
 

 

1. Placera en kopp på koppstället där lampan lyser. 
2. Koppstorlek justerar du med hjälp av aktuell knapp, då ser du i displayen att 

koppen ändrar mängd. 
3. För att justera Styrka trycker du på aktuell knapp, då ser du antal bönor i 

displayen: välj mellan en böna = svag, två bönor = normal, tre bönor = stark.  
4. Tryck på ditt val av dryck. 
5. Vänta tills displayen visar att Din dryck är klar och tag då bort koppen. 

1. Håll in knappen för Storlek dryck. Efter 5sek syns en kanna i högra nedre hörnet. På kannan syns hur många 
koppar maskinen gör i ett svep. Ändra antal genom att bläddra med de två översta knapparna.  

2. Välj sedan den dryck ni önskar. (de val som är möjliga lyser) 

1. För påfyllning av kaffe. Öppna dörren. Öppna främre taket på kaffemaskinen genom att öppna uppåt. Öppna 
locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. För att låsa locket i öppet läge, pressa locket uppåt/bakåt tills ett klick 
hörs. Stäng sedan behållaren och taket igen.  

2. Glöm ej att tömma sumphink och spillbricka.  
a. Spillbrickan tar du ut genom att lyfta lätt uppåt och dra den mot dig. Lyft på locket och töm ut vattnet. 
b. Sumphinken tar du ut genom att dra den mot dig och tömmer den och gör rent den så den är så fin som 

möjligt. Sätt tillbaka allt in i maskinen.  
c. Stäng dörren på maskinen, då frågar maskinen i displayen ifall sumpen ha blivit tömd. 
d. Tryck bara Yes om sumpen verkligen är tömd. 

3. Alternativ 2 när man har tömt sumpen och nollställer räkneverk genom menyn.  
a. Öppna maskinen och töm sumpbehållaren. 
b. Håll dörren öppen och gå in i menyn i displayen.  
c. Välj Dagliga göromål genom att trycka OK. 
d. Välj Töm sumpbehållare genom att bläddra ner och tryck OK.  
e. Välj OK för att återställa räkneverk.  

4. Stäng dörren och tryck på Back, Exit, Exit. 

 



 

1. Öppna dörren Sätt i den gula servicenyckel. Ställ en kanna (minst 1,3L) 
under utloppet för kaffe. 

2. Välj Dagliga göromål genom att trycka OK. 
3. Välj Cleaning/Rinsing  
4. Välj det tredje alternativet Espresso Tablet Cleaning.  
5. Följ instruktionerna i displayen. Lägg i en rengöringstablett (viktigt att man 

gör det) i bryggen bakom det blå skyddet. Se bild.  
6. När rengöringen är färdig så går maskinen tillbaka till dryckesmeny. 
7. Ta bort den gula servicenyckeln och lägg tillbaka bakom sumplådan.  
8. Stäng dörren och tryck på exit. 

 

1. Öppna dörren så du kommer in i menyn i displayen. 
2. Bläddra ner till Maskinens information, tryck OK. 
3. Välj Misslyckande/fel, tryck OK. 
4. Bläddra ner till Reset Active Failures, tryck OK två gånger.  
5. Stäng dörren och tryck Exit tills du kommer till dryckesmenyn.   


