1. Tryck på ditt val av dryck. Du kan använda pilen till höger i displayen för att
bläddra bland valet av drycker.
2. Placera en kopp på koppstället där lampan lyser.
3. Koppstorlek justerar du med hjälp av kopparna med olika mängd dryck i,
bredvid bilden av drycken.
4. För att justera Styrka trycker du på bönorna intill Styrka kaffe, välj mellan en
böna = svag, två bönor = normal, tre bönor = stark.
5. För att justera mjölkmängd tryck på mjölkkannorna intill Styrka mjölk. Mjölk
går endast att justera på drycker som innehåller mjölk.
6. Tryck därefter på knappen Tillbereder dryck.
7. Vänta tills displayen visar att Din dryck är klar och tag då bort koppen.
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Svart kaffe och hetvatten går att använda vid kannbryggning.
Fäll upp koppstället och placera kannan.
Tryck på svart kaffe/hetvatten och tryck sedan på kannan i displayen.
Maskinen gör nu sex (6) koppar kaffe i rad.
Vänta tills maskinen visar Din dryck är klar och tag då bort kannan. Fäll ner koppstället igen.
Det går att stoppa kannbryggningen genom att trycka på Stopp.

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. För påfyllning av ingrediensbehållarna, tryck upp utmatningspiparna. Dra behållaren rakt ut och lyft ut från
maskinen. Tag av locket på behållaren och fyll på ingredienserna. Sätt på locket och lyft in behållaren och se till så
den kommer hela vägen in. Tryck sedan ned utmatningspiparna igen.
3. 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. Efter att sumpen är tömd så måste man nollställa räkneverket.
c. Tryck in koden fyra ettor (1111) i displayen när du har öppen dörr.
d. Välj Dagliga göromål i menyn till vänster.
e. Välj Töm sumpbehållare.
f. Välj Återställ räkneverk.
4. Stäng dörren och tryck på ikonen längst ner i vänsterhörnet. (ikonen med en dörr och en pil ut.).
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Tryck på valet Sköljning.
Placera en kanna i serveringsutrymmet där lampan lyser.
Tryck på kannan så den blir markerad
Tryck sedan på Tillbereder dryck.
Maskinen gör nu flera sköljningar i rad.
Vänta tills det står Din dryck är klar och tag bort kannan.
Detta rekommenderas att göras minst en gång per dag.

1. Öppna dörren Sätt i den gula servicenyckel. Ställ en kanna (minst 1,3L)
under utloppet för kaffe.
2. Tryck in koden fyra ettor (1111) i displayen.
3. Välj Daglig rengöring. (meny 1.)
4. Välj Cleaning (meny 1.1)
5. Välj det tredje alternativet Espresso Tablet Cleaning.
6. Följ instruktionerna i displayen. Lägg i en rengöringstablett (viktigt att man
gör det) i bryggen bakom det blå skyddet. Se bild.
7. När rengöringen är färdig så går maskinen tillbaka till dryckesmeny.
8. Ta bort den gula servicenyckeln och lägg tillbaka bakom sumplådan.
9. Stäng dörren och tryck på krysset.
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Öppna dörren.
Tryck upp piparna på ingrediensbehållarna så att inget pulver kan komma ut.
Vrid loss den gröna låsringen bakom blandarskålen motsols tills det tar stopp.
Drag sedan visphuset mot dig och lossa slangarna.
Gör sedan likadant med andra skålen.
Diska sedan ur skålarna och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.
Tryck ner utmatningspiparna igen.
Stäng dörren. Tryck på krysset för att komma till startsidan.

