


Διακόπτης  Απεμπλοκή  Εμπλοκή  

 Απενεργοποίηση  Ενεργοποίηση  

 Ξεκινήστε να διανέμετε καφέ.  Σταματήστε να διανέμετε καφέ.  

 Η συσκευή θερμαίνει μέχρι τη 

θερμοκρασία του καφέ.  

Η συσκευή θερμαίνεται σε 

θερμοκρασία ατμού . 

 









Πρόβλημα  Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν λειτουργεί Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος  

Δοκιμάστε την πρίζα με μια 
άλλη συσκευή. 

Συνδέστε το φις σωστά. 

Ελέγξτε το κεντρικό 
διακόπτη. 
 

Η συσκευή δεν έχει υποστεί 
εξαέρωση  πριν την πρώτη 
χρήση. 
 

Εξαερώστε τη συσκευή 
σύμφωνα με τις οδηγίες 
στην ενότητα «Πρώτη 
Χρήση». 

Η συσκευή είναι 
ελαττωματική. 

Επικοινωνήστε με ένα 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

Δεν πραγματοποιείται 
εκχύλιση καφέ. 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή! 

Η δεξαμενή νερού είναι 
άδεια. 

Γεμίστε τη δεξαμενή με 
φρέσκο και καθαρό νερό  

Η δεξαμενή νερού δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά / η 
βαλβίδα δεν είναι ανοιχτή. 

Πιέστε το δοχείο ελαφρώς 
προς τα κάτω για να ανοίξει 
η βαλβίδα 

Οι εγκοπές στη θήκη του 
φίλτρου και οι εγκοπές του 
γκρουπ έχουν μπλοκαριστεί. 

Καθαρίστε το γκρουπ, τα 
φίλτρα και τη θήκη του 
φίλτρου. 

Υπάρχει αέρας 
παγιδευμένος στο κύκλωμα 
θέρμανσης. 

Δημιουργήστε ατμό 
σύμφωνα με τις οδηγίες 
στην ενότητα "Παρασκευή 
καπουτσίνο". Γυρίστε τον 
περιστροφικό διακόπτη προς 
τη θέση MAX. 

Οι κόκκοι του καφέ είναι 
πάρα πολύ λεπτοί ή 
συμπιεσμένοι. 

Απλώστε τους κόκκους του 
καφέ ομοιόμορφα 
και συμπιέστε ελαφρώς 
μόνο με το tamper. 

Η συσκευή έχει άλατα. Αφαλατώστε τη συσκευή 
σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Η αντλία είναι θορυβώδης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

Η δεξαμενή νερού είναι 
άδειο.  

Γεμίστε τη δεξαμενή με 
φρέσκο νερό 

Η δεξαμενή νερού δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά / η 
βαλβίδα δεν είναι ανοιχτή. 

Πιέστε το δοχείο ελαφρώς 
προς τα κάτω για να ανοίξει 
η βαλβίδα. 

Υπάρχει αέρας 
παγιδευμένος στο κύκλωμα 
θέρμανσης. 

Εξαερώστε τη συσκευή 
σύμφωνα με τις οδηγίες 
στην ενότητα «Πρώτη 
Χρήση». 

Διαφεύγει Espresso στην 
άκρη της θήκης του φίλτρου. 

Σταματήστε την λειτουργία άμεσα! 

Η θήκη του φίλτρου δεν 
είναι σωστά εγκατεστημένη. 
 

Τοποθετήστε τη θήκη του 
φίλτρου σωστά σύμφωνα με 
τις οδηγίες στην σχετική 
ενότητα «Εισαγωγή / 
Αφαίρεση γκρουπ φίλτρου». 

Υπάρχει πολύ σκόνη καφέ 
στο φίλτρο. 

Αφαιρέστε την περίσσεια 
ποσότητα καφέ.  

Υπάρχουν κατάλοιπα από 
καφέ στο ελαστικό πώμα 
του γκρουπ. 
 

Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και αφήστε την να 
κρυώσει. Καθαρίστε το 
ελαστικό πώμα σύμφωνα με 
τις οδηγίες. 

Μετά την προετοιμασία Απελευθερώστε την πίεση 

Διαφεύγει Espresso στην 
άκρη της θήκης του φίλτρου. 

Σταματήστε την λειτουργία άμεσα! 

Η θήκη του φίλτρου δεν 
είναι σωστά εγκατεστημένη. 
 

Τοποθετήστε τη θήκη του 
φίλτρου σωστά σύμφωνα με 
τις οδηγίες στην σχετική 
ενότητα «Εισαγωγή / 
Αφαίρεση γκρουπ φίλτρου». 

Υπάρχει πολύ σκόνη καφέ 
στο φίλτρο. 

Αφαιρέστε την περίσσεια 
ποσότητα καφέ.  

Υπάρχουν κατάλοιπα από 
καφέ στο ελαστικό πώμα 
του γκρουπ. 
 

Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και αφήστε την να 
κρυώσει. Καθαρίστε το 
ελαστικό πώμα σύμφωνα με 
τις οδηγίες. 

Μετά την προετοιμασία 
αφρόγαλου, η συσκευή 
εξακολουθεί να βρίσκεται 
υπό συνθήκες πίεσης. 

Απελευθερώστε την πίεση 
εντελώς. Δώσε προσοχή 
στο σημείο 4 του κεφαλαίου 
«Παρασκευή Espresso". 

Ο εσπρέσσο είναι πολύ 
κρύος.  

Τα φλιτζάνια δεν έχουν 
προθερμανθεί. 

Ξεπλύνετε τα φλιτζάνια με 
ζεστό νερό. 

Η ενδεικτική λυχνία       /      
δεν ανάβει κατά τη διάρκεια 
της εκχύλισης του καφέ. 

Περιμένετε έως ότου η 
ενδεικτική λυχνία       /      
ανάψει. 

Η κρέμα του καφέ είναι 
ελαφρώς αποχρωματισμένη 
(ο καφές τρέχει πολύ 
γρήγορα). 
 

Οι κόκκοι του καφέ είναι 
πολύ χοντροί ή 
δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένοι. 

Χρησιμοποιήστε το tamper. 

Το φίλτρο έχει πολύ λίγους 
κόκκους καφέ. 

Ανάλογα με το φίλτρο που 
χρησιμοποιείται (1 φλιτζάνι 
ή 2 φλιτζάνια), 
συμπληρώστε ένα ή δύο 
κουτάλια μέτρησης στο 
φίλτρο (ένα κουτάλι 
μέτρησης = 1 φλιτζάνι). 

Η κρέμα του καφέ είναι 
πολύ σκούρη και 
αποχρωματισμένη 
(ο καφές τρέχει πολύ αργά). 
  

Οι κόκκοι του καφέ είναι 
πολύ λεπτοί ή 
είναι πολύ συμπιεσμένοι. 

Απλώστε ομοιόμορφα και 
χρησιμοποιήστε το tamper. 

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα καφέ στο φίλτρο. 

Χρησιμοποιήστε λιγότερο 
καφέ. Ανάλογα με το φίλτρο 
που χρησιμοποιείται (1 
φλιτζάνι ή 2 φλιτζάνια), 
συμπληρώστε ένα ή δύο 
κουτάλια μέτρησης στο 
φίλτρο (ένα κουτάλι 
μέτρησης = 1 φλιτζάνι). 

Δεν δημιουργείτε κρέμα 
στον εσπρέσο.  

Οι κόκκοι του εσπρέσο δεν 
είναι κατάλληλοι. 

Αλλάξτε μάρκα εάν είναι 
απαραίτητο. 

Το γάλα δεν γίνεται 
αφρόγαλα. 
 

Το γάλα δεν είναι 
κατάλληλο. 

Χρησιμοποιήστε γάλα με 
περιεκτικότητα τουλάχιστον 
3,5% λιπαρά. 

Το γάλα δεν είναι αρκετά 
κρύο.  

Χρησιμοποιήστε γάλα από 
το ψυγείο. 

Το ακροφύσιο ατμού είναι 
βρώμικο. 

Καθαρίστε το ακροφύσιο 
ατμού σύμφωνα με τις 
οδηγίες. 

Η διαδικασία εκχύλισης δεν 
μπορεί να ξεκινήσει. Η 
ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας        πάλλεται. 
 

Αυτό δεν είναι 
δυσλειτουργία της 
συσκευής. Προκειμένου να 
συμμορφωθεί με την 
Οδηγία για τον οικολογικό 

Για να χρησιμοποιήσετε 
ξανά τη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη 
χρησιμοποιώντας το 
διακόπτη «». Περιμένετε 






