’nClean pour quitter le menu.

	Réglage de la dureté de l'eau
	1. Tremper brièvement la bandelette de test fournie dans l’eau fraîche du robinet, laisser égoutter, puis lire le résultat au bout d’une minute.
	2. Maintenir % et calc’nClean enfoncés pendant au moins 3 secondes.
	3. Effleurer la touche espresso pour activer le menu « Dureté eau ».
	4. Effleurer la touche % pour régler la dureté de l’eau. Les réglages suivants sont possibles :
	5. Effleurer la touche espresso pour enregistrer le réglage.
	6. Effleurer la touche calc’nClean pour quitter le menu.
	Niveau
	Degré de dureté de l’eau
	Allemagne (°dH)
	France (°fH)
	Remarque :

	Factory reset
	1. Maintenir % et calc’nClean enfoncés pendant au moins 3 secondes.
	2. Effleurer la touche latte macchiato.
	3. Effleurer la touche calc’nClean pour quitter le menu.


	D Entretien et nettoyage quotidiens
	Entretien et nettoyage quotidiens
	: Mise en garde
	Risque d’électrocution !
	Nettoyants
	Remarques
	Attention !
	Ne vont pas au lave-vaisselle :
	Conviennent au lave-vaisselle :

	Nettoyage de l'appareil
	1. Essuyer l’habillage de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
	2. Nettoyer le panneau de commande avec un chiffon en microfibres.
	3. Si nécessaire, essuyer la buse d’écoulement du café après chaque utilisation.
	Remarques

	Nettoyer le bac d'égouttement et le bac à marc de café.
	Remarque :
	1. Ouvrir la porte.
	2. Retirer la cuvette d’égouttage avec le réservoir à marc de café en le tirant vers l’avant.
	3. Retirer l’égouttoir et la grille de l’égouttoir.
	4. Vider et nettoyer la cuvette d’égouttage et le réservoir à marc de café.
	5. Essuyer le compartiment intérieur de l’appareil (cuvette d’égouttage).


	Nettoyage du système à lait
	Nettoyage du système à lait
	: Mise en garde
	Risque de brûlure !
	1. Remplir à moitié un verre avec de l'eau et le placer sous le système verseur.
	2. Faire glisser le mousseur de lait tout en bas.
	3. Effleurer la touche milk, le nettoyage du système à lait se met en route.
	4. Faire glisser le mousseur de lait vers le haut et le laisser refroidir.
	5. Démonter les différentes pièces du mousseur de lait et les nettoyer minutieusement.
	6. Faire sécher les pièces démontées, les assembler puis les remonter sur l'appareil.
	Remarques


	Nettoyer l’unité de percolation
	Attention !
	1. Éteindre l’appareil.
	2. Ouvrir la porte de la chambre de percolation.
	3. Retirer le bac à marc de café.
	4. Pousser vers le haut le levier rouge, saisir l'unité de percolation par la poignée et la tirer précautionneusement vers l'avant.
	5. Nettoyer soigneusement l'unité de percolation sous un jet d'eau chaude.
	6. Nettoyer soigneusement l’intérieur de l’appareil avec un chiffon humide, éliminer les éventuels restes de café.
	7. Laisser sécher l’intérieur de l’unité de percolation et de l'appareil.
	1. Saisir l'unité de percolation par la poignée.
	2. Pousser vers le haut le levier rouge, placer l'unité de percolation sous le levier et la pousser vers l'arrière jusqu'à la butée. Le levier doit s'enclencher.
	3. Remettre en place le bac à marc de café et fermer la porte.



	. Programme de service
	Programme de service
	Remarques
	Dans ce cas, procéder de la façon suivante :
	1. Rincer le réservoir d’eau.
	2. Remplir d’eau non gazeuse jusqu’au repère « max ».
	3. Effleurer la touche calc’nClean.
	4. Vider la cuvette d’égouttage, la nettoyer et la remettre en place, refermer la porte.

	Démarrer Calc’nClean
	Programme d'entretien Calc´nClean
	1. Maintenez la touche calc’nClean enfoncée pendant env. 5 secondes.
	2. Ouvrir la porte, retirer le bac d'égouttement et le bac à marc de café et les vider.
	3. Retirer et nettoyer l'unité de percolation.
	4. Placer une pastille de nettoyage Siemensdans l'unité de percolation et remettre en place cette dernière.
	5. Remettre en place le bac d'égouttement et le bac à marc de café et fermer la porte.
	6. Retirer le filtre à eau (si disponible).
	7. Verser de l’eau tiède dans le réservoir d’eau vide jusqu’au repère 0,5 l et dissoudre une pastille de détartrage Siemens.
	8. Remettre en place le réservoir d'eau et placer un grand récipient (env. 1 litre) sous le système verseur.
	9. calc’nClean clignote, effleurer calc’nClean.
	10. Vider le récipient, ouvrir la porte, vider le bac d'égouttement et le remettre en place.
	11. Fermer la porte et placer un récipient sous le système verseur.
	12. Nettoyer le réservoir d’eau et remettre le filtre à eau en place (s’il a été préalablement retiré).
	13. Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max. » et le remettre en place sous le système verseur.
	14. calc’nClean clignote, effleurer calc’nClean.
	15. Vider, nettoyer et remettre en place le bac d'égouttement et le bac à marc de café.


	3 Anomalies, que faire ?
	Anomalies, que faire ?
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	Montage en onderdelen
	Bedieningselementen
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	--------
	Indicatie
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	_ Toebehoren
	Toebehoren
	Toebehoren
	Bestelnummer

	K Voor het eerste gebruik
	Voor het eerste gebruik
	Aanwijzing:
	Apparaat installeren en aansluiten
	1. Verwijder de beschermende folie.
	2. Zet het apparaat neer op een vlak en voor het gewicht geschikt, watervast oppervlak.
	3. Het apparaat met de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact steken.
	Aanwijzing:

	Apparaat in gebruik nemen
	Melkschuimer aansluiten
	1. Onderdelen van de melkschuimer uit de zak nemen.
	2. Melkschuimer in elkaar zetten.
	3. Melkschuimer voor op het apparaat aansluiten.

	Bonenreservoir vullen
	1. Deksel )" van het bonenreservoir )* openen.
	2. Koffiebonen vullen.
	3. Deksel weer sluiten.

	Aanwijzingen
	Watertank vullen.
	1. Het deksel van de watertank nemen.
	2. De watertank er aan de greep uit tillen.
	3. De watertank tot de markering "max" met water vullen.
	4. De watertank weer rechtop in de houder plaatsen en het deksel op de watertank plaatsen.

	Algemene aanwijzingen


	1 Apparaat bedienen
	Apparaat bedienen
	Aanwijzing:
	Koffiedrank van versgemalen bonen zetten
	1. Plaats een kopje onder het uitloopsysteem.
	2. Door herhaalde aanraking van % de gewenste koffiesterkte instellen.
	3. Toets espresso of caffe crema aanraken.
	Aanwijzing:

	Dranken met melk bereiden
	Aanwijzing:
	: Waarschuwing
	Gevaar voor verbranding!
	Dranken met koffie en melk
	1. Een grote kop of een groot glas met ca. 100 ml melk voor cappuccino en ca. 150 ml melk voor latte macchiatto vullen.
	2. Het kopje of glas onder het uitloopsysteem plaatsen.
	3. De koffie-uitloop en melkschuimer helemaal naar beneden schuiven.
	4. Door herhaalde aanraking van % de gewenste koffiesterkte instellen.
	5. Toets cappuccino of latte macchiato aanraken.

	Aanwijzing:
	Melk opschuimen
	1. Een grote kop of een groot glas met ca. 100 ml melk vullen.
	2. Het kopje of glas onder het uitloopsysteem plaatsen.
	3. De koffie-uitloop en melkschuimer helemaal naar beneden schuiven.
	4. Toets milk aanraken.

	Aanwijzing:


	Drankinstellingen aanpassen
	Drankinstelling aanpassen
	Koffiesterkte
	Aanwijzing:
	Vulhoeveelheid
	Aanwijzing:
	Schuimduur
	Aanwijzing:
	Koffiemaalgraad instellen
	: Waarschuwing
	Risico van letsel!
	Attentie!
	Aanwijzingen


	Waterfilter
	Waterfilter
	Waterfilter aanbrengen of vervangen
	1. % en calc’nClean ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
	2. Toets espresso aanraken, het menu “Waterhardheid” wordt geactiveerd.
	3. Toets % aanraken en als volgt instellen:
	4. Het waterfilter (opening naar boven) onderdompelen in een met water gevulde kom tot er geen luchtbellen meer ontsnappen.
	5. Vervolgens het waterfilter stevig in de lege watertank drukken.
	6. De watertank tot de markering "max." met water vullen.
	7. Een kom met een capaciteit van min. 1,0 l onder de uitloop plaatsen.
	8. Toets espresso aanraken om de instelling op te slaan en het spoelen te activeren.
	9. Watertank aanbrengen.
	10. Toets espresso aanraken om het spoelen te starten. Er stroomt water door het filter.
	11. Toets calc’nClean aanraken om het menu te verlaten.
	12. Vervolgens de kom leegmaken. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

	Waterfilter verwijderen

	Vorstbescherming
	1. Een grote kom onder de uitloop van de melkschuimer plaatsen en de melkschuimer omlaag schuiven.
	2. Toets milk ten minste 5 seconden ingedrukt houden.
	3. De watertank verwijderen zodra er stoom uit de melkschuimer komt.
	4. Het apparaat laten stomen. Wachten tot het symbool ' en alle leds knipperen.
	5. Met de toets k het apparaat uitschakelen.
	6. De watertank en de lekschaal leegmaken en het apparaat grondig reinigen.
	Aanwijzing:


	1 Instellingen
	Instellingen
	Aanwijzing:
	Automatisch uitschakelen
	Automatisch uitschakelen instellen
	1. % en calc’nClean ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
	2. Toets caffe crema aanraken, het menu “Automatische uitschakeling” wordt geactiveerd.
	3. Toets % aanraken en de gewenste tijd instellen. De volgende instellingen zijn mogelijk:
	4. Toets caffe crema aanraken om de instelling op te slaan.
	5. Toets calc’nClean aanraken om het menu te verlaten.

	Geluidssignaal in-/uitschakelen
	1. % en calc’nClean ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
	2. Toets cappuccino aanraken, het menu “Geluidssignaal” wordt geactiveerd.
	3. Toets % aanraken en het geluidssignaal in- of uitschakelen.
	4. Toets cappuccino aanraken om de instelling op te slaan.
	5. Toets calc’nClean aanraken om het menu te verlaten.

	Waterhardheid instellen
	1. De bijgevoegde teststrook kort in vers leidingwater dopen, laten uitdruipen en na een minuut het resultaat aflezen.
	2. % en calc’nClean ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
	3. Toets espresso aanraken, het menu “Waterhardheid” wordt geactiveerd.
	4. Toets % aanraken en de waterhardheid instellen. De volgende instellingen zijn mogelijk:
	5. Toets espresso aanraken om de instelling op te slaan.
	6. Toets calc’nClean aanraken om het menu te verlaten.
	Niveau
	Waterhardheid
	Duits (°dH)
	Frans (°fH)
	Aanwijzing:

	Fabrieksreset
	1. % en calc’nClean ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
	2. Toets latte macchiato aanraken.
	3. Toets calc’nClean aanraken om het menu te verlaten.


	D Dagelijks onderhoud en reiniging
	Dagelijks onderhoud en reiniging
	: Waarschuwing
	Risico van een elektrische schok!
	Schoonmaakmiddelen
	Aanwijzingen
	Attentie!
	Niet geschikt voor de vaatwasser:
	Geschikt voor de vaatwasser:

	Apparaat reinigen
	1. Veeg de buitenzijde met een zachte, vochtige doek af.
	2. Reinig het bedieningspaneel met een microvezeldoekje.
	3. De koffie-uitloop na elke drankafname zo nodig afvegen.
	Aanwijzingen

	Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen
	Aanwijzing:
	1. Deur openen.
	2. Lekschaal met koffiedikreservoir naar voren toe eruit trekken.
	3. Lekplaat met lekrooster verwijderen.
	4. Lekschaal en koffiedikreservoir leegmaken en reinigen.
	5. Binnenkant van het apparaat (lekschaal) schoonvegen.


	Melksysteem reinigen
	Melksysteem reinigen
	: Waarschuwing
	Gevaar voor verbranding!
	1. Een glas tot de helft met water vullen en onder het uitloopsysteem plaatsen.
	2. De melkschuimer helemaal naar beneden schuiven.
	3. Toets milk aanraken, het melksysteem wordt gereinigd.
	4. De melkschuimer naar boven schuiven en laten afkoelen.
	5. De melkschuimer uit elkaar halen en grondig reinigen.
	6. De afzonderlijke onderdelen afdrogen, in elkaar zetten en weer op het apparaat bevestigen.
	Aanwijzingen


	Zetgroep reinigen
	Attentie!
	1. Apparaat uitschakelen.
	2. De deur van de zetkamer openen.
	3. Het koffiedikreservoir verwijderen.
	4. De rode hendel omhoog duwen, de zetgroep aan de greep vastpakken en voorzichtig naar voren toe eruit trekken.
	5. De zetgroep grondig met stromend warm water reinigen.
	6. Reinig de binnenkant van de machine grondig met een vochtige doek, verwijder eventueel aanwezige koffieresten.
	7. Laat de zetgroep en de binnenkant van het apparaat drogen.
	1. De zetgroep aan de greeep vastpakken.
	2. De rode hendel omhoog duwen, de zetgoep onder de hendel plaatsen en tot aan de aanslag naar achteren schuiven. De hendel moet vastklikken.
	3. Het koffiedikreservoir weer aanbrengen en de deur sluiten.



	. Serviceprogramma's
	Serviceprogramma's
	Aanwijzingen
	Ga dan als volgt te werk:
	1. De watertank uitspoelen.
	2. Vers water zonder koolzuur tot de markering “max.” vullen.
	3. De toets calc’nClean aanraken.
	4. De lekschaal legen, reinigen en weer plaatsen, de deur sluiten.

	Calc’nClean starten
	Serviceprogramma Calc´nClean
	1. De toets calc’nClean ca. 5 seconden ingedrukt houden.
	2. De deur openen, lekschaal en koffiedikreservoir verwijderen en leegmaken.
	3. De zetgroep verwijderen en reinigen.
	4. Een Siemens-reinigingstab in de zetgroep doen en de zetgroep weer aanbrengen.
	5. De lekschaal en het koffiedikreservoir weer aanbrengen en de deur sluiten.
	6. Het waterfilter verwijderen (indien aanwezig).
	7. De lege watertank tot de markering vullen met 0,5 l lauwwarm water en daarin een Siemens-ontkalkingstab oplossen.
	8. Watertank weer aanbrengen en een grote kom (ca. 1 liter) onder het uitloopsysteem plaatsen.
	9. calc’nClean knippert, calc’nClean aanraken.
	10. De kom leegmaken, de deur openen, de lekschaal leegmaken en weer aanbrengen.
	11. Deur sluiten en kom onder het uitloopsysteem plaatsen.
	12. Het waterreservoir reinigen en het waterfilter opnieuw aanbrengen (indien u dit had verwijderd).
	13. Het waterreservoir tot de markering "max" met vers water zonder koolzuur vullen en de kom weer onder het uitloopsysteem plaatsen.
	14. calc’nClean knippert, calc’nClean aanraken.
	15. De lekschaal en het koffiedikreservoir leegmaken, reinigen en weer aanbrengen.
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	Informacje na temat urządzenia
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	Przycisk
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	Wskazanie
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	_ Wyposażenie
	Wyposażenie
	Akcesoria
	Numer katalogowy

	K Przed pierwszym użyciem
	Przed pierwszym użyciem
	Wskazówka:
	Ustawienie i podłączenie urządzenia
	1. Zdjąć folie ochronne.
	2. Ustawić urządzenie na równej, wodoodpornej powierzchni, która może wytrzymać jego ciężar.
	3. Podłączyć urządzenie wtyczką sieciową do zgodnie z przepisami zainstalowanego gniazda z uziemieniem.
	Wskazówka:

	Uruchamianie urządzenia
	Mocowanie spieniacza mleka
	1. Wyjąć z torby elementy spieniacza mleka.
	2. Złożyć spieniacz mleka.
	3. Nasadzić spieniacz mleka z przodu urządzenia.

	Napełnianie pojemnika na kawę ziarnistą
	1. Otworzyć pokrywę )" pojemnika na kawę ziarnistą )*.
	2. Wsypać kawę ziarnistą.
	3. Zamknąć ponownie pokrywę.

	Wskazówki
	Napełnianie pojemnika na wodę
	1. Zdjąć pokrywę zbiornika na wodę.
	2. Wyjąć pojemnik na wodę za uchwyt.
	3. Napełnić pojemnik wodą do wysokości znacznika "max".
	4. Włożyć pojemnik na wodę ponownie w pionowej pozycji w uchwyt i założyć pokrywę pojemnika.

	Wskazówki ogólne


	1 Obsługa urządzenia
	Obsługa urządzenia
	Wskazówka:
	Przyrządzanie napoju ze świeżo zmielonej kawy
	1. Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
	2. Ustawić żądaną moc kawy, dotykając odpowiednią ilość razy %.
	3. Dotknąć przycisku espresso albo caffe crema.
	Wskazówka:

	Przygotowywanie napoju z mlekiem
	Wskazówka:
	: Ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo oparzenia!
	Kawy z mlekiem
	1. Na cappuccino napełnić dużą szklankę mleka ok. 100 ml mleka, na latte macchiato ok. 150 ml mleka.
	2. Podstawić filiżankę albo szklankę pod wylot.
	3. Przesunąć wylot kawy do końca w dół.
	4. Ustawić żądaną moc kawy, dotykając odpowiednią ilość razy %.
	5. Dotknąć przycisku cappuccino albo latte macchiato.

	Wskazówka:
	Spienianie mleka
	1. Napełnić dużą filiżankę lub dużą szklankę ok. 100 ml mleka.
	2. Podstawić filiżankę albo szklankę pod wylot.
	3. Przesunąć wylot kawy do końca w dół.
	4. Dotknąć przycisku milk.

	Wskazówka:


	Dostosowywanie ustawień napojów
	Dostosowywanie ustawień napoju
	Moc kawy
	Wskazówka:
	Ilość
	Wskazówka:
	Czas spieniania
	Wskazówka:
	Ustawianie stopnia zmielenia kawy
	: Ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
	Uwaga!
	Wskazówki


	Filtr wody
	Filtr wody
	Zakładanie lub wymiana filtra wody
	1. Dotknąć i przytrzymywać % i calc’nClean przez co najmniej 3 sekundy.
	2. Dotknąć przycisku espresso, uaktywnia się menu “Twardość wody”.
	3. Dotknąć przycisku % i dokonać ustawienia w następujący sposób:
	4. Zanurzyć filtr wody (otworem skierowanym do góry) do pojemnika napełnionego wodą i przytrzymywać, aż przestaną wypływać pęcherzyki powietrza.
	5. Następnie mocno wcisnąć filtr wody w pusty pojemnik na wodę.
	6. Napełnić pojemnik wodą do wysokości znacznika "max".
	7. Podstawić pod wylot naczynie o pojemności min. 1,0 l.
	8. Dotknąć przycisku espresso, aby zapisać ustawienie i rozpocząć płukanie.
	9. Włożyć pojemnik na wodę.
	10. Dotknąć przycisku espresso, aby rozpocząć płukanie. Woda przepływa przez filtr.
	11. Dotknąć przycisku calc’nClean, aby zamknąć menu.
	12. Następnie opróżnić pojemnik. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

	Wyjmowanie filtra wody

	Ochrona przed zamarzaniem
	1. Podstawić pod wylot spieniacza mleka duże naczynie i przesunąć spieniacz mleka w dół.
	2. Nacisnąć przycisk milk i przytrzymywać go przez co najmniej 5 sekund.
	3. Gdy ze spieniacza mleka zacznie się wydobywać para, zdjąć pojemnik na wodę.
	4. Zaczekać, aż z urządzenia ujdzie para. Zaczekać, aż zacznie migać symbol ' i wszystkie diody LED.
	5. Przyciskiem k wyłączyć urządzenie.
	6. Opróżnić pojemnik na wodę i pojemnik skropliny. dokładnie wyczyścić urządzenie.
	Wskazówka:


	1 Ustawienia
	Ustawienia
	Wskazówka:
	Automatyczne wyłączanie
	Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania
	1. Dotknąć i przytrzymywać % i calc’nClean przez co najmniej 3 sekundy.
	2. Dotknąć przycisku caffe crema, uaktywnia się menu “Automatyczne wyłączanie”.
	3. Dotknąć przycisku % i ustawić żądany czas. Możliwe są następujące ustawienia:
	4. Dotknąć przycisku caffe crema, aby zapisać ustawienie.
	5. Dotknąć przycisku calc’nClean, aby zamknąć menu.

	Wyłączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego
	1. Dotknąć i przytrzymywać % i calc’nClean przez co najmniej 3 sekundy.
	2. Dotknąć przycisku cappuccino, uaktywnia się menu “Sygnał dźwiękowy”.
	3. Dotknąć przycisku % i włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.
	4. Dotknąć przycisku cappuccino, aby zapisać ustawienie.
	5. Dotknąć przycisku calc’nClean, aby zamknąć menu.

	Ustawianie twardości wody
	1. Dostarczony pasek pomiarowy zanurzyć na krótko w świeżej wodzie z kranu, odsączyć, po minucie odczytać wynik.
	2. Dotknąć i przytrzymywać % i calc’nClean przez co najmniej 3 sekundy.
	3. Dotknąć przycisku espresso, uaktywnia się menu “Twardość wody”.
	4. Dotknąć przycisku % i ustawić twardość wody. Możliwe są następujące ustawienia:
	5. Dotknąć przycisku espresso, aby zapisać ustawienie.
	6. Dotknąć przycisku calc’nClean, aby zamknąć menu.
	Poziom
	Stopień twardości wody
	Niemiecki (°dH)
	Francuski (°fH)
	Wskazówka:

	Reset ustaw. (przywracanie ustawień fabrycznych)
	1. Dotknąć i przytrzymywać % i calc’nClean przez co najmniej 3 sekundy.
	2. Dotknąć przycisku latte macchiato.
	3. Dotknąć przycisku calc’nClean, aby zamknąć menu.


	D Codzienna pielęgnacja i czyszczenie
	Codzienna pielęgnacja i czyszczenie
	: Ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	Środki czyszczące
	Wskazówki
	Uwaga!
	Do mycia w zmywarce nie nadają się:
	Do mycia w zmywarce nadają się:

	Czyszczenie urządzenia
	1. Obudowę wycierać miękką, wilgotną ściereczką.
	2. Panel obsługi czyścić ściereczką z mikrowłókna.
	3. Po każdym pobraniu napoju wytrzeć w razie potrzeby wylot kawy.
	Wskazówki

	Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy
	Wskazówka:
	1. Otworzyć drzwiczki.
	2. Wysunąć do przodu pojemnik na skropliny z pojemnikiem na fusy.
	3. Zdjąć blachę ociekową z kratką ociekową.
	4. Opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy.
	5. Wytrzeć wnętrze urządzenia (strefę pojemnika na skropliny).


	Czyszczenie systemu spieniania mleka
	Czyszczenie systemu spieniania mleka
	: Ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo oparzenia!
	1. Napełnić szklankę do połowy wodą i ustawić pod wylotem urządzenia.
	2. Przesunąć spieniacz mleka do końca w dół.
	3. Dotknąć przycisku milk, urządzenie czyści spieniacz mleka.
	4. Przesunąć spieniacz mleka do góry i zaczekać, aż wystygnie.
	5. Rozebrać spieniacz mleka na części i dokładnie wyczyścić.
	6. Wysuszyć części, złożyć i ponownie zainstalować w urządzeniu.
	Wskazówki


	Czyszczenie zaparzacza
	Uwaga!
	1. Wyłączyć urządzenie.
	2. Otworzyć drzwiczki komory zaparzania.
	3. Wyjąć pojemnik na fusy.
	4. Nacisnąć do góry czerwoną dźwignię, chwycić zaparzacz za uchwyt i ostrożnie wyciągnąć do przodu.
	5. Dokładnie umyć zaparzacz pod bieżącą, ciepłą wodą.
	6. Dokładnie wyczyścić wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką, w razie potrzeby usunąć resztki kawy.
	7. Zaczekać, aż zaparzacz i wnętrze urządzenia wyschnie.
	1. Chwytać zaparzacz za uchwyt.
	2. Nacisnąć czerwoną dźwignię do góry, włożyć zaparzacz pod dźwignię i przesunąć do oporu do tyłu. Dźwignia musi się zablokować.
	3. Ponownie włożyć pojemnik na fusy i zamknąć drzwiczki.



	. Programy serwisowe
	Programy serwisowe
	Wskazówki
	W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:
	1. Przepłukać pojemnik na wodę.
	2. Wlać świeżą wodę niegazowaną do poziomu znacznika “max”.
	3. Dotknąć przycisku calc’nClean.
	4. Opróżnić pojemnik na skropliny, wyczyścić go i włożyć ponownie, zamknąć drzwiczki.

	Uruchamianie programu Calc’nClean
	Program serwisowy Calc´nClean
	1. Nacisnąć przycisk calc’nClean i przytrzymywać go przez ok. 5 sekund.
	2. Otworzyć drzwiczki, opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy.
	3. Wyjąć i wyczyścić zaparzacz.
	4. Wrzucić jedną tabletkę czyszczącą Siemens do zaparzacza i zainstalować zaparzacz.
	5. Ponownie włożyć pojemnik na skropliny oraz pojemnik na fusy i zamknąć drzwiczki.
	6. Wyjąć filtr wody (jeżeli jest założony).
	7. Wlać do pustego pojemnika na wodę letnią wodę do poziomu znacznika 0,5 l i rozpuścić w tej wodzie jedną tabletkę odkamieniającą Siemens.
	8. Ponownie założyć pojemnik na wodę i podstawić pod wylot duże naczynie (o pojemności ok. 1 litra).
	9. calc’nClean miga, dotknąć calc’nClean.
	10. Opróżnić naczynie, otworzyć drzwiczki, opróżnić i ponownie włożyć pojemnik na skropliny.
	11. Zamknąć drzwiczki i podstawić naczynie pod wylot.
	12. Wyczyścić pojemnik na wodę i z powrotem włożyć filtr wody (jeżeli był wyjmowany).
	13. Napełnić pojemnik świeżą wodą niegazowaną do poziomu znacznika "max", ponownie podstawić naczynie pod wylot.
	14. calc’nClean miga, dotknąć calc’nClean.
	15. Opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy, włożyć oba ponownie.
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	_ Příslušenství
	Příslušenství
	Příslušenství
	Objednací číslo

	K Před prvním použitím
	Před prvním použitím
	Upozornění:
	Instalace a připojení spotřebiče
	1. Odstraňte ochranné fólie.
	2. Spotřebič umístěte na rovnou a pro jeho hmotnost dostatečnou, vodotěsnou plochu.
	3. Spotřebič připojte síťovou zástrčkou k předpisově instalované uzemněné zásuvce.
	Upozornění:

	Uvedení spotřebiče do provozu
	Nasazení napěňovače mléka
	1. Součásti napěňovače mléka vyjměte ze sáčku.
	2. Sestavte napěňovač mléka.
	3. Napěňovač mléka nasaďte vpředu na spotřebič.

	Naplnění zásobníku na kávová zrna
	1. Otevřete víko )" zásobníku na kávová zrna )*.
	2. Naplňte kávová zrna.
	3. Víko opět uzavřete.

	Upozornění
	Naplnění zásobníku na vodu
	1. Sejměte víčko nádržky na vodu.
	2. Za madlo nádržku na vodu vytáhněte.
	3. Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku “max”.
	4. Nádržku na vodu opět rovně vložte do uchycení.

	Všeobecné pokyny


	1 Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
	Upozornění:
	Příprava kávy z čerstvě namletých kávových zrn
	1. Pod výpustný systém umístěte šálek.
	2. Opakovaným dotykem % nastavte požadovanou intenzitu kávy.
	3. Dotkněte se tlačítka espresso nebo caffe crema.
	Upozornění:

	Příprava nápojů s mlékem
	Upozornění:
	: Varování
	Nebezpečí popálení!
	Kávové nápoje s mlékem
	1. Velký šálek nebo velkou sklenici naplňte cca 100 ml mléka pro cappuccino a cca 150 ml mléka pro latte macchiatto.
	2. Pod výpustný systém umístěte šálek nebo sklenici.
	3. Výpust kávy a napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
	4. Opakovaným dotykem % nastavte požadovanou intenzitu kávy.
	5. Dotkněte se tlačítka cappuccino nebo latte macchiato.

	Upozornění:
	Napěnění mléka
	1. Velký šálek nebo velkou sklenici naplňte cca 100 ml mléka.
	2. Pod výpustný systém umístěte šálek nebo sklenici.
	3. Výpust kávy a napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
	4. Dotkněte se tlačítka milk.

	Upozornění:


	Přizpůsobení nastavení nápojů
	Přizpůsobení nastavení nápojů
	Intenzita kávy
	Upozornění:
	Množství náplně
	Upozornění:
	Doba napěňování
	Upozornění:
	Nastavení jemnosti mletí
	: Varování
	Nebezpečí úrazu!
	Pozor!
	Upozornění


	Vodní filtr
	Vodní filtr
	Použití nebo obnovení vodního filtru
	1. Držte stisknuto % a calc’nClean po dobu nejméně 3 sekund.
	2. Dotkněte se tlačítka espresso a aktivuje se nabídka “Tvrdost vody”.
	3. Dotkněte se tlačítka % a nastavte takto:
	4. Ponořte vodní filtr (otvor směrem nahoru) do nádoby naplněné vodou tak, aby již nevystupovaly žádné vodní bubliny.
	5. Poté vodní filtr pevně vtlačte do prázdné nádržky na vodu.
	6. Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku “max”.
	7. Pod výpusť umístěte nádobu s kapacitou min. 1,0 l.
	8. Dotkněte se tlačítka espresso pro uložení nastavení a pro aktivaci propláchnutí.
	9. Nasaďte nádržku na vodu.
	10. Dotkněte se tlačítka espresso pro spuštění propláchnutí. Filtrem protéká voda.
	11. Dotkněte se tlačítka calc’nClean pro opuštění menu.
	12. Poté zásobník vyprázdněte. Spotřebič je opět připraven k provozu.

	Odstranění vodního filtru

	Ochrana před mrazem
	1. Pod výpusť napěňovače mléka umístěte velkou nádobu a napěňovač mléka posuňte dolů.
	2. Držte stisknuto tlačítko milk po dobu nejméně 5 sekund.
	3. Jakmile začne z napěňovače mléka vycházet pára, sejměte nádržku na vodu.
	4. Spotřebič nechte odpařit. Vyčkejte, až bliká symbol ' a všechny LED.
	5. Tlačítkem k spotřebič vypněte.
	6. Nádržku na vodu a odkapávací misku vyprázdněte a spotřebič důkladně vyčistěte.
	Upozornění:


	1 Nastavení
	Nastavení
	Upozornění:
	Automatické vypnutí
	Nastavení automatického vypnutí
	1. % a calc’nClean držte stisknuto po dobu nejméně 3 sekund.
	2. Dotkněte se tlačítka caffe crema a dojde k aktivaci nabídky “Automatické vypnutí”.
	3. Dotkněte se tlačítka % a nastavte požadovaný čas. Možná jsou tato nastavení:
	4. Dotkněte se tlačítka caffe crema pro uložení nastavení.
	5. Dotkněte se tlačítka calc’nClean pro opuštění menu.

	Zapnutí/vypnutí akustického signálu
	1. % a calc’nClean držte stisknuto po dobu nejméně 3 sekund.
	2. Dotkněte se tlačítka cappuccino a dojde k aktivaci nabídky “Akustický signál”.
	3. Dotkněte se tlačítka % pro zapnutí nebo vypnutí akustického signálu.
	4. Dotkněte se tlačítka cappuccino pro uložení nastavení.
	5. Dotkněte se tlačítka calc’nClean pro opuštění menu.

	Nastavení tvrdosti vody
	1. Přiložený kontrolní papírek krátce ponořte do čerstvé vody z vodovodu, nechte okapat a po jedné minutě odečtěte výsledek.
	2. Držte stisknuto tlačítko % a calc’nClean po dobu nejméně 3 sekund.
	3. Dotkněte se tlačítka espresso a dojde k aktivaci nabídky “Tvrdost vody”.
	4. Dotkněte se tlačítka % a nastavte tvrdost vody. Možná jsou tato nastavení:
	5. Dotkněte se tlačítka espresso pro uložení nastavení.
	6. Dotkněte se tlačítka calc’nClean pro opuštění menu.
	Stupeň
	Stupeň tvrdosti vody
	Německá stupnice (°dH)
	Francouzská stupnice (°fH)
	Upozornění:

	Factory Reset
	1. Držte stisknuto % a calc’nClean po dobu nejméně 3 sekund.
	2. Dotkněte se tlačítka latte macchiato.
	3. Dotkněte se tlačítka calc’nClean pro opuštění menu.


	D Každodenní údržba a čištění
	Každodenní údržba a čištění
	: Varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Čisticí prostředky
	Upozornění
	Pozor!
	Nevhodné pro myčku nádobí:
	Vhodné pro myčku nádobí:

	Čistění spotřebiče
	1. Povrch přístroje otírejte měkkým vlhkým hadříkem.
	2. Obslužné pole čistěte utěrkou z mikrovlákna.
	3. V případě potřeby po každém odběru nápoje otřete výpust kávy.
	Upozornění

	Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávovou sedlinu
	Upozornění:
	1. Otevřete dvířka.
	2. Odkapávací misku se zásobníkem na kávovou sedlinu vytáhněte směrem dopředu.
	3. Sejměte odkapávací plech s odkapávací mřížkou.
	4. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
	5. Vytřete vnitřní část spotřebiče (oblast odkapávací misky).


	Čištění mléčného systému
	Čištění mléčného systému
	: Varování
	Nebezpečí popálení!
	1. Naplňte sklenici do poloviny vodou a umístěte ji pod výpustný systém.
	2. Napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
	3. Dotkněte se tlačítka milk, mléčný systém se vyčistí.
	4. Napěňovač mléka posuňte nahoru a nechte ho vychladnout.
	5. Rozeberte napěňovač mléka na jednotlivé díly a důkladně je vyčistěte.
	6. Jednotlivé díly vysušte, sestavte a opět nasaďte na spotřebič.
	Upozornění


	Čištění spařovací jednotky
	Pozor!
	1. Vypněte spotřebič.
	2. Otevřete dvířka spařovacího prostoru.
	3. Vyjměte zásobník na kávovou sedlinu.
	4. Červenou páčku stiskněte směrem nahoru, uchopte spařovací jednotku za madlo a opatrně vytáhněte směrem dopředu.
	5. Spařovací jednotku důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.
	6. Vnitřek spotřebiče důkladně vyčistěte vlhkým hadříkem, odstraňte případné zbytky kávy.
	7. Spařovací jednotku a vnitřek spotřebiče nechte vyschnout.
	1. Uchopte spařovací jednotku za madlo.
	2. Červenou páčku stiskněte směrem nahoru, spařovací jednotku umístěte pod páčku a až na doraz vsuňte směrem dozadu. Páčka musí zaskočit.
	3. Opět vložte zásobník na kávovou sedlinu a zavřete dvířka.



	. Servisní programy
	Servisní programy
	Upozornění
	Pak postupujte takto:
	1. Vypláchněte nádržku na vodu.
	2. Naplňte čerstvou neperlivou vodu až po značku “max”.
	3. Dotkněte se tlačítka calc’nClean.
	4. Vyprázdněte odkapávací misku, vyčistěte ji a opět vložte zpět, zavřete dvířka.

	Spuštění programu Calc’nClean
	Servisní program Calc´nClean
	1. Tlačítko calc’nClean podržte stisknuté po dobu cca 5 sekund.
	2. Otevřete dvířka, vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
	3. Vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku.
	4. Do spařovací jednotky vhoďte jednu čisticí tabletu Siemens a spařovací jednotku opět nasaďte.
	5. Opět nasaďte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a uzavřete dvířka.
	6. Vyjměte vodní filtr (je-li k dispozici).
	7. Do prázdné nádržky na vodu nalejte vlažnou vodu až po značku 0,5 l a nechte v ní rozpustit odvápňovací tabletu Siemens.
	8. Opět nasaďte nádržku na vodu a pod výpustný systém umístěte velkou nádobu (cca 1 litr).
	9. calc’nClean bliká, dotkněte se calc’nClean.
	10. Odstraňte nádobu, otevřete dvířka, vyprázdněte odkapávací misku a opět nasaďte.
	11. Zavřete dvířka a pod výpustný systém umístěte nádobu.
	12. Vyčistěte zásobník na vodu a opět vložte vodní filtr (byl-li odebrán).
	13. Doplňte čerstvou neperlivou vodu až po značku “max”, nádobu opět postavte pod výpustný systém.
	14. calc’nClean bliká, dotkněte se calc’nClean.
	15. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a opět nasaďte.


	3 Porucha, co je nutno udělat?
	Porucha, co je nutno udělat?
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	Важные правила техники безопасности
	: Предупреждение
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	Охрана окружающей среды
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	Правильная утилизация упаковки

	* Знакомство с прибором
	Знакомство с прибором
	Указание:
	Комплектация
	Конструкция и компоненты
	Элементы управления
	Кнопка
	Значение
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	Индикация

	--------
	_ Принадлежности
	Принадлежности
	Принадлежности
	Номер для заказа

	K Перед первым использованием
	Перед первым использованием
	Указание:
	Уcтaнoвкa и пoдключeниe пpибopa
	1. Снимите имеющиеся защитные пленки.
	2. Поставьте прибор на ровную и достаточно прочную для его массы водостойкую поверхность.
	3. Подсоедините прибор посредством сетевого штекера к установленной в соответствии с предписаниями розетке с защитным контактом.
	Указание:

	Начало работы с прибором
	Установка капучинатора
	1. Выньте части капучинатора из пакета.
	2. Выполните сборку капучинатора.
	3. Установите капучинатор спереди на приборе.

	Наполнение емкости для кофейных зерен
	1. Откройте крышку )" емкости для кофейных зерен )*.
	2. Загрузите кофейные зерна.
	3. Снова закройте крышку.
	Указания

	Наполнение резервуара для воды
	1. Снимите крышку резервуара для воды.
	2. Поднимите за ручку резервуар для воды.
	3. Залейте воду в резервуар для воды до отметки «max».
	4. Вставьте резервуар для воды прямо в держатель и установите крышку резервуара для воды.

	Общие указания


	1 Управление бытовым прибором
	Управление бытовым прибором
	Указание:
	Приготовление кофейного напитка из свежемолотых кофейных зёрен
	1. Поставьте чашку под диспенсер.
	2. Коснувшись несколько раз %, установите нужную крепость кофе.
	3. Коснитесь кнопки espresso или caffe crema.
	Указание:

	Приготовление напитков с молоком
	Указание:
	: Предупреждение

	Опасность ожога!
	Кофейные напитки с молоком
	1. Налейте в большую чашку или большой стакан прибл. 100 мл молока для капучино и прибл. 150 мл молока для латте макиато.
	2. Поставьте чашку или стакан под диспенсер.
	3. Опустите диспенсер для кофе и капучинатор до упора вниз.
	4. Коснувшись несколько раз %, установите нужную крепость кофе.
	5. Коснитесь кнопки cappuccino или latte macchiato.
	Указание:

	Вспенивание молока
	1. Налейте в большую чашку или большой стакан прибл. 100 мл молока.
	2. Поставьте чашку или стакан под диспенсер.
	3. Опустите диспенсер для кофе и капучинатор до упора вниз.
	4. Коснитесь кнопки milk.
	Указание:



	Изменение установок для напитков
	Изменение установок для напитка
	Крепость кофе
	Указание:

	Количество напитка
	Указание:

	Длительность вспенивания
	Указание:

	Установка степени помола
	: Предупреждение

	Опасность травмирования!
	Внимание!
	Указания


	Фильтр для воды
	Фильтр для воды
	Установка или замена фильтра для воды
	1. Удерживайте нажатыми % и calc’nClean минимум 3 секунды.
	2. Коснитесь кнопки espresso, откроется меню «Жесткость воды».
	3. Коснитесь кнопки % и выполните следующую установку:
	4. Погрузите фильтр для воды (отверстием вверх) в наполненный водой контейнер и оставьте в нем, пока не прекратится выход пузырьков воздуха
	5. После этого прочно вставьте фильтр для воды в пустой резервуар для воды.
	6. Залейте воду в резервуар для воды до отметки «max».
	7. Подставьте емкость объемом минимум 1,0 л под диспенсер.
	8. Коснитесь кнопки espresso, чтобы сохранить установку и задействовать процесс промывки.
	9. Установите контейнер для воды.
	10. Коснитесь кнопки espresso, чтобы сохранить установку и запустить процесс промывки. Вода течет через фильтр.
	11. Коснитесь кнопки calc’nClean, чтобы выйти из меню.
	12. По окончании опорожните емкость. Прибор снова готов к работе.

	Извлечение фильтра для воды

	Защита от замерзания
	1. Поставьте под диспенсер капучинатора емкость большого размера и опустите вниз капучинатор.
	2. Удерживайте нажатой кнопку milk минимум 5 секунд.
	3. Как только из капучинатора начнет выходить пар, снимите резервуар для воды.
	4. Выполняется процесс пропаривания прибора. Подождите, пока символ ' и все светодиоды начнут мигать.
	5. Кнопкой k выключите прибор.
	6. Опорожнив резервуар для воды и поддон, тщательно очистите прибор.
	Указание:


	1 Установки
	Установки
	Указание:
	Автоматическое отключение
	Настройка автоматического отключения
	1. Удерживайте нажатыми % и calc’nClean минимум 3 секунды.
	2. Коснитесь кнопки caffe crema, откроется меню «Автоматическое выключение».
	3. Коснитесь кнопки % и установите нужное время. Возможны следующие настройки:
	4. Коснитесь кнопки caffe crema, чтобы сохранить установку.
	5. Коснитесь кнопки calc’nClean, чтобы выйти из меню.

	Включение и выключение звукового сигнала
	1. Удерживайте нажатыми % и calc’nClean минимум 3 секунды.
	2. Коснитесь кнопки cappuccino, откроется меню «Звуковой сигнал».
	3. Коснитесь кнопки % и включите или выключите звуковой сигнал.
	4. Коснитесь кнопки cappuccino, чтобы сохранить установку.
	5. Коснитесь кнопки calc’nClean, чтобы выйти из меню.

	Установка жесткости воды
	1. На короткое время погрузите прилагаемую индикаторную полоску в свежую водопроводную воду и спустя минуту проверьте результат.
	2. Удерживайте нажатыми % и calc’nClean минимум 3 секунды.
	3. Коснитесь кнопки espresso, откроется меню «Жестк. воды».
	4. Коснитесь кнопки % и установите жесткость воды. Возможны следующие настройки:
	5. Коснитесь кнопки espresso, чтобы сохранить установку.
	6. Коснитесь кнопки calc’nClean, чтобы выйти из меню.
	Режим
	Степень жесткости воды
	Немецкая шкала (°dH)
	Французская шкала (°fH)
	Указание:


	Возврат к заводским настройкам
	1. Удерживайте нажатыми % и calc’nClean минимум 3 секунды.
	2. Коснитесь кнопки latte macchiato.
	3. Коснитесь кнопки calc’nClean, чтобы выйти из меню.


	D Ежедневный уход и очистка
	Ежедневный уход и очистка
	: Предупреждение
	Опасность поражения электрическим током!
	Чистящее средство
	Указания
	Внимание!
	Не пригодны для мытья в посудомоечной машине:
	Пригодны для мытья в посудомоечной машине:

	Очистка прибора
	1. Вытрите корпус мягкой влажной тканью.
	2. Очистите панель управления микрофибровой салфеткой.
	3. Если потребуется, протирайте диспенсер для кофе после каждого приготовления напитка.
	Указания

	Очистка поддона и емкости для кофейной гущи
	Указание:
	1. Откройте дверцу.
	2. Выньте поддон с емкостью для кофейной гущи, потянув их вперед.
	3. Выньте лоток для сбора капель с решеткой.
	4. Опорожните и очистите поддон и емкость для кофейной гущи.
	5. Протрите внутреннее пространство прибора (в зоне поддона).


	Очистка системы подачи молока
	Очистка системы подачи молока
	: Предупреждение
	Опасность ожога!
	1. Налейте стакан до половины водой и поставьте под диспенсер.
	2. Опустите капучинатор до упора вниз.
	3. Коснитесь кнопки milk, выполняется очистка системы подачи молока.
	4. Поднимите капучинатор вверх и дайте ему остыть.
	5. Разберите капучинатор на отдельные детали и тщательно очистите.
	6. Высушите отдельные детали, соберите их и вставьте обратно в прибор.
	Указания


	Очистка заварочного блока
	Внимание!
	1. Выключите прибор.
	2. Откройте дверцу кипятильника.
	3. Извлеките емкость для кофейной гущи.
	4. Нажмите вверх на красный рычаг, возьмите заварочный блок на ручку и осторожно выньте его, потянув вперед.
	5. Тщательно вымойте заварочный блок в теплой проточной воде.
	6. Тщательно очистите внутреннее пространство прибора влажной тканью и удалите остатки кофе при их наличии.
	7. Подождите, пока заварочный блок и внутреннее пространство прибора высохнут.
	1. Возьмите заварочный блок за ручку.
	2. Нажмите вверх на красный рычаг, установите заварочный блок под рычаг и задвиньте его назад до упора. Рычаг должен зафиксироваться.
	3. Вставьте обратно емкость для кофейной гущи и закройте дверцу.



	. Сервисные программы
	Сервисные программы
	Указания
	Выполните следующие действия.
	1. Промойте контейнер для воды.
	2. Залейте свежую негазированную воду до отметки «max».
	3. Коснитесь кнопки calc’nClean.
	4. Опорожните поддон, очистите и вставьте его обратно, закройте дверцу.

	Запуск программы Calc’nClean
	Сервисная программа Calc´nClean
	1. Держите нажатой кнопку calc’nClean примерно 5 секунд.
	2. Откройте дверцу, выньте и опорожните поддон и емкость для кофейной гущи.
	3. Извлеките и очистите заварочный блок.
	4. Загрузите в заварочный блок таблетку для очистки Siemens и вставьте обратно заварочный блок.
	5. Установив обратно поддон и емкость для кофейной гущи, закройте дверцу.
	6. Извлеките фильтр для воды (при наличии).
	7. Налейте в пустой резервуар для воды теплую воду до отметки 0,5 л и растворите в ней таблетку для удаления накипи Siemens.
	8. Вставьте обратно резервуар для воды и подставьте под диспенсер емкость большого объема (прибл. 1 л).
	9. calc’nClean мигает, коснитесь calc’nClean.
	10. Опорожните емкость, откройте дверцу, опорожните поддон и вставьте его обратно.
	11. Закройте дверцу и поставьте емкость под диспенсер.
	12. Очистите контейнер для воды и установите обратно фильтр для воды (если он был вынут).
	13. Залейте свежую негазированную воду до отметки «max» и снова поставьте емкость под диспенсер.
	14. calc’nClean мигает, коснитесь calc’nClean.
	15. Опорожните, очистите поддон и установите обратно поддон и емкость для кофейной гущи.
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	Таблица неисправностей
	Проблема
	Причина
	Уcтpaнeниe
	4 Cлyжбa cepвиca
	Cлyжбa cepвиca
	Технические характеристики
	Номер E и номер FD
	Условия гарантийного обслуживания




	Inhaltsverzeichnis
	de Gebrauchsanleitung
	8 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 139
	( Wichtige Sicherheitshinweise 139
	7 Umweltschutz 141
	* Gerät kennen lernen 141
	_ Zubehör 143
	K Vor dem ersten Gebrauch 144
	1 Gerät bedienen 145
	1 Einstellungen 149
	D Tägliche Pflege und Reinigung 151
	. Service-Programme 154
	3 Störungen, was tun? 156
	4 Kundendienst 159

	8 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	( Wichtige Sicherheitshinweise
	Wichtige Sicherheitshinweise
	: Warnung
	Stromschlaggefahr!
	: Warnung
	Gefahr durch Magnetismus!
	: Warnung
	Erstickungsgefahr!
	: Warnung
	Verbrennungsgefahr!
	: Warnung
	Verletzungsgefahr!

	7 Umweltschutz
	Umweltschutz
	Energiesparen
	Umweltgerecht entsorgen

	* Gerät kennen lernen
	Gerät kennen lernen
	Hinweis:
	Lieferumfang
	Aufbau und Bestandteile
	Bedienelemente
	Taste
	Bedeutung


	--------
	Anzeige

	--------
	_ Zubehör
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	K Vor dem ersten Gebrauch
	Vor dem ersten Gebrauch
	Hinweis:
	Gerät aufstellen und anschließen
	1. Vorhandene Schutzfolien entfernen.
	2. Das Gerät auf eine ebene und für das Gewicht ausreichende, wasserfeste Fläche stellen.
	3. Das Gerät mit dem Netzstecker an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anstecken.
	Hinweis:

	Gerät in Betrieb nehmen
	Milchschäumer aufstecken
	1. Teile des Milchschäumers aus dem Beutel entnehmen.
	2. Milchschäumer zusammensetzen.
	3. Milchschäumer vorne am Gerät aufstecken.

	Bohnenbehälter füllen
	1. Deckel )" des Bohnenbehälters )* öffnen.
	2. Kaffeebohnen einfüllen.
	3. Deckel wieder schließen.

	Hinweise
	Wassertank füllen
	1. Den Deckel des Wassertanks abnehmen.
	2. Den Wassertank am Griff herausheben.
	3. Den Wassertank bis zur Markierung “max” mit Wasser füllen.
	4. Den Wassertank wieder gerade in die Halterung einsetzen und den Deckel des Wassertanks aufsetzen.

	Allgemeine Hinweise


	1 Gerät bedienen
	Gerät bedienen
	Hinweis:
	Kaffeegetränk aus frisch gemahlenen Bohnen zubereiten
	1. Eine Tasse unter das Auslaufsystem stellen.
	2. Durch wiederholtes Berühren von % die gewünschte Kaffeestärke einstellen.
	3. Taste espresso oder caffe crema berühren.
	Hinweis:

	Getränke mit Milch zubereiten
	Hinweis:
	: Warnung
	Verbrennungsgefahr!
	Kaffeegetränke mit Milch
	1. Eine große Tasse oder ein großes Glas mit ca. 100 ml Milch für Cappuccino und ca. 150 ml Milch für Latte Macchiatto füllen.
	2. Die Tasse oder das Glas unter das Auslaufsystem stellen.
	3. Den Kaffeeauslauf und Milchschäumer ganz nach unten schieben.
	4. Durch wiederholtes Berühren von % die gewünschte Kaffeestärke einstellen.
	5. Taste cappuccino oder latte macchiato berühren.

	Hinweis:
	Milch aufschäumen
	1. Eine große Tasse oder ein großes Glas mit ca. 100 ml Milch füllen.
	2. Die Tasse oder das Glas unter das Auslaufsystem stellen.
	3. Den Kaffeeauslauf und Milchschäumer ganz nach unten schieben.
	4. Taste milk berühren.

	Hinweis:


	Getränkeeinstellungen anpassen
	Getränkeeinstellung anpassen
	Kaffeestärke
	Hinweis:
	Füllmenge
	Hinweis:
	Schäumdauer
	Hinweis:
	Mahlgrad einstellen
	: Warnung
	Verletzungsgefahr!
	Achtung!
	Hinweise


	Wasserfilter
	Wasserfilter
	Wasserfilter einsetzen oder erneuern
	1. % und calc’nClean mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
	2. Taste espresso berühren, Menü “Wasserhärte” wird aktiviert.
	3. Taste % berühren und wie folgt einstellen:
	4. Den Wasserfilter (Öffnung nach oben) in einen mit Wasser gefüllten Behälter tauchen bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.
	5. Anschließend den Wasserfilter fest in den leeren Wassertank eindrücken.
	6. Den Wassertank bis zur Markierung “max” mit Wasser füllen.
	7. Einen Behälter mit min. 1,0 l Fassungsvermögen unter den Auslauf stellen.
	8. Taste espresso berühren, um die Einstellung zu speichern und den Spülvorgang zu aktivieren.
	9. Wassertank einsetzen.
	10. Taste espresso berühren, um den Spülvorgang zu starten. Wasser fließt durch den Filter.
	11. Taste calc’nClean berühren, um das Menü zu verlassen.
	12. Anschließend den Behälter entleeren. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

	Wasserfilter entfernen

	Frostschutz
	1. Ein großes Gefäß unter den Auslauf des Milchschäumers stellen und den Milchschäumer nach unten schieben.
	2. Taste milk mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
	3. Sobald Dampf aus dem Milchschäumer austritt, den Wassertank abnehmen.
	4. Das Gerät ausdampfen lassen. Warten, bis Symbol ' und alle LEDs blinken.
	5. Mit der Taste k das Gerät ausschalten.
	6. Den Wassertank und die Tropfschale entleeren und das Gerät gründlich reinigen.
	Hinweis:


	1 Einstellungen
	Einstellungen
	Hinweis:
	Automatisches Abschalten
	Automatisches Abschalten einstellen
	1. % und calc’nClean mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
	2. Taste caffe crema berühren, Menü “Automatisches Abschalten” wird aktiviert.
	3. Taste % berühren und die gewünschte Zeit einstellen. Folgende Einstellungen sind möglich:
	4. Taste caffe crema berühren, um die Einstellung zu speichern.
	5. Taste calc’nClean berühren, um das Menü zu verlassen.

	Signalton ein-/ausschalten
	1. % und calc’nClean mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
	2. Taste cappuccino berühren, Menü “Signalton” wird aktiviert.
	3. Taste % berühren und den Signalton ein- oder ausschalten.
	4. Taste cappuccino berühren, um die Einstellung zu speichern.
	5. Taste calc’nClean berühren, um das Menü zu verlassen.

	Wasserhärte einstellen
	1. Beiliegenden Teststreifen kurz in frisches Leitungswasser tauchen, abtropfen lassen und nach einer Minute das Ergebnis ablesen.
	2. % und calc’nClean mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
	3. Taste espresso berühren, Menü “Wasserhärte” wird aktiviert.
	4. Taste % berühren und die Wasserhärte einstellen. Folgende Einstellungen sind möglich:
	5. Taste espresso berühren, um die Einstellung zu speichern.
	6. Taste calc’nClean berühren, um das Menü zu verlassen.
	Stufe
	Wasserhärtegrad
	Deutsch (°dH)
	Französisch (°fH)
	Hinweis:

	Factory Reset
	1. % und calc’nClean mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
	2. Taste latte macchiato berühren.
	3. Taste calc’nClean berühren, um das Menü zu verlassen.


	D Tägliche Pflege und Reinigung
	Tägliche Pflege und Reinigung
	: Warnung
	Stromschlaggefahr!
	Reinigungsmittel
	Hinweise
	Achtung!
	Nicht für Geschirrspüler geeignet:
	Für Geschirrspüler geeignet:

	Gerät reinigen
	1. Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
	2. Das Bedienfeld mit einem Mikrofasertuch reinigen.
	3. Den Kaffeeauslauf nach jedem Getränkebezug bei Bedarf abwischen.
	Hinweise

	Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen
	Hinweis:
	1. Tür öffnen.
	2. Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter nach vorne herausziehen.
	3. Tropfblech mit Tropfgitter abnehmen.
	4. Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen.
	5. Innenraum des Gerätes (Bereich Tropfschale) auswischen.


	Milchsystem reinigen
	Milchsystem reinigen
	: Warnung
	Verbrennungsgefahr!
	1. Ein Glas zur Hälfte mit Wasser füllen und unter das Auslaufsystem stellen.
	2. Den Milchschäumer ganz nach unten schieben.
	3. Taste milk berühren, das Milchsystem wird gereinigt.
	4. Den Milchschäumer nach oben schieben und abkühlen lassen.
	5. Den Milchschäumer in die Einzelteile zerlegen und gründlich reinigen.
	6. Die Einzelteile trocknen, zusammensetzen und wieder am Gerät aufstecken.
	Hinweise


	Brüheinheit reinigen
	Achtung!
	1. Das Gerät ausschalten.
	2. Die Tür zum Brühraum öffnen.
	3. Den Kaffeesatzbehälter entnehmen.
	4. Den roten Hebel nach oben drücken, die Brüheinheit am Griff anfassen und vorsichtig nach vorne herausziehen.
	5. Die Brüheinheit unter fließendem, warmem Wasser gründlich reinigen.
	6. Den Geräteinnenraum mit einem feuchten Tuch gründlich reinigen, eventuell vorhandene Kaffeereste entfernen.
	7. Brüheinheit und Geräteinnenraum trocknen lassen.
	1. Die Brüheinheit am Griff anfassen.
	2. Den roten Hebel nach oben drücken, die Brüheinheit unter dem Hebel ansetzen und bis zum Anschlag nach hinten schieben. Der Hebel muss einrasten.
	3. Den Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen und die Tür schließen.



	. Service-Programme
	Service-Programme
	Hinweise
	Dann wie folgt vorgehen:
	1. Den Wassertank ausspülen.
	2. Frisches Wasser ohne Kohlensäure bis zur Markierung “max” einfüllen.
	3. Die Taste calc’nClean berühren.
	4. Die Tropfschale entleeren, reinigen und wieder einsetzen, die Tür schließen.

	Calc’nClean starten
	Service Programm Calc´nClean
	1. Die Taste calc’nClean ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
	2. Die Tür öffnen, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmen und entleeren.
	3. Die Brüheinheit entnehmen und reinigen.
	4. Eine Siemens-Reinigungstablette in die Brüheinheit einwerfen und die Brüheinheit wieder einsetzen.
	5. Die Tropfschale und Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen und die Tür schließen.
	6. Den Wasserfilter entfernen (falls vorhanden).
	7. In den leeren Wassertank bis zur Markierung 0,5 l lauwarmes Wasser einfüllen und eine Siemens-Entkalkungstablette darin auflösen.
	8. Wassertank wieder einsetzen und ein großes Gefäß (ca. 1 Liter) unter das Auslaufsystem stellen.
	9. calc’nClean blinkt, calc’nClean berühren.
	10. Das Gefäß entleeren, die Tür öffnen, Tropfschale leeren und wieder einsetzen.
	11. Tür schließen und Gefäß unter das Auslaufsystem stellen.
	12. Den Wassertank reinigen und den Wasserfilter wieder einsetzen (falls entnommen).
	13. Frisches Wasser ohne Kohlensäure bis zur Markierung “max” einfüllen, das Gefäß wieder unter das Auslaufsystem stellen.
	14. calc’nClean blinkt, calc’nClean berühren.
	15. Die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen.
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