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BESKRIVELSE AV APPARATET
Begrepene nedenfor vil bli brukt gjennomgående
på de følgende sidene.
A. Lokk til kanne
B. Utslippshull
C. Kanne
D. Skivefilter
E. Pakning
F. Filtertrakt
G. Tilpasningsskive til halv kanne
H. Sikkerhetsventil
I. Koker
L. Støttebase
M. Strømledning
N. Kommandopanel
O. Display
P. Tast for innstilling av klokkeslettet
Q. Lampe funksjon “Keep warm”(holde kaffen

varm)
R. Tast funksjon “Keep warm” (holde kaffen

varm)
S. Tast start/stopp
T. Tast for programmering av klokkeslett for start

av apparatet
U. Lampe funksjon “programmert start”
V. Tast funksjon “programmert start”
Z. Lampe start/stopp

SIKKERHETSADVARSLER
• Dette apparatet er fremstilt for å ”lage kaffe”.

Bruk aldri andrte akstrakter, kakaopulver,
kamille eller andre løselige pulver: hullene i fil-
teret kan tilstoppes.

• Legg aldri støttebasen i vann ved rengjøring;
det er et elektrisk apparat.

• Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut
eller damputslipp, eller ved feil bruk  av appa-
ratet.

• Ikke berør apparatets varme overflater under
bruk. Bruk tastene eller håndtakene.

• Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at appara-
tet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk
apparatet og ta kontakt med godkjent service-
personale.

• Innpakningen (plastikkposer, utstrekkbar poly-
sterol osv.) må holdes langt unna barn, i og
med at disse kan utgjøre en fare.

• Dette apparatet er bare beregnet til hjemme-
bruk. All annen bruk anses som uegnet og der-
med farlig

• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle skader som oppstår som følge av feil
og uansvarlig bruk.

• Kaffemaskinen må bare brukes når den er
koblet til strømnettet og må aldri brukes på
ovner eller andre stekeoverflater som står på.

• Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hen-
der eller føtter. 

• Ikke la barn eller uegnede personer bruke
apparatet uten tilsyn.

• Pass på at barn ikke leker med apparatet.
• Hvis det oppstår en feil på apparatet eller hvis

det virker dårlig, slå det av og ikke forsøk å
reparere det. For eventuelle reparasjoner, ta
kontakt med et servicesenter som er godkjent av
produsenten, og be om at det brukes originale
reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det
medføre at apparatet ikke er sikkert å bruke.

• Apparatets strømledning må ikke byttes ut av
brukeren, siden dette krever bruk av spesielt
verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis
den må byttes ut, ta kontakt med servicesenter
godkjent av produsenten, slik at enhver risiko
unngås.

INSTALLASJON
• Plasser maskinen på en arbeidsbenk i sikker

avstand fra vannkraner og vasker.
• Kontroller at strømnettets spenning samsvarer

med spenningen angitt på kaffemaskinens
merking. Apparatet må bare kobles til en
stikkontakt med en minimumsstyrke på 6 A og
utstyrt med et effektivt jordingssystem.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle skader som oppstår hvis ikke anleg-
get er jordet.

• Hvis stikkontakten og kaffemaskinens støpsel
ikke er kompatible, skal man be en kvalifisert
elektriker om å bytte kontakten.

Les denne bruksanvisningen nøye før du
installerer og bruker apparatet. 
Det er bare på denne måten at du får de
beste resultatene og oppnår maksimal
brukssikkerhet.

NORSK
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DRIFT
Når du kobler basen til det elektriske nettet, vil
den elektroniske kontrollen avgi et lydsignal; når
det kommer blinkende streker opp på displayet
kan du stille inn klokkeslettet eller lage kaffe med
én gang.
Innstilling av klokkeslettet
1) Trykk på tasten        (P) og hold den inne til

riktig klokkeslett vises.
2) Slipp opp tasten: etter 5 sekunder vil det

klokkeslettet som vises bli lagret.
N.B.: Det er ikke mulig å endre klokkeslettet hvis
programmert start er aktivert.
Programmering av starttidspunkt
1) Trykk på tasten “TIMER”, og hold den inne

helt til du får opp ønsket starttidspunkt. På
displayet står det ”PROG” øverst til høyre.

2) Slipp deretter opp tasten: etter 5 sekunder vil
den tiden som vises lagres og displayet vil vise
det nåværende klokkeslettet. 

Du kan når som helst se programmert klokkeslett
ved å trykke på tasten ”TIMER”. Etter noen sekun-
der kommer nåværende klokkeslett opp på
displayet. Apparatet har et forhåndsinnstilt start-
tidspunkt som er klokken 6.00
N.B.: Det er ikke mulig å endre det programmer-
te starttidspunktet hvis programmert starttid-
spunkt er aktivt.

SLIK LAGER DU KAFFE
Forberede kaffemaskinen
• Sjekk at kaffemaskinen er kald og åpne den

ved å holde kokeren med en hånd og vri kan-
nen mot urviserne med den andre (fig. 1).

• Fjern filtertrakten og, hvis du ønsker å lage en
hel kanne med kaffe, fyll kokeren med friskt
vann opp til sikkerhetsventilen (som kan ses
inne i selve kokeren) uten å overstige dette
nivået (fig. 2). Hvis du derimot ønsker å lage en
halv kanne kaffe, fyll vann opp til det runde
merket under sikkerhetsventilen (fig. 3 – X).

RÅD: Vi anbefaler at du bruker friskt og mykt vann.
Saltholdig vann, eller vann med høyt kalkinnhold
demper kaffens aroma.

VIKTIG: Ikke bruk kaffemaskinen uten vann i
kokeren eller med varmt vann for at det skal
gå raskere.

• Sett filtertrakten i kokeren (fig. 4). Hvis du
ønsker å lage en halv kanne kaffe må du også
sette inn tilpasningsskiven (G) i filtertrakten (fig
5.).

• Fyll filtertrakten med malt kaffe uten å presse
den (fig. 6). Ha i litt av gangen for å unngå at
kaffen renner over.

• Fordel den malte kaffen jevnt i filteret og fjern
eventuell overflødig kaffe fra kanten på filteret.

VIKTIG: Bruk malt kaffe av god kvalitet, som
er middels malt og fremstilt for å lage
mokkakaffe. Unngå å bruke kaffekokeren til
byggkaffe

• Skru kaffemaskinen godt sammen, men uten å
overdrive, ved å holde kokeren med en hånd
og vri kannen med urviserne med den andre;
unngå å bruke håndtaket.
VIKTIG: For å unngå farlig vannsprut av
kokende vann må man aldri bruke kaffekoke-
ren dersom ikke skivefilteret (D) er riktig inn-
satt.

• Plasser kaffemaskinen på støttebasen (fig. 7).
Lukk lokket.

Manuell start
• Trykk på tasten start/stopp     (S).

Varsellampen (Z) angir at kaffemaskinen er i
bruk, mens lampen (Q) angir at funksjonen
Keep Warm er i bruk. Hvis du ikke ønsker å
bruke denne funksjonen, trykk på tasten Keep
Warm         (R).

• Kaffen vil begynne å renne ut etter noen få
minutter. 

• Når all kaffen er kommet ut, vil det stå “END”
på displayet og maskinen avgir 3 lydsignaler
etter hverandre. Lampen (Z) slår seg av etter
noen minutter. 
For å fjerne “END” fra displayet, trykk på en
vilken som helst tast eller vent noen minutter,
displayet vil da på nytt vise nåværende tid-
spunkt. 

Programmert start
• Når kaffemaskinen er klar til bruk, trykk på

tasten “Timer On” (V); etter at du har pro-
grammert ønsket starttidspunkt tennes lampen
”programmert start” (U) og lampen ”Keep
Warm” (Q) (Hvis du ønsker å deaktivere funk-
sjonen ”Keep Warm”, trykk på tasten      én
gang til).

• På programmert tidspunkt vil maskinen avgi
noen ”bip”, lampen ”programmert start” (U)
slår seg av og lampen (Z) tennes for å angi at
apparatet starter å varme opp vannet.

• Når all kaffen er rent ut, står det ”END” på
displayet og apparatet avgir 3 ”bip”. Etter
noen minutter slår varsellampen (Z) seg av og



lampen ”Keep Warm” (Q) forblir tent.
• Trykk på en vilken som helst tast for å fjerne

”END”.
Hvis du ikke har hatt vann i kokeren eller hvis kaf-
femaskinen ikke er plassert på basen, vil det stå
“H2O” og maskinen vil samtidig avgi et langt
“bip”. Hvis du ikke plasserer kaffemaskinen riktig
på basen innen ett minutt, vil maskinen slå seg av.

Når kaffen er ferdig
• Når kaffen er ferdig, bland den godt før du

serverer den.
• Unngå å trekke kaffekokeren bort fra base-

delen før teksten END kommer opp på skjer-
men.

ANBEFALING: For å oppnå varm kaffe rådes det
til å bruke den mengden vann som blir angitt i
avsnitt 2 i avsnittet "Forberede kaffemaskinen".
Dersom man skulle anvende en mindre vann-
mengde anbefales det å beholde kaffekannen
noen minutter på basedelen.

VIKTIG: Når du bruker kaffemaskinen for første
gang, må du vaske alt tilbehøret og innsiden av
kaffemaskinen med kun varmt vann, og tilberede
noen runder kaffe som slås ut uten å drikkes.

VARMEFUNKSJON FOR KAFFE
På grunn av keep warm-innretningen, holdes kaf-
fen varm på riktig temperatur i en halv time etter
at du har slått av apparatet.
Innretningen aktiverers automatisk hver gang
apparatet slås på. 
For å deaktivere innretningen, trykk på tasten     ,
lampen (Q) slår seg av.
Denne funksjonen deaktiveres automatisk når kaf-
fen er ferdig og du tar bort kaffemaskinen fra
basen i cirka 2 minutter.
Hvis det blir mer kaffe igjen i kannen, kan du sette
kaffemaskinen på basen og gjenaktivere funksjo-
nen for å holde kaffen varm ved å trykke på
tasten     , hvis kaffen derimot er laget for en god
stund siden og kannen er kald, vil apparatet slå
seg av etter ett minutt ved å avgi et langt ”bip”.
Husk at kaffe som varmes opp på nytt mister sin
opprinnelige aroma.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
• Pass på at maskinen er kald før rengjøring.
• Med jevne  mellomrom må man kontrollere at

utførselshullene ikke er tilstoppet. Gjør disse
rene ved hjelp av en nål (fig. 9).

• Med tiden vil pakningen og filtertrakten bli
slitt. Når det begynner å vises tegn til slitasje

eller forringing må disse byttes ut. Bruk bare
originale reservedeler. Bruk pakninger og fil-
tertrakter som kan anskaffes gjennom autori-
serte servicesenter, eller som er identiske med
de delene som fulgte med apparatet.

• Kontroller av og til at hullene i skivefilteret ikke
er tilstoppede, vask dem i så fall med en nål
(fig. 8).

• Ikke vask kaffemaskinen i oppvaskmaskinen.
• For å rengjøre kokeren og støttebasen på utsi-

den må man unngå bruk av løsemidler og
etsende midler. Det er nok å bruke en fuktig
klut og passe på å ikke fukte maskinens elek-
triske deler.

• Hver 2. eller 3. måned er det nødvendig å
utføre an avkalking av kokeenheten. Denne
operasjonen må gjennomføres med
kokeenheten avkjølt og IKKE innsatt på
baseenheten. Fyl l  kokeenheten med
avkalkingsmiddel og vent en halvtime. Skyll
godt på innsiden uten å fukte baseenheten.
Unngå å senke kokeenheten ned i vann.
Tilbered minst 3 runder med kaffe som slås ut.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for feil-
funksjoner som oppstår dersom den over
beskrevne operasjonen ikke blir gjennomført.

Merknad: Når man fjernert skivefilteret ved
rengjøring eller for bytting av pakning, må man
huske å sette det tilbake på plass igjen før man
bruker kaffemaskinen på nytt. Dette for å unngå
farlig vannsprut.
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Skyll aldri kokeren i rennende vann og legg
den aldri i vann.



AVKALKING
Det kan hende at det etter utallige runder med til-
beredning av kaffe opppstår et kalklag i bunnen
av kokeenheten, noe som kan gjøre at gjennom-
strømmingen av kaffe tar mye lengre tid.
For å unngå dette problemet er det nødvendig å å
fjerne dette kalklaget ved hjelp av en avkalkingso-
perasjon. Bruk produkter som er framstilt for
avkalking av kaffemaskiner, disse finnes i hande-
len (f.eks sitronsyre).
For å avkalke går man fram på følgende måte:
1. Kontroller at kaffemaskinen er kald, og skru

den så fra hverandre. (fig. 1).
2. Fyll kokeenheten med avkalkingsmidlet (fig.

10), og vent så en halvtime. Kontroller at inn-
siden av kokeenheten er blitt helt ren.
Denne operasjonen må utføres med kokee-
neheten avkjølt og uten at den er innsatt på
baseenheten.

3. Når det har gått en halvtime tømmer man
kokeenheten og sjekker at all kalk er fjernet
fra bunnen (f ig. 11). Unngå å senke
kokeenheten ned i vann.

4. Tilbered minst 3 runder kaffe som slås bort
uten å drikkes.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for feilfunk-
sjoner som oppstår fordi den over beskreven ope-
rasjonen ikke er blitt gjennomført. 

47



48

DRIFTSPROBLEMER

PROBLEM MULIGE ÅRSAKER LØSNING

Kaffen kommer ikke ut

Kaffen bruker lang til på å
komme ut

Kaffen kommer ut på kantene
av kokeren

Det står H2O på displayet

Apparatet avgir et langt “bip”
og slår seg deretter av

Det mangler vann i kokeren

Kaffen som brukes er ikke av
riktig type

Skivefilteret er tilstoppet

Kaffen har blitt presset

På innsiden av kokeenheten
har det oppstått et kalklag.

Skivefilteret er tilstoppet

Pakningen er brent eller øde-
lagt

Du har ikke hatt vann i appa-
ratet

Kaffemaskinen er ikke riktig
plassert på basen.

Apparatet er bli t t  avbrutt
under drift.

Kokeren er varm.

Mokka-kaffemaskinen er blitt
tatt av basen i for lang tid og
Keep Warm-funksjonen har
slått seg av.

Tasten Keep Warm er blitt
trykket inn, men kaffemaski-
nen er kald

Fyll opp kokeren med friskt
vann

Bruk bare malt kaffe for
mokka kaffemaskiner

Vask skivefilteret som beskre-
vet i avsnittet "Rengjøring og
vedlikehold". Ikke press den
malte kaffen
Unngå å press sammen den
malte kaffen.

Gjennomfør rengjøringsope-
rasjonen som beskrevet i
avsnittet "AVKALKING". 

Vask skivefilteret som beskre-
vet i avsnittet "Rengjøring og
vedlikehold"

Bytt pakningen.

Fyll opp kokeren

Sjekk at kokeren er satt helt
inn i tilkobleren

Ikke avbryt oppvarmingsfasen.

Vent til kokeren er blitt avkjølt.
Bruk kaldt vann.

Trykk på tasten Keep Warm

Kald kaffe som varmes opp
mister sin aroma. Vi anbefaler
at du lager ny kaffe.


