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Συσκευασία μεταφοράς
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή
από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά
της.

Φυλάξτε το χαρτόνι και τα φελιζόλ, για
να μπορείτε αργότερα να μεταφέρετε
τη συσκευή με ασφάλεια.

Εξάλλου θα πρέπει να φυλάξετε την συ-
σκευασία της συσκευής και για την πε-
ρίπτωση που αυτή χρειαστεί επισκευή.
Τότε θα μπορείτε να στείλετε τη συ-
σκευή στο Miele Service με ασφάλεια.

Αξιοποίηση της παλιάς συ-
σκευής
Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές περιέχουν ακόμη πολλές πο-
λύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν όμως
και πολλές βλαβερές ουσίες, οι οποίες
ωστόσο ήταν προηγουμένως απαραίτη-
τες για τη σωστή λειτουργία και την α-
σφάλειά τους. Στους κοινούς σκουπιδό-
τοπους ή λόγω εσφαλμένης χρήσης,
αυτές οι ουσίες μπορεί ν' αποτελέσουν
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το πε-
ριβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καμία
περίπτωση την παλιά σας συσκευή στον
πλησιέστερο σκουπιδότοπο.

Ενημερωθείτε από τη διοίκηση του
δήμου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συ-
γκέντρωσης μετάλλων για τις δυνατότη-
τες παράδοσης και ανακύκλωσης των
παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών.

Φροντίστε, ώστε μέχρι την αποκομιδή
της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μα-
κριά από μικρά παιδιά.
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Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδια-
γραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευ-
ής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προ-
σεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σας ενημερώνουν για την ασφάλεια,
την τοποθέτηση, το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι
προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβες. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προ-
κληθούν από μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλ-
λάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγί-
ες χρήσης.
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Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή
για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους. 
Παραδείγματα άλλων χώρων είναι π.χ.

– μαγαζιά, γραφεία και άλλοι εργασιακοί χώροι

– αγροκτήματα και

– χρήση της καφετιέρας από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.

 Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά στα πλαίσια του οι-
κιακού εξοπλισμού σας για να παρασκευάσετε ροφήματα, όπως
espresso, cappuccino, latte macchiato, τσάι κ.ά. Οποιαδήποτε άλλη
χρήση δεν επιτρέπεται.

 Η καφετιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς
χώρους.

 Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω
της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας
ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επι-
τρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου
υπεύθυνου ατόμου.
Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρί-
ζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθος
χειρισμού.
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Προστασία για τα παιδιά

 Κίνδυνος εγκαύματος στις εκροές!
Λάβετε υπόψη σας ότι το δέρμα των παιδιών είναι πολύ
περισσότερο ευαίσθητο στις υψηλές θερμοκρασίες, απ' ότι των
ενηλίκων.

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να αγγίζουν τα καυτά μέρη της
καφετιέρας ή να βάζουν μέρη του σώματός τους κάτω από τις
εκροές.

 Τοποθετείτε την καφετιέρα σε σημείο που δεν μπορούν να
φτάσουν τα παιδιά.

 Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά κάτω των οκτώ ετών από την
καφετιέρα και το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα.

 Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να
γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το
χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λαν-
θασμένου χειρισμού.

 Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και
μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

 Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή χωρίς επιτή-
ρηση.

 Μην ξεχνάτε ότι οι καφέδες δεν είναι ροφήματα για παιδιά.

 Κίνδυνος ασφυξίας! 
Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασί-
ας (π. χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν
ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας.
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Τεχνική ασφάλεια

 Ζημιές στην καφετιέρα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλει-
ά σας. Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ορατές εξωτερικές ζημιές, πριν
από την τοποθέτησή της. Μια συσκευή που παρουσιάζει εξωτερικές
ζημιές, δεν επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία.

 Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία
ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγρά-
φονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δί-
κτυο. 
Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην
προκληθούν βλάβες στη συσκευή. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε
έναν ηλεκτρολόγο.

 Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδε-
θεί με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφα-
λείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική
εγκατάσταση από έναν ειδικό.

 Η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής εξασφαλίζεται
τότε μόνο, όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο δημόσιο ηλεκτρικό δί-
κτυο.

 Για τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επι-
τρέπεται να χρησιμοποιηθεί επέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) ή πο-
λύπριζο. Η ασφάλεια της συσκευής με αυτόν τον τρόπο μειώνεται
(λόγω κινδύνου υπερθέρμανσης).

 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί
σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

 Τραβήξτε άμεσα το φις από την πρίζα, αν διαπιστώσετε κάποια
βλάβη ή μυρωδιά καμένου.

 Προσέχετε να μην μαγκώσει το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος
και να μην τρίβεται σε κοφτερές άκρες.
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 Προσέχετε να μην κρέμεται το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος.
Υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε και να δημιουργηθεί βλάβη στη συ-
σκευή.

 Χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αποκλειστικά σε θερμοκρασίες πε-
ριβάλλοντος μεταξύ +16 °C και +38 °C.

 Μην τοποθετείτε την καφετιέρα σε μέρος που υπάρχει παράθυρο
με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ακριβώς δίπλα σε μια πηγή θερμότη-
τας. Έτσι οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος δεν θα
είναι εγγυημένες.

 Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό
της συσκευής. Μην καλύπτετε την καφετιέρα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της με πετσέτες ή κάτι παρόμοιο.

 Αν έχετε τοποθετήσει την καφετιέρα πίσω από κλειστή πόρτα επί-
πλου, να την θέτετε σε λειτουργία μόνο με ανοιχτή πόρτα. Πίσω από
την κλειστή πόρτα επίπλου συγκεντρώνεται θερμότητα και υγρασία.
Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή
και/ή στα έπιπλα. Μην κλείνετε την πόρτα επίπλου, όταν η
καφετιέρα είναι σε λειτουργία. Κλείνετε την πόρτα επίπλου μόνο
όταν η καφετιέρα έχει κρυώσει εντελώς.

 Προστατεύετε την καφετιέρα από το νερό και το πιτσίλισμα νε-
ρού. Μην βυθίζετε την καφετιέρα μέσα σε νερό.

 Οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού καλωδί-
ου, πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς της εται-
ρείας Miele, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι
για το χειριστή.

 Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση
που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του
Miele Service.
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 Mόνο με γνήσια ανταλλακτικά μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συ-
σκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με
τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Διάφορα μέρη της συσκευής που
έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια
ανταλλακτικά Miele.
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 Σε εργασίες επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από
το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό
ρεύμα μόνο όταν:

– βγάζετε το φις από την πρίζα. 
Δεν πρέπει να τραβάτε ποτέ το καλώδιο, αλλά να βγάζετε το φις
από την πρίζα.

– κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα.

– ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρι-
κό πίνακα.

 Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Αν αγγίξετε συν-
δέσεις από τις οποίες διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και αν κάνε-
τε αλλαγές στην ηλεκτρική και μηχανική κατασκευή είναι επικίνδυνο
για σας και μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία της συ-
σκευής.

 Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας απενεργοποιείτε την
καφετιέρα κλείνοντας τον διακόπτη ισχύος.

 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Miele. Αν χρη-
σιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να
απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται
μέσα στην εγγύηση.
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Σωστή χρήση

 Κίνδυνος εγκαύματος από τα στόμια εκροής και το σύστημα
για αφρόγαλα! 
Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια εκροής και ο ατμός είναι
καυτά.

 Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

– Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός σας κάτω από τα στόμια
εκροής, όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή ατμός από αυτά.

– Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

– Από τα ακροφύσια θα μπορούσε να πεταχτεί καυτός καφές, νερό
ή ατμός. Για αυτό προσέχετε ώστε να είναι καθαρή η κεντρική
εκροή και έχει τοποθετηθεί σωστά.

– Επίσης το νερό στο δίσκο περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ
καυτό, γι' αυτό να τον αδειάζετε πολύ προσεκτικά.

 Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα για το νερό που χρησιμοποιείτε:

– Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με κρύο και φρέσκο πόσιμο νερό.
Το ζεστό ή καυτό νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν
βλάβες στην καφετιέρα.

– Αλλάζετε καθημερινά το νερό, για να αποφύγετε έτσι να
αναπτυχθούν μικρόβια.

– Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό, γιατί η καφετιέρα αποκτά έτσι
πολλά άλατα και καταστρέφεται.

– Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές αντίστροφης ώσμωσης.
Μπορεί να δημιουργηθούν βλάβες στη συσκευή.

 Στο δοχείο κόκκων καφέ πρέπει να τοποθετείτε αποκλειστικά και
μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ. Μην τοποθετείτε κόκκους
καφέ στους οποίους έχει γίνει επεξεργασία με πρόσθετες ύλες ούτε
αλεσμένο καφέ. 
Μην τοποθετείτε υγρά στο δοχείο κόκκων καφέ.
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 Μη χρησιμοποιείτε μη επεξεργασμένο καφέ (πράσινους, μη
καβουρδισμένους κόκκους καφέ) ή μείγματα καφέ, που περιέχουν μη
επεξεργασμένο καφέ. Οι μη επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι πολύ
σκληροί και περιέχουν και κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος της
συσκευής μπορεί ήδη από το πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

  Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε μέσα στη συσκευή κόκκους καφέ
ή άλλα ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη, καραμέλα ή άλλα πα-
ρόμοια υλικά. Η ζάχαρη καταστρέφει τη συσκευή.

 Στη θήκη αλεσμένου καφέ δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τίποτα
άλλο εκτός από αλεσμένο καφέ ή τις ταμπλέτες καθαρισμού της
Miele για τον καθαρισμό της μονάδας βρασμού της καφετιέρας από
λιπαρά συστατικά.

 Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένο αλεσμένο καφέ. Η ζάχαρη που
εμπεριέχεται σε αυτόν κολλά και βουλώνει τη μονάδα βρασμού της
καφετιέρας. Η ταμπλέτα καθαρισμού για την αφαίρεση των λιπαρών
συστατικών από τη μονάδα βρασμού δεν διαλύει τα συστατικά που
έχουν κολλήσει.

 Μη χρησιμοποιείτε γάλα με πρόσθετα υλικά. Αυτά, επειδή συνή-
θως περιέχουν ζάχαρη, επικάθονται στα τοιχώματα των σωληνώσεων
γάλακτος.

 Εάν χρησιμοποιείτε γάλα ζωικής προέλευσης να παίρνετε απο-
κλειστικά παστεριωμένο γάλα.

 Όταν παρασκευάζετε τσάι λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του
κατασκευαστή τροφίμων.

 Δεν επιτρέπεται να κρατάτε κάτω από την κεντρική εκροή ένα
φλιτζάνι με μείγμα από αναμμένο οινοπνευματώδες ποτό. Υπάρχει
κίνδυνος να μεταδοθεί η φλόγα σε διάφορα πλαστικά μέρη της συ-
σκευής και να λιώσουν.

 Μην τοποθετείτε ανοιχτή φωτιά, π.χ. ένα κερί επάνω ή δίπλα στην
καφετιέρα. Η συσκευή μπορεί να αρπάξει φωτιά και η φωτιά να
επεκταθεί.
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 Μην καθαρίζετε αντικείμενα με τη βοήθεια της καφετιέρας.
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Καθαρισμός και περιποίηση

 Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε την καφετιέρα κλείνο-
ντας τον διακόπτη ισχύος.

 Καθαρίζετε καλά την καφετιέρα και το δοχείο γάλακτος (ανάλογα
με το μοντέλο περιέχεται στη συσκευασία) καθημερινά και ιδιαίτερα
πριν από την πρώτη χρήση (βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση").

 Προσέχετε ώστε να καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά τα εξαρτή-
ματα που μεταφέρουν γάλα. Το γάλα περιέχει από τη φύση του μι-
κροοργανισμούς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση
ανεπαρκούς καθαρισμού.

 Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού για το καθάρισμα.
Ο ατμός που παράγεται, μπορεί να φθάσει σε μέρη της συσκευής
από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και να προκαλέσει βραχυ-
κύκλωμα.

 Αν χρησιμοποιείτε νερό με υψηλή σκληρότητα ( > 20 °dH) ή χρησι-
μοποιείτε την καφετιέρα εντατικά, ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε
αφαίρεση αλάτων χειροκίνητα επιπρόσθετα στην αυτόματη
αφαίρεση αλάτων.

 Όταν κάνετε αφαίρεση αλάτων στην καφετιέρα χειροκίνητα, διε-
ξάγετε την αφαίρεση αλάτων τακτικά ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Η αφαίρεση αλάτων πρέπει να γίνεται συχνότερα, όταν χρησι-
μοποιείτε νερό με μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα. Η εταιρεία Miele
δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν στη συσκευή,
όταν δεν κάνετε τακτική αφαίρεση αλάτων, χρησιμοποιείτε λάθος
υλικό αφαίρεσης αλάτων ή ακατάλληλες συγκεντρώσεις.

 Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συστατικά με
τις ταμπλέτες καθαρισμού. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λιπα-
ρές ουσίες του είδους καφέ που χρησιμοποιείτε συχνότερα, μπορεί
να λερωθεί γρηγορότερα ή αργότερα η μονάδα βρασμού.
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 Τα απορρίμματα καφέ ή espresso πρέπει να απορρίπτονται στα
βιολογικά απόβλητα ή σε μείγμα οργανικών καταλοίπων και όχι στο
σιφόνι του νεροχύτη. Γιατί έτσι μπορεί να βουλώσει.
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Για συσκευές με ανοξείδωτες επιφάνειες ισχύουν τα εξής:

 Μην κολλάτε ποτέ σημειώσεις, διάφανη ή μη κολλητική ταινία ή
άλλα αυτοκόλλητα στις ανοξείδωτες επιφάνειες. Διαφορετικά η
επίστρωση των ανοξείδωτων επιφανειών καταστρέφεται από τις
κόλλες και χάνει έτσι την ιδιότητά της να προστατεύεται από τη
βρωμιά.

 Η επίστρωση των ανοξείδωτων επιφανειών είναι ευαίσθητη σε
γρατσουνιές. Ακόμα και οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν γρα-
τσουνιές.
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a Πλήκτρο λειτουργία / διακοπή 

b Πλήκτρο αφής "πίσω" 

c Οθόνη αφής

d Ζέσταμα φλιτζανιών

e Δοχείο νερού

f Δοχείο κόκκων καφέ

g Θέση στάθμευσης των σωληνώσεων
γάλακτος

h Ρύθμιση βαθμού αλέσματος

i Συρτάρι αλεσμένου καφέ με ενσωμα-
τωμένο κουταλάκι του καφέ

j Μονάδα βρασμού

k Κεντρική εκροή με φωτισμό
ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος και
ενσωματωμένη εκροή καυτού νερού

l Διακόπτης ισχύος

m Δίσκος περισυλλογής με καπάκι και
δοχείο απορριμμάτων καφέ

n Κάτω μετώπη με μεταλλικό τρυπητό
δίσκο

o Ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος
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p Καπάκι

q Στήριγμα της αμπούλας αφαίρεσης αλάτων

r Αντάπτορας

s Αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της Miele
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Αυτά τα προϊόντα και άλλα εξαρτήματα
μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος της Miele
στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από
το τμήμα ανταλλακτικών της Miele ή
από τα καταστήματα πώλησης προϊ-
όντων Miele.

Συνοδευτικά εξαρτήματα
– Ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος MB-

CM
διατηρεί το γάλα κρύο για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
(όγκος πλήρωσης 0,5 λ.)

– Αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της
Miele
για την αυτόματη αφαίρεση αλάτων

– Ταμπλέτες καθαρισμού
για την αφαίρεση λιπαρών
συστατικών από τη μονάδα βρασμού
(αρχικό σετ)

– Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων
για τη χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων
(αρχικό σετ)

– Ταινία ελέγχου
για τη σκληρότητα του νερού

– Βούρτσα καθαρισμού
για τον καθαρισμό των σωληνώσεων
γάλακτος

Πρόσθετα εξαρτήματα
Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής,
μπορείτε να προμηθευτείτε από την
πλούσια γκάμα προϊόντων Miele μια
σειρά από πολύ πρακτικά πρόσθετα
εξαρτήματα και υλικά καθαρισμού και
φροντίδας.

– Πανί από μικροΐνες για όλες τις
χρήσεις
για τον καθαρισμό δακτυλικών
αποτυπωμάτων και εύκολων λεκέδων

– Καθαριστικό σωληνώσεων
γάλακτος
για τον καθαρισμό του συστήματος
γάλακτος

– Ταμπλέτες καθαρισμού
για την αφαίρεση λιπαρών
συστατικών από τη μονάδα βρασμού

– Αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της
Miele
για την αυτόματη αφαίρεση αλάτων

– Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων
για τη χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων
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Οθόνη αφής

Η οθόνη αφής μπορεί να
γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά
αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή
στυλό.
Αγγίζετε την οθόνη αφής μόνο με τα
δάχτυλα.

Μέσω του αγγίγματος με το δάχτυλο
αποδεσμεύονται μικρά ηλεκτρικά
φορτία και έτσι δημιουργείται ένας
ηλεκτρικός παλμός, τον οποίο αναγνω-
ρίζει η επιφάνεια στην οθόνη αφής. 
Η οθόνη αφής δεν αντιδρά, όταν την
αγγίζετε με αντικείμενα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς
να μην αντιδράσει η οθόνη αφής.

Η οθόνη είναι χωρισμένη σε τρεις
τομείς.

προφίλ

ροφήματα

Στην πάνω γραμμή μπορείτε να δείτε σε
ποια θέση του μενού βρίσκεστε. Η ώρα
εμφανίζεται δεξιά.

Στο κέντρο θα βρείτε το τρέχον μενού
με τις δυνατές επιλογές. Στο μενού ρο-
φήματα απεικονίζονται τα συνηθισμένα
ροφήματα καφέ με σύμβολα.
Επεξήγηση των συμβόλων θα βρείτε στο
κεφ. "Σύμβολα στην οθόνη".

Κάτω θα βρείτε τα πλήκτρα βέλους
 και , με τα οποία μπορείτε να
ξεφυλλίσετε. Αριστερά και δεξιά από τα
πλήκτρα βέλους θα βρείτε λειτουργίες ή
μενού σχετικά με το κείμενο.

Ενέργειες χειρισμού
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο επιλογές
που εμφανίζονται σε ανοιχτό γκρι.

Κάθε άγγιγμα σε μια δυνατή επιλογή
δίνει στο αντίστοιχο πεδίο εν μέρει ή
εντελώς πορτοκαλί χρώμα.

Επιλογή ή επιλογή μενού

 Αγγίζετε με το δάκτυλο το επιθυμητό
πεδίο στην οθόνη.

Ξεφύλλισμα

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε προς τα αρι-
στερά ή προς τα δεξιά με τα πλήκτρα
βέλους  και .

 Αγγίζετε το πλήκτρο βέλους για την
επιθυμητή κατεύθυνση.

Έξοδος από το επίπεδο μενού
(πλήκτρο αφής "πίσω" )

 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , για να
καταλήξετε στην προηγούμενη οθόνη.

Όσα έχετε εισάγει μέχρι τότε και δεν τα
έχετε επιβεβαιώσει με OK δεν αποθη-
κεύονται.
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Καταχώρηση αριθμών

Εισάγετε αριθμούς μέσω των ψηφίων,
π.χ. όταν θέλετε να ορίσετε τους
χρόνους χρονομέτρου. Τα ψηφία εμφα-
νίζονται αυτόματα στα αντίστοιχα μενού.

 Αγγίζετε τους επιθυμητούς αριθμούς.

Μόλις εισάγετε μια ισχύουσα τιμή, το
πεδίο OK χρωματίζεται πράσινο.

 Αγγίζετε το OK.

Με το πλήκτρο βέλους μπορείτε να
σβήσετε σταδιακά.

Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα ονόματα προφίλ ή τις ονομασίες των
δικών σας ροφημάτων τα καταχωρείτε
μέσω ενός πληκτρολογίου. 
Επιλέγετε σύντομα, σαφή ονόματα (8
στοιχεία το ανώτερο).

Περαιτέρω χαρακτήρες ή στοιχεία μπο-
ρούν να εμφανιστούν με τα πλήκτρα
βέλους  και . Αριθμούς θα βρείτε
στα πλήκτρα 123.

αποθήκευσ

κενό

 Επιλέγετε τους χαρακτήρες ή τα στοι-
χεία.

 Αγγίζετε το αποθήκευσ.
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Σύμβολα στην οθόνη
Επιπρόσθετα στο κείμενο και στα σύμβολα ροφημάτων ενδέχεται να εμφανιστούν
τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο Επεξήγηση

 Ρυθμίσεις, όπως π.χ. η φωτεινότητα οθόνης ή η ένταση
ήχων, ρυθμίζονται μέσω ενός διαγράμματος στοιχείων.

 Επισημαίνει πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με το
χειρισμό.
Επιβεβαιώνετε τα μηνύματα με OK.

 Το κλείδωμα συσκευής είναι ενεργοποιημένο (βλέπε "Ρυθμί-
σεις – Κλείδωμα καφετιέρας (Κλείδωμα συσκευής )"): Ο
χειρισμός έχει κλειδωθεί.

 Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης αλάτων.
(Το σύμβολο βρίσκεται επίσης στο δοχείο νερού: γεμίζετε
νερό μέχρι αυτό το μαρκάρισμα).

Σύμβολα στο μενού ροφημάτων:

 Ristretto

 Espresso

 Καφές

 Cappuccino

 Latte macchiato

 Caffè Latte
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Πριν από την αρχική λειτουρ-
γία
 Τοποθετείτε την καφετιέρα στη θέση

της (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις τοποθέ-
τησης") και αφαιρείτε προστατευτικές
μεμβράνες και φυλλάδια υποδείξεων.

Πριν βάλετε στην καφετιέρα νερό και
κόκκους καφέ, την καθαρίζετε καλά
(βλέπε "Καθαρισμός και
περιποίηση").

 Βάζετε το φις της καφετιέρας στην
πρίζα (βλέπε "Ηλεκτρική σύνδεση").

 Ξεπλένετε τον σωλήνα γάλακτος
(βλέπε κεφ. "Πλύσιμο σωληνώσεων
γάλακτος"), πριν παρασκευάσετε
γάλα για πρώτη φορά.

Ενεργοποίηση συσκευής για
πρώτη φορά
Ο διακόπτης δικτύου στην δεξιά πλευρά
της καφετιέρας είναι στραμμένος στη
θέση "I".

Μόλις η καφετιέρα συνδεθεί με το ηλε-
κτρικό δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται
το μήνυμα "Miele - Willkommen".

Όταν θέτετε την καφετιέρα σε λειτουρ-
γία για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να
κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

– Γλώσσα και χώρα

– Ημερομηνία

– Ώρα

– Ένδειξη ώρας

 Αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία /
διακοπή .

Ρύθμιση γλώσσας

 Επιλέγετε τη γλώσσα και αγγίζετε OK.

 Επιλέγετε τη χώρα και αγγίζετε OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ημερομηνίας

 Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία
και αγγίζετε OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ώρας

 Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και αγγί-
ζετε OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ένδειξη ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πα-
ρακάτω δυνατότητες:

– ενεργό: η ημερομηνία και η ώρα εμ-
φανίζονται πάντα, όταν η συσκευή τί-
θεται εκτός λειτουργίας.

– μη ενεργό: η οθόνη είναι σκοτεινή
όταν η συσκευή απενεργοποιείται.

– διακοπή νυχτερ σύνδεσης: η
ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται
μεταξύ των ωρών 5:00 και 23:00.
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 Επιλέγετε την ένδειξη ώρας και αγγί-
ζετε το OK.

Ανάλογα με τη δυνατότητα που θα
επιλέξετε, η συσκευή καταναλώνει
περισσότερη ενέργεια. Στην οθόνη εμ-
φανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.

Επιλογή τρόπου αφαίρεσης αλάτων

Μπορείτε να επιλέξετε από τους
τρόπους αφαίρεσης αλάτων που ακο-
λουθούν:

– αυτόνομη αφαίρ αλάτων:
Στην καφετιέρα γίνεται αυτόματα
αφαίρεση αλάτων. Για να γίνει αυτό
πρέπει να έχετε τοποθετήσει την
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της
Miele. Δεν πρέπει να διεξάγετε το
πρόγραμμα περιποίησης αφαίρ.
αλάτων από τη συσκευή.

– χειροκίνητη αφαίρ αλάτων:
Διεξάγετε το πρόγραμμα περιποίησης
αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή. Ανάλο-
γα με την ρυθμισμένη σκληρότητα νε-
ρού η συσκευή σας προτρέπει στο
σωστό χρονικό σημείο να διεξάγετε
αφαίρεση αλάτων στη συσκευή.

 Επιλέγετε την επιθυμητή δυνατότητα
και αγγίζετε OK.

Αν έχετε επιλέξει το αυτόνομη αφαίρ
αλάτων και δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη
η αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της
Miele, η συσκευή σας προτρέπει να το-
ποθετήσετε την αμπούλα.

Τοποθέτηση της αμπούλας αφαίρε-
σης αλάτων

Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο
κεφ. "Αυτόματη αφαίρεση αλάτων – Η
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της Miele".

 Αφαιρείτε το καπάκι στην πίσω
πλευρά της καφετιέρας. Τραβάτε το
στήριγμα της αμπούλας προς τα ε-
μπρός και τοποθετείτε την αμπούλα
αφαίρεσης αλάτων.

 Σπρώχνετε το στήριγμα πάλι πίσω και
τοποθετείτε πάλι το καπάκι.

Κατά την επόμενη απενεργοποίηση η
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων γεμίζει με
νερό.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα
για την πρόσφατα ρυθμισμένη ώρα
έναρξης για την αυτόματη αφαίρεση
αλάτων.

 Αγγίζετε το OK.

Έτσι η αρχική λειτουργία ολοκληρώθηκε
με επιτυχία.

 Γεμίζετε το δοχείο νερού με φρέσκο,
κρύο πόσιμο νερό.

Προετοιμάζετε τα πρώτα ροφήματα
καφέ μετά την αρχική λειτουργία:
Μπορεί να συμβεί να αλεστούν κόκκοι
καφέ έως και πέντε φορές. Η
καφετιέρα ελέγχει, αν η ποσότητα
αλεσμένου καφέ επαρκεί για ένα
αρωματικό ρόφημα καφέ και, αν
χρειάζεται, αλέθει εκ νέου.
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 Αλλάζετε καθημερινά το νερό,
για να αποφύγετε έτσι να
αναπτυχθούν μικρόβια.

Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με
φρέσκο, κρύο νερό βρύσης.
Το καυτό ή ζεστό νερό καθώς και
άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά στην καφετιέρα.

Μην βάζετε μεταλλικό νερό στο
δοχείο νερού, γιατί η καφετιέρα
αποκτά έτσι πολλά άλατα και κατα-
στρέφεται.

 Ανοίγετε το καπάκι στην αριστερή
πλευρά της καφετιέρας.

 Βγάζετε το δοχείο νερού τραβώντας
το από τη λαβή προς τα πάνω.

 Γεμίζετε το δοχείο νερού με φρέσκο,
κρύο νερό βρύσης, μέχρι το
μαρκάρισμα "max." στο δοχείο.

 Τοποθετείτε και πάλι το δοχείο νερού
και κλείνετε το καπάκι.

Όταν το δοχείο νερού έχει τοποθετη-
θεί λίγο ψηλότερα ή λοξά, ελέγχετε,
αν η επιφάνεια τοποθέτησης του δο-
χείου είναι βρώμικη. Η βαλβίδα
εκροής μπορεί να μην είναι στεγανή. 
Καθαρίζετε, αν χρειάζεται, την
επιφάνεια τοποθέτησης του δοχείου
νερού.
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Μπορείτε να παρασκευάσετε cafe latte
ή espresso από ολόκληρους
καβουρδισμένους κόκκους καφέ, που η
καφετιέρα φρεσκοαλέθει για κάθε
μερίδα. Για αυτό το λόγο γεμίζετε με
κόκκους καφέ το δοχείο κόκκων καφέ.

Εναλλακτικά μπορείτε να παρα-
σκευάσετε ροφήματα καφέ από ήδη
αλεσμένο καφέ (βλέπε "Καφέδες από
αλεσμένο καφέ").

Προσοχή! Μπορεί να καταστραφεί ο
μύλος της συσκευής!
Στο δοχείο κόκκων καφέ πρέπει να
τοποθετείτε αποκλειστικά και μόνο
καβουρδισμένους κόκκους καφέ.
Μην τοποθετείτε αλεσμένο καφέ στο
δοχείο κόκκων καφέ.
Μη βάζετε κανένα υγρό στο ειδικό
δοχείο κόκκων καφέ.

Προσοχή! Η ζάχαρη μπορεί να κατα-
στρέψει την καφετιέρα!
Μη βάζετε στο δοχείο κόκκων καφέ,
κόκκους καφέ που έχουν υποστεί
επεξεργασία με ζάχαρη, καραμέλα ή
κάτι παρεμφερές καθώς και κανένα
υγρό περιεκτικό σε ζάχαρη.
Μη χρησιμοποιείτε μη
επεξεργασμένο καφέ (πράσινους, μη
καβουρδισμένους κόκκους καφέ) ή
μείγματα καφέ, που περιέχουν μη
επεξεργασμένο καφέ. Οι μη
επεξεργασμένοι κόκκοι καφέ είναι
πολύ σκληροί και περιέχουν και
κάποιο υπόλοιπο υγρασίας. Ο μύλος
της συσκευής μπορεί ήδη από το
πρώτο άλεσμα να πάθει ζημιά.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να
αλέσετε ακατέργαστο καφέ σε έναν
μύλο για ξηρούς καρπούς ή σπόρους.
Αυτοί οι μύλοι διαθέτουν κατά κανόνα
ένα περιστρεφόμενο ατσάλινο μαχαίρι.
Στη συνέχεια τοποθετείτε τον ακατέρ-
γαστο καφέ με δόσεις στη θήκη
αλεσμένου καφέ και παρασκευάζετε τον
καφέ (βλέπε "Καφέδες από αλεσμένο
καφέ").

 Αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου
κόκκων καφέ.

 Γεμίζετε με κόκκους καφέ το δοχείο
κόκκων καφέ.

 Τοποθετείτε πάλι το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Γεμίζετε το δοχείο
κόκκων καφέ με όση ποσότητα καφέ
χρειάζεστε για να καταναλώσετε μέσα
σε λίγες ημέρες. 
Ο καφές χάνει το άρωμά του, όταν
έρθει σε επαφή με τον αέρα.
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Λειτουργία
Ο διακόπτης δικτύου στην δεξιά πλευρά
της καφετιέρας είναι στραμμένος στη
θέση "I".

 Αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία /
διακοπή .

Η συσκευή προθερμαίνεται και ξεβγάζει
τις σωληνώσεις. Από την κεντρική
εκροή βγαίνει καυτό νερό.

Τώρα μπορείτε να φτιάξετε ροφήματα.

Όταν η καφετιέρα έχει υψηλότερη
θερμοκρασία από 60°C, δεν ενεργο-
ποιείται το ξέβγαλμα.

Διακοπή λειτουργίας
 Αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία

διακοπή .

Αν παρασκευάστηκε ένα ρόφημα καφέ,
η συσκευή ξεβγάζει τις σωληνώσεις πριν
τη διακοπή λειτουργίας.

Παρατεταμένη απουσία
Πριν μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο δεν θα χρησι-
μοποιήστε την καφετιέρα, π.χ. σε
περίοδο διακοπών:

 Αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής, το
δοχείο απορριμμάτων καφέ και το δο-
χείο νερού.

 Καθαρίζετε διεξοδικά όλα τα εξαρτή-
ματα, ακόμη και τη μονάδα βρασμού.

 Απενεργοποιείτε τη συσκευή κλείνο-
ντας τον διακόπτη ισχύος.

Η ρυθμισμένη ώρα αποθηκεύεται για
δέκα ημέρες το ανώτερο και πρέπει
στη συνέχεια να ρυθμιστεί εκ νέου. Οι
ρυθμίσεις χρονομέτρου, τα προφίλ και
άλλα διατηρούνται ως έχουν.



Μετατόπιση εκροής

31

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την
κεντρική εκροή χειροκίνητα.

Η κεντρική εκροή μεταφέρεται πριν
από την παρασκευή στο βέλτιστο ύψος
των φλιτζανιών ή ποτηριών που θα χρη-
σιμοποιηθούν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την με-
τατόπιση της εκροής. Τότε η κεντρική
εκροή παραμένει κατά τη διάρκεια της
παρασκευής των ροφημάτων σταθερά
στην ανώτερη θέση. Όταν εκτελούνται
προγράμματα περιποίησης τότε η
κεντρική εκροή μετακινείται στο ύψος
του δοχείου ή σε μία θέση περιποίησης.

Όταν η καφετιέρα είναι απενεργοποιη-
μένη, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να
αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τα μέρη
της κεντρικής εκροής. Η κεντρική
εκροή βρίσκεται τότε σε μια μεσαία
θέση.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να οδηγήσετε
την κεντρική εκροή στη θέση περιποίη-
σης, αγγίζετε για τρία δευτερόλεπτα
το .

Ενεργοποίηση και απενεργο-
ποίηση της μετατόπισης
εκροής
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Αγγίζετε το ρυθμίσεις .

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
ρύθμιση εκροής.

 Επιλέγετε την επιθυμητή επιλογή για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη μετατόπιση εκροής.

 Αγγίζετε το OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
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Η γεύση του espresso και των άλλων
ροφημάτων καφέ αναδεικνύεται καλύ-
τερα σε προθερμασμένα φλιτζάνια και
διαρκεί περισσότερο. 
Όσο λιγότερος καφές παρασκευάζεται
και όσο χονδρότερα είναι τα τοιχώματα
του φλιτζανιού, τόσο σημαντικότερη
είναι η προθέρμανση του φλιτζανιού.

Μπορείτε να προθερμάνετε τα φλι-
τζάνια ή τα ποτήρια με το ζέσταμα φλι-
τζανιών της καφετιέρας.

Η θέρμανση φλιτζανιών πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη.

Το σημείο όπου γίνεται το ζέσταμα
φλιτζανιών θερμαίνεται διαρκώς, για
όσο χρονικό διάστημα η καφετιέρα
είναι σε λειτουργία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
θέρμανσης φλιτζανιών

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε Ρυθμίσεις.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
θέρμανση φλιτζανιών.

 Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη θέρμανση φλιτζανιών.

 Αγγίζετε το OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προθέρμανση φλιτζανιών

 Τοποθετείτε τα φλιτζάνια ή τα ποτή-
ρια στο σημείο όπου γίνεται το ζέστα-
μα φλιτζανιών στην καφετιέρα.
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Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλου-
θες σπεσιαλιτέ καφέ:

– Ο ristretto είναι ένας
συμπυκνωμένος, δυνατός espresso.
Η ίδια ποσότητα αλεσμένου καφέ,
όπως σε έναν espresso,
παρασκευάζεται με πολύ λίγο νερό.

– Ο espresso  είναι ένας δυνατός,
αρωματικός καφές όπου στην επιφά-
νειά του έχει μια πυκνή στρώση
αφρού στο χρώμα του φουντουκιού –
την κρέμα. 
Για την παρασκευή espresso χρησι-
μοποιείτε κόκκους καφέ με
καβούρντισμα espresso.

– Ο καφές  διαφέρει από τον
espresso λόγω της μεγαλύτερης πο-
σότητας νερού και του διαφορετικού
καβουρντίσματος των κόκκων καφέ. 
Για την παρασκευή καφέ χρησιμο-
ποιείτε κόκκους καφέ με το
αντίστοιχο καβούρδισμα.

– Ο μεγάλος καφές είναι ένας καφές
με σαφώς περισσότερο νερό.

– Ο long black παρασκευάζεται από
καυτό νερό και δύο μέρη espresso.

– Ο caffè Americano αποτελείται από
τα ίδια μέρη espresso και καυτό
νερό. Αρχικά παρασκευάζεται ο
espresso, στη συνέχεια γεμίζει το
φλιτζάνι με καυτό νερό.

 Κίνδυνος εγκαύματος από τα
στόμια εκροής και το σύστημα για
αφρόγαλα! 
Τα υγρά που βγαίνουν από τα στόμια
εκροής και ο ατμός είναι καυτά.
Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός
σας κάτω από τα στόμια εκροής,
όταν βγαίνει καυτός καφές, νερό ή
ατμός από αυτά.
Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Προετοιμασία ροφήματος
καφέ
Με το πλήκτρο βέλους  μπορείτε να
εμφανίσετε και να επιλέξετε και άλλα
ροφήματα.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από
την κεντρική εκροή.

 Αγγίζετε το σύμβολο ή το όνομα για
το επιθυμητό ρόφημα καφέ.

Η παρασκευή ξεκινά.
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Πετάτε τα δύο πρώτα ροφήματα
καφέ κατά την αρχική λειτουργία,
έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλα τα
υπολείμματα καφέ από το σύστημα
βρασμού που υπάρχουν εξαιτίας του
ελέγχου που έγινε στο εργοστάσιο.

Διακοπή παρασκευής
 Αγγίζετε στοπ ή διακοπή.

Doubleshot
Για ένα ιδιαίτερα δυνατό και αρωματικό
ρόφημα καφέ μπορείτε να επιλέξετε τη
λειτουργία DoubleShot. Μετά το μισό της
διαδικασίας βρασμού αλέθονται και φιλ-
τράρονται εκ νέου κόκκοι καφέ. Εξαιτί-
ας της μειωμένης διάρκειας βρασμού
εκλύονται λιγότερα ανεπιθύμητα
αρώματα και στοιχεία που πικρίζουν.

Το DoubleShot εμφανίζεται κατά την πα-
ρασκευή των ροφημάτων. Η λειτουργία
είναι δυνατή σε όλα τα ροφήματα καφέ,
εκτός του "ristretto" και του "long
black".

Παρασκευή ροφήματος καφέ με
doubleshot

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από
την κεντρική εκροή.

 Επιλέγετε το ρόφημα καφέ.

Η παρασκευή ξεκινά και κάτω στην οθό-
νη εμφανίζεται:

DoubleShot

 Αγγίζετε το DoubleShot.

Δύο μερίδες κόκκων καφέ αλέθονται και
φιλτράρονται.
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Δύο μερίδες 
Μπορείτε να ξεκινήσετε την παρασκευή
δύο μερίδων ενός ροφήματος με τη μία
και να γεμίσετε με αυτές ένα φλιτζάνι ή
δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα.

Για να γεμίσετε ταυτόχρονα δύο φλι-
τζάνια:

 τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από
κάθε ακροφύσιο της κεντρικής
εκροής.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Παρασκευάζονται δύο μερίδες
ροφήματος.

Κανάτα καφέ: παρασκευή
πολλών φλιτζανιών καφέ το
ένα μετά το άλλο
Με τη λειτουργία κανάτα καφέ μπορείτε
να παρασκευάσετε αυτόματα περισ-
σότερα φλιτζάνια καφέ το ένα μετά το
άλλο (μεγ. ένα λίτρο), π.χ. για να γεμίσει
μία κανάτα καφέ. Έτσι μπορούν να
παρασκευαστούν έως και οχτώ φλι-
τζάνια.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Τοποθετείτε ένα σκεύος κανονικού
μεγέθους κάτω από την κεντρική
εκροή

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
κανάτα καφέ.

 Επιλέγετε τον αριθμό φλιτζανιών (3
έως 8).

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

Κάθε μερίδα καφέ αλέθεται, βράζει και
σερβίρεται μεμονωμένα. Η οθόνη
εντωμεταξύ δείχνει τη ροή.

Μπορείτε να διακόψετε την παρα-
σκευή οποιαδήποτε στιγμή:

 Αγγίζετε το διακοπή.
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Καφέδες από αλεσμένο καφέ
Μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα
καφέ από ήδη αλεσμένους κόκκους
καφέ. Έτσι μπορείτε να φτιάξετε π.χ.
καφέ χωρίς καφεΐνη, παρόλο που στο
δοχείο κόκκων καφέ υπάρχουν κόκκοι
καφέ με καφεΐνη.

Για να γίνει αυτό γεμίζετε με αλεσμένο
καφέ το συρτάρι αλεσμένου καφέ. Η
καφετιέρα χρησιμοποιεί όλο τον
αλεσμένο καφέ που τοποθετήσατε, για
την επόμενη παρασκευή καφέ.

Μπορείτε να παρασκευάσετε πάντα
μόνο μία μερίδα καφέ ή espresso.

Προσθήκη αλεσμένου καφέ

Το κουταλάκι καφέ είναι ενσωματωμένο
στο συρτάρι αλεσμένου καφέ.

 Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.

 Στρέφετε τη λαβή (τόξο) προς τα αρι-
στερά, για να αφαιρέσετε το συρτάρι
αλεσμένου καφέ.

 Γεμίζετε το κουταλάκι καφέ με
αλεσμένο καφέ. Σπρώχνετε το
συρτάρι αλεσμένου καφέ οριζόντια
μέσα στη θήκη αλεσμένου καφέ.

Γεμίζετε το ανώτερο δύο κοφτά
κουταλάκια καφέ στη θήκη
αλεσμένου καφέ.

 Στρέφετε τη λαβή προς τα δεξιά για
να γεμίσετε με αλεσμένο καφέ τη μο-
νάδα βρασμού και να κλείσετε τη
θήκη αλεσμένου καφέ.

 Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Στην οθόνη εμφανίζεται παρασκευή
αλεσμένου καφέ;.
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Παρασκευή καφέδων από αλεσμένο
καφέ

Όταν θέλετε να παρασκευάσετε ένα
ρόφημα από αλεσμένο καφέ:

 Αγγίζετε το ναι.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ποιος
καφές πρέπει να παρασκευαστεί με
αλεσμένο καφέ.

 Τοποθετείτε ένα φλιτζάνι κάτω από
την κεντρική εκροή.

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Παρασκευάζεται ο καφές.

Όταν δεν  επιθυμείτε να παρασκευάσε-
τε ένα ρόφημα από αλεσμένο καφέ:

 Αγγίζετε το όχι.

Ο αλεσμένος καφές αποβάλλεται στο
δοχείο απορριμμάτων καφέ.
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Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλου-
θες σπεσιαλιτέ καφέ με γάλα:

– Ο cappuccino  αποτελείται από
περίπου δύο τρίτα αφρόγαλα και ένα
τρίτο espresso.

– Ο latte macchiato αποτελείται από
ένα τρίτο καυτό γάλα, ένα τρίτο
αφρόγαλα και ένα τρίτο espresso.

– Ο caffè latte  παρασκευάζεται
από καφέ και καυτό γάλα.

– Ο cappuccino italiano έχει τα ίδια
μέρη αφρόγαλα και espresso, όπως
ένας cappuccino. Εξάλλου
παρασκευάζεται πρώτα ο espresso
και στη συνέχεια παρασκευάζεται το
αφρόγαλα.

– Ο espresso macchiato είναι ένας
espresso με μια μικρή στρώση από
αφρόγαλα. 
Γι' αυτό χρησιμοποιείε ένα φλιτζάνι
με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 ml.

– Ο flat white είναι espresso με
αφρόγαλα.

– Ο café au lait είναι ένας espresso με
λίγο καυτό γάλα.

Επίσης μπορείτε να παρασκευάσετε
ζεστό γάλα και αφρόγαλα.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να έχει τέλεια
συνοχή το αφρόγαλα, χρησιμοποιείτε
κρύο αγελαδινό γάλα (< 10 °C) με πε-
ριεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον
τρία τοις εκατό. 
Μπορείτε να επιλέξετε την περιεκτι-
κότητα σε λιπαρά του γάλακτος ανάλο-
γα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
Με το πλήρες γάλα (τουλάχιστον 3,5 %
λιπαρά) το αφρόγαλα γίνεται πιο
κρεμώδες.

 Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος
από την κεντρική εκροή! Τα υγρά
που βγαίνουν από τα στόμια εκροής
και ο ατμός είναι καυτά.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γάλα
χωρίς πρόσθετα. Τα περισσότερα
πρόσθετα που περιέχουν ζάχαρη
κολλάνε στα εξαρτήματα που
μεταφέρουν γάλα. Έτσι καταστρέφε-
ται η καφετιέρα.

Μετά την προθέρμανση θερμαίνεται με
ατμό στην κεντρική εκροή το γάλα που
έχει αναρροφηθεί και επιπλέον
χτυπιέται σε αφρό με αέρα για το
αφρόγαλα.

Αν δεν έχετε παρασκευάσει γάλα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ξε-
πλένετε τον σωλήνα γάλακτος, πριν
από την πρώτη παρασκευή
ροφήματος. Έτσι απομακρύνονται
μικροοργανισμοί που τυχόν υπάρχουν
στον σωλήνα.
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Το δοχείο γάλακτος
Το ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος
διατηρεί το γάλα κρύο για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Μόνο το κρύο γάλα
(< 10°C) μπορεί να χτυπηθεί καλά σε
αφρό.

 Τοποθετείτε τον ανοξείδωτο σωλήνα
αναρρόφησης από μέσα στο καπάκι.
Προσέχετε, ώστε το κωνικό άκρο να
δείχνει προς τα κάτω.

 Γεμίζετε το δοχείο γάλακτος με γάλα
το πολύ μέχρι 2 cm κάτω από το
άκρο. Κλείνετε το δοχείο γάλακτος με
το καπάκι.

 Τοποθετείτε τον σωλήνα γάλακτος με
τον ανοξείδωτο γωνιακό σωλήνα από
πάνω στο καπάκι, μέχρι να πιάσει.

 Τοποθετείτε το δοχείο γάλακτος
δίπλα στην καφετιέρα. Βάζετε τον
σωλήνα γάλακτος στην υποδοχή στην
κεντρική εκροή.

Όταν η κεντρική εκροή βρίσκεται στην
ανώτατη θέση, ο σωλήνας γάλακτος το-
ποθετείται με δυσκολία. 
Για να οδηγήσετε την κεντρική εκροή
στη θέση περιποίησης,

 αγγίζετε για τρία δευτερόλεπτα το .

 Αγγίζετε το OK, για να εγκαταλείψετε
πάλι τη θέση περιποίησης.
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Χρησιμοποιείτε γάλα σε
χάρτινη συσκευασία ή σε άλλες
συσκευασίες.

Ο σωλήνας γάλακτος για χάρτινες
συσκευασίες ή άλλες συσκευασίες βρί-
σκεται πίσω από την πόρτα της συσκευ-
ής.

 Βάζετε τον σωλήνα γάλακτος στην
υποδοχή στην κεντρική εκροή.

 Τοποθετείτε το δοχείο με γάλα δίπλα
στην καφετιέρα.

 Κρεμάτε τον σωλήνα γάλακτος στο
δοχείο. Προσέχετε, ώστε ο σωλήνας
να μπει αρκετά μέσα στο γάλα.

Παρασκευή ροφημάτων με
γάλα
Ο σωλήνας γάλακτος συνδέεται με την
κεντρική εκροή και βυθίζεται μέσα σε
αρκετό κρύο γάλα. 
Το μενού ροφήματα εμφανίζεται.

 Τοποθετείτε ένα κατάλληλο σκεύος
κάτω από την κεντρική εκροή.

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Η παρασκευή ξεκινά.
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 Κίνδυνος εγκαύματος στο στόμιο
εκροής ζεστού νερού!
Μην τοποθετείτε μέρη του σώματός
σας κάτω από το στόμιο εκροής
καυτού νερού, όταν βγαίνει καφές,
νερό ή ατμός από αυτό.
Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη
για επαγγελματικούς ή
επιστημονικούς σκοπούς. Σ' ότι
αφορά τις θερμοκρασίες πρόκειται
για στοιχεία κατά προσέγγιση, τα
οποία μπορεί να ποικίλουν ανάλογα
με τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Κατά την παρασκευή τσαγιού μπορείτε
να επιλέξετε τη θερμοκρασία του
καυτού νερού για τα παρακάτω είδη
τσαγιού:

– Πράσινο τσάι περίπου 80°C

– Τσάι από βότανα περίπου 90°C

– Τσάι από φρούτα περίπου 90°C

– Μαύρο τσάι περίπου 90°C

Το είδος τσαγιού ορίζει την προρυθμι-
σμένη θερμοκρασία εκροής. 
Ως προς τις εκάστοτε θερμοκρασίες
εκροής πρόκειται για θερμοκρασίες που
συνιστώνται από την εταιρεία Miele για
την παρασκευή μαύρου τσαγιού,
πράσινου τσαγιού, τσαγιού από βότανα
ή τσαγιού από φρούτα.

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες
παρασκευής του κατασκευαστή τρο-
φίμων.

Η γεύση του τσαγιού επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό από το νερό που χρησι-
μοποιείται. Το νερό θα πρέπει να είναι

κατά το δυνατό μαλακό, έτσι ώστε το
άρωμα του τσαγιού να ξεδιπλωθεί κατά
τον καλύτερο τρόπο.

Εξαρτάται από την δική σας προτίμηση,
αν θα χρησιμοποιήσετε σκέτα φύλλα
τσαγιού, ανάμεικτες ποικιλίες τσαγιού ή
τσάι σε σακουλάκι.

Η ποσότητα τσαγιού και ο χρόνος
εμποτισμού ποικίλουν από είδος σε
είδος. Ακολουθείτε τις συστάσεις που
βρίσκονται στη συσκευασία ή που σας
έδωσαν κατά την αγορά του τσαγιού.
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσό-
τητα του καυτού νερού στο είδος του
τσαγιού και στο μέγεθος του φλιτζανιού
(βλέπε κεφ. "Ποσότητα ροφημάτων").

Χρήσιμη συμβουλή: Αποθηκεύετε το
τσάι κατά το δυνατόν σε σκοτεινό και
ξηρό μέρος σε πολύ καλά κλεισμένα
δοχεία. Είναι καλύτερο να αγοράζετε μι-
κρότερες ποσότητες, ώστε να έχετε
όσο γίνεται μικρότερη απώλεια
αρώματος.
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Παρασκευή τσαγιού
Η εκροή καυτού νερού βρίσκεται δεξιά
στην κεντρική εκροή.

Με το πλήκτρο βέλους  μπορείτε να
εμφανίσετε και να επιλέξετε τα είδη
τσαγιού. Θα βρείτε τα διάφορα είδη
τσαγιού στο μενού ροφημάτων μετά την
καταχώρηση καυτό νερό.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Γεμίζετε με τα φύλλα τσαγιού ένα
φίλτρο τσαγιού ή παρόμοιο ή βγάζετε
το σακουλάκι με το τσάι από τη συ-
σκευασία.

 Τοποθετείτε το προετοιμασμένο
φίλτρο τσαγιού ή το σακουλάκι
τσαγιού στο φλιτζάνι τσαγιού.

 Τοποθετείτε το φλιτζάνι τσαγιού κάτω
από την εκροή καυτού νερού.

 Επιλέγετε το είδος τσαγιού στην οθό-
νη.

Καυτό νερό ρέει μέσα στο φλιτζάνι
τσαγιού.

 Μετά τον επιθυμητό χρόνο
εμποτισμού αφαιρείτε τα φύλλα
τσαγιού ή το σακουλάκι τσαγιού.

Κανάτα τσαγιού: παρασκευή
περισσότερων φλιτζανιών τσάι
το ένα μετά το άλλο
Με τη λειτουργία κανάτα τσαγιού μπο-
ρείτε να παρασκευάσετε αυτόματα πε-
ρισσότερα φλιτζάνια τσάι το ένα μετά
το άλλο (μεγ. ένα λίτρο), π.χ. για να γε-
μίσει μία κανάτα τσαγιού. Έτσι μπορούν
να παρασκευαστούν έως και οκτώ φλι-
τζάνια.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Τοποθετείτε το έτοιμο τσάι ή το
σακουλάκι τσαγιού στην κανάτα
τσαγιού.

 Τοποθετείτε μια κανάτα τσαγιού
κανονικού μεγέθους κάτω από την
εκροή καυτού νερού.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
κανάτα τσαγιού.

 Επιλέγετε το είδος τσαγιού.

 Επιλέγετε τον αριθμό φλιτζανιών (3
έως 8).

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

Η κανάτα τσαγιού γεμίζει. Κατά τη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας εμφανί-
ζεται στην οθόνη η διεξαγωγή.

Μπορείτε να διακόψετε την παρα-
σκευή οποιαδήποτε στιγμή:

 Αγγίζετε το διακοπή.
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Κίνδυνος εγκαύματος στο στόμιο
εκροής ζεστού νερού! Το εξερχόμενο
νερό είναι πολύ καυτό.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Τοποθετείτε ένα κατάλληλο σκεύος
κάτω από την εκροή καυτού νερού.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
καυτό νερό.

Η παρασκευή ξεκινά.

Για να διακόψετε την παρασκευή:

 Αγγίζετε στοπ ή διακοπή.
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Όταν ο αλεσμένος καφές έχει αλεστεί
στο σωστό βαθμό, ο καφές ή ο
espresso ρέουν ομοιόμορφα στο
φλιτζάνι και δημιουργείτε μια καλή
κρέμα.
Η ιδανική κρέμα έχει ένα ζεστό καστανό
χρώμα.

Ο βαθμός αλέσματος που έχετε
ρυθμίσει είναι ενεργός για όλα τα ρο-
φήματα καφέ.

Από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατα-
λαβαίνετε, αν θα πρέπει να αλλάξετε το
βαθμό αλέσματος:

Οι κόκκοι καφέ είναι πολύ
χονδροκομμένοι, όταν

– ο espresso ή ο καφές ρέουν πολύ
γρήγορα μέσα στο φλιτζάνι,

– η κρέμα είναι πολύ ανοιχτόχρωμη και
ρευστή.

Μειώνετε το βαθμό αλέσματος, ώστε οι
κόκκοι να αλέθονται λεπτότεροι.

Οι κόκκοι καφέ είναι πολύ
λεπτοκομμένοι, όταν

– ο espresso ή ο καφές ρέουν μόνο
κατά σταγόνες μέσα στο φλιτζάνι,

– η κρέμα έχει σκούρο καφέ χρώμα.

Αυξάνετε το βαθμό αλέσματος, ώστε οι
κόκκοι να αλέθονται χονδρότεροι.

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα, για
να μην προκληθεί βλάβη στον μύλο
της συσκευής:
Αλλάζετε τον βαθμό αλέσματος μόνο
κατά μία βαθμίδα.
Αλέθετε εκ νέου κόκκους καφέ, για
να αλλάξετε βαθμιαία κι άλλο τον
βαθμό αλέσματος.

 Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.

 Σπρώχνετε το μοχλό του βαθμού αλέ-
σματος κατά μία βαθμίδα στο μέγιστο
προς τα αριστερά (ψιλοκομμένο
άλεσμα) ή προς τα δεξιά
(χονδροκομμένο άλεσμα).

 Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

 Φτιάχνετε ένα ρόφημα καφέ.

Στη συνέχεια μπορείτε εκ νέου να αλ-
λάξετε το βαθμό αλέσματος.

Ο αλλαγμένος βαθμός αλέσματος γί-
νεται αισθητός μετά τη δεύτερη δόση
καφέ.
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Μπορείτε να ρυθμίσετε ατομικά την πο-
σότητα αλέσματος, τη θερμοκρασία
βρασμού και το προφιλτράρισμα για
κάθε ρόφημα καφέ. Για να γίνει αυτό
επιλέγετε πρώτα το ρόφημα και μπο-
ρείτε στη συνέχεια να προσαρμόσετε τις
παραμέτρους ροφημάτων.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
επεξεργασία.

 Αγγίζετε το αλλαγή ροφήματος.

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Τώρα μπορείτε

– να προσαρμόσετε την ποσότητα
ροφήματος (βλέπε κεφ. "Ποσότητα
ροφήματος")

– ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
ροφήματος.

 Αγγίζετε το παράμετροι ροφημάτων.

 Επιλέγετε ποσότητα αλέσματος, θερμο-
κρασία βρασμού ή προφιλτράρισμα.

 Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση και
στη συνέχεια αγγίζετε το OK.

Στην οθόνη εμφανίζεται η σύνοψη των
παραμέτρων ροφήματος.

 Αγγίζετε εκ νέου το OK, για να αποθη-
κεύσετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις.

Ποσότητα αλέσματος
Η καφετιέρα μπορεί να αλέσει και να
φτιάξει 6-14 γρ. κόκκους καφέ ανά
φλιντζάνι. Όσο περισσότερο καφές
φτιαχτεί τόσο πιο δυνατός είναι ο
καφές.

Από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατα-
λαβαίνετε, αν θα πρέπει να αλλάξετε
την ποσότητα αλέσματος:

Η ποσότητα αλέσματος είναι πολύ
μικρή, όταν

– ο espresso ή ο καφές ρέουν πολύ
γρήγορα μέσα στο φλιτζάνι,

– η κρέμα είναι πολύ ανοιχτόχρωμη και
ρευστή,

– ο espresso ή ο καφές έχουν ελαφριά
γεύση.

Αυξήστε την ποσότητα αλέσματος για
να φτιάξετε περισσότερο αλεσμένο
καφέ.

Η ποσότητα αλέσματος είναι πολύ
μεγάλη, όταν

– ο espresso ή ο καφές ρέουν μόνο
κατά σταγόνες μέσα στο φλιτζάνι,

– η κρέμα έχει σκούρο καφέ χρώμα,

– ο espresso ή ο καφές έχουν πικρή
γεύση.

Μειώνετε την ποσότητα αλέσματος, για
να φτιάξετε λιγότερο αλεσμένο καφέ.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν ο καφές σάς
φαίνεται πολύ βαρύς ή έχει πολύ πικρή
γεύση, δοκιμάστε ένα άλλο είδος
κόκκων καφέ.
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Θερμοκρασία βρασμού
Η ιδανική θερμοκρασία βρασμού εξαρ-
τάται

– από το είδος καφέ που χρησιμοποιεί-
τε,

– από το αν παρασκευάζετε espresso ή
καφέ, και

– από την τοπική πίεση του αέρα.

Αν η καφετιέρα τοποθετηθεί σε ορεινή
περιοχή π.χ. με υψόμετρο πάνω από
2000 μ., πρέπει να ρυθμίσετε χαμηλότε-
ρη θερμοκρασία βρασμού, γιατί λόγω
της χαμηλής πίεσης του ατμοσφαιρικού
αέρα, το νερό βράζει σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες.

Χρήσιμη συμβουλή: Δεν αντέχουν όλοι
οι καφέδες τις υψηλές θερμοκρασίες.
Κάποια είδη καφέ είναι πιο ευαίσθητα,
έτσι ώστε να επηρεάζονται αρνητικά η
δημιουργία κρέμας και η γεύση.

Υπάρχουν πέντε θερμοκρασίες
βρασμού.

Προφιλτράρισμα του
αλεσμένου καφέ
Κατά το προφιλτράρισμα ο αλεσμένος
καφές μετά το άλεσμά του υγραίνεται
αρχικά με λίγο καυτό νερό. Στη συ-
νέχεια, η υπόλοιπη ποσότητα νερού
φιλτράρεται με πίεση μέσα από τον
αλεσμένο καφέ. Η διαδικασία αυτή
βοηθάει να διατηρηθεί πολύ εντονότερο
το άρωμα του καφέ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα σύντομο ή
ένα μακρύ προφιλτράρισμα ή να δια-
κόψετε τη λειτουργία "προφιλτράρι-
σμα". 
Από το εργοστάσιο το "προφιλτράρι-
σμα" είναι απενεργοποιημένο.
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Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσό-
τητα νερού για όλα τα ροφήματα καφέ,
το καυτό νερό και τα είδη τσαγιού στο
μέγεθος των φλιτζανιών σας.

Για ροφήματα καφέ με γάλα μπορείτε
να αλλάξετε τη μερίδα γάλακτος και
αφρογάλακτος ανάλογα με την επιθυμία
σας. Ομοίως μπορείτε να προσαρμόσε-
τε τα μεγέθη των μερίδων για καυτό
γάλα και για αφρόγαλα.

Για κάθε ρόφημα μπορείτε να προγραμ-
ματίσετε μια μέγιστη δυνατή ποσότητα.
Όταν επιτευχθεί αυτή η ποσότητα, η
παρασκευή σταματά. Τότε αποθηκεύε-
ται η μέγιστη δυνατή ποσότητα γι' αυτό
το ρόφημα.

Η ποσότητα ροφήματος που αλλάξατε
αποθηκεύεται πάντα στο τελευταίο
προφίλ. Το όνομα του τελευταίου
προφίλ εμφανίζεται πάνω αριστερά
στην οθόνη.

Αν το δοχείο νερού αδειάσει κατά τη
διάρκεια της παρασκευής, η
καφετιέρα διακόπτει τον
προγραμματισμό ποσότητας. Η ποσό-
τητα ροφήματος δεν αποθηκεύεται.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Τοποθετείτε το επιθυμητό φλιτζάνι
κάτω από την κεντρική εκροή ή την
εκροή καυτού νερού.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
επεξεργασία.

 Αγγίζετε το αλλαγή ροφήματος.

 Επιλέγετε το ρόφημα και αγγίζετε στη
συνέχεια το ποσότητα ροφημάτων.

Όταν επιλέγετε μια παρασκευή
γάλακτος ή τσαγιού, ξεκινά απευθείας
ο προγραμματισμός ποσοτήτων. Το
ποσότητα ροφημάτων δεν πρέπει να
επιλεγεί ξεχωριστά.

Το ρόφημα παρασκευάζεται και στην ο-
θόνη εμφανίζεται το αποθήκευση, μόλις
επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα εξαγω-
γής.

 Όταν το φλιτζάνι είναι τόσο γεμάτο
όσο επιθυμείτε, αγγίζετε το αποθήκευ-
ση.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα
ροφήματος για τους καφέδες με γάλα ή
με καυτό νερό, τα συστατικά του
ροφήματος αποθηκεύονται το ένα μετά
το άλλο κατά την παρασκευή.

Από εδώ και στο εξής γι' αυτό το
ρόφημα θα παρασκευάζεται η
προγραμματισμένη σύνθεση και ποσό-
τητα του ροφήματος.



Επαναφορά ροφημάτων

48

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ποσότη-
τες ροφημάτων και τις παραμέτρους
για μεμονωμένα ή για όλα τα ροφήματα
στις αρχικές ρυθμίσεις.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
επεξεργασία.

Επαναφορά ενός ροφήματος
 Αγγίζετε το επαναφορά ροφήματος.

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Στην οθόνη εμφανίζεται Επαναφορά του
ροφήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;.

 Επιβεβαιώνετε με το ναι.

Επαναφορά όλων των ροφη-
μάτων
 Αγγίζετε το επαναφ όλων των

ροφημάτ.

Στην οθόνη εμφανίζεται Επαναφορά
όλων των ροφημάτων στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις;.

 Επιβεβαιώνετε με το ναι.
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Αν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα από
κοινού με άλλα άτομα, μεταξύ των
οποίων υπάρχουν διαφορετικές απαιτή-
σεις γεύσης και προτιμήσεων στο θέμα
του καφέ, μπορείτε επιπλέον στο
προφίλ της Miele να δημιουργήσετε
ατομικά προφίλ έως το 10.

Μπορείτε σε κάθε προφίλ να προσαρ-
μόσετε ατομικά τις ποσότητες ροφη-
μάτων και τις παραμέτρους για ροφή-
ματα καφέ και γάλακτος, για καυτό
νερό και για τσάι.

Το όνομα του επίκαιρου προφίλ εμφα-
νίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Επιλογή προφίλ
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το προφίλ.

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
προφίλ.

Δημιουργία προφίλ
 Αγγίζετε το δημιουργία προφίλ.

Στην οθόνη ανοίγει ο συντάκτης
κειμένου.

 Καταχωρείτε το επιθυμητό όνομα (8
στοιχεία το ανώτερο) και αγγίζετε
αποθήκευσ.

Επιλογή προφίλ
 Επιλέγετε το προφίλ.

Το όνομα του επίκαιρου προφίλ εμφα-
νίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Επεξεργασία των προφίλ
Αν εσείς έχετε ήδη δημιουργήσει του-
λάχιστον ένα προφίλ, μπορείτε στο
επεξεργασία να επιλέξετε από τις δυνα-
τότητες που ακολουθούν:

– Αλλαγή ονόματος, αν πρέπει να αλ-
λάξει η ονομασία ενός προφίλ.

– Διαγραφή προφίλ, αν πρέπει να δια-
γραφεί ένα προφίλ.

– Αλλαγή προφίλ, για να ρυθμίσετε
έτσι τη συσκευή, ώστε μετά από κάθε
παρασκευή ροφήματος είτε να επι-
στρέφει αυτομάτως πίσω στο προφίλ
της Miele ή να παραμένει στο προφίλ
που δημιουργήσατε τελευταίο.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
επεξεργασία.
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Επιστροφή προφίλ

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι την
καφετιέρα, ώστε μετά από κάθε παρα-
σκευή ροφήματος να επιστρέφει αυτο-
μάτως πάντα, είτε πίσω στο προφίλ της
Miele είτε να παραμένει στο προφίλ
που δημιουργήσατε τελευταίο.

 Αγγίζετε το αλλαγή προφίλ.

Τώρα έχετε τις εξής δυνατότητες:

– Χειροκίνητα: Το προφίλ που έχετε
επιλέξει παραμένει ενεργό μέχρι τη
χρονική στιγμή που θα επιλέξετε ένα
άλλο προφίλ.

– Μετά την παρασκευή: Μετά από
κάθε παρασκευή ροφήματος, η συ-
σκευή επανέρχεται αυτομάτως στο
προφίλ της Miele.

– Με την έναρξη λειτουργίας: Με
κάθε έναρξη λειτουργίας, η συσκευή
επιλέγει αυτομάτως το προφίλ της
Miele, ανεξάρτητα αν είχατε επιλέξει
την τελευταία φορά ένα άλλο
προφίλ.

 Επιλέγετε την επιθυμητή δυνατότητα
και αγγίζετε OK.

Αλλαγή ονόματος

 Αγγίζετε το αλλαγή ονόματος.

 Επιλέγετε το προφίλ.

 Αλλάζετε το όνομα όπως επιθυμείτε
και αγγίζετε στη συνέχεια
το αποθήκευσ.

Το αλλαγμένο όνομα προφίλ αποθηκεύ-
εται.

Διαγραφή προφίλ

 Αγγίζετε το ακύρωση προφίλ.

 Αγγίζετε το επιθυμητό προφίλ και στη
συνέχεια OK.

Το προφίλ διαγράφεται.
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Μπορείτε να αποθηκεύετε ροφήματα
που παρασκευάζονται συχνά μαζί με τις
ατομικές τους ρυθμίσεις σε ένα προφίλ
(βλέπε κεφ. "Προφίλ").

Επίσης μπορείτε να αλλάξετε τα
ονόματα ροφημάτων και να διαγράψετε
ανεπιθύμητα ροφήματα πάλι από το
προφίλ σας. Μπορείτε να αποθηκεύσε-
τε το ανώτερο δέκα ροφήματα σε ένα
προφίλ.

Το μενού ροφήματα εμφανίζεται. Αρχικά
επιλέγετε το επιθυμητό προφίλ:

 Αγγίζετε το προφίλ.

 Επιλέγετε το προφίλ.

Το όνομα του επίκαιρου προφίλ εμφανί-
ζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

Δημιουργία ροφήματος
Μπορείτε βάσει των υφιστάμενων ρο-
φημάτων να δημιουργήσετε νέα ροφή-
ματα.

 Αγγίζετε το δημιουργία ροφήματος.

 Επιλέγετε τώρα ένα ρόφημα.

 Αλλάζετε όπως επιθυμείτε τις
παραμέτρους και την ποσότητα των
ροφημάτων γι' αυτό το ρόφημα
(βλέπε κεφ. "Παράμετροι ροφη-
μάτων: ποσότητα αλέσματος, θερμο-
κρασία βρασμού και προφιλτράρι-
σμα" και "Ποσότητα ροφημάτων").

Η παρασκευή ξεκινά και εσείς μπορείτε
να αποθηκεύσετε τις ποσότητες των
μεμονωμένων συστατικών κατά
βούληση.

 Εισάγετε ένα όνομα για το νέο
ρόφημα που δημιουργήσατε (8 ψηφία
το ανώτερο) και αγγίζετε το
αποθήκευσ.

Το νέο ρόφημα που δημιουργήσατε εμ-
φανίζεται στο προφίλ.

Αλλαγή ροφήματος: αλλαγή
ποσότητας, παραμέτρων και
ονόματος ροφήματος
Το επιθυμητό προφίλ με τα
δημιουργημένα ροφήματα εμφανίζεται.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
επεξεργασία ροφήματος.

 Αγγίζετε το αλλαγή ροφήματος.

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Όπως περιγράφεται και παραπάνω,
τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ποσό-
τητα ροφήματος, τις παραμέτρους
ροφήματος ή το όνομα.

Διαγραφή ροφήματος
Το επιθυμητό προφίλ με τα ροφήματα
εμφανίζεται.

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
επεξεργασία ροφήματος.

 Αγγίζετε το ακύρωση ροφήματος.

 Επιλέγετε το ρόφημα και αγγίζετε OK.

Η καταχώριση διαγράφεται.
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Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το προφίλ.

 Επιλέγετε το προφίλ.

Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμ-
φανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.
Τώρα μπορείτε να παρασκευάσετε το
ρόφημα που επιθυμείτε.

 Τοποθετείτε ένα κατάλληλο σκεύος
κάτω από την κεντρική εκροή.

 Επιλέγετε το ρόφημα.

Η παρασκευή ξεκινά.
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Μπορείτε στη λειτουργία για προχωρη-
μένους κατά τη διάρκεια της
παρασκευής ροφημάτων να αλλάξετε
την ποσότητα αλέσματος σε ροφήματα
καφέ και την ποσότητα ροφήματος. Η
ρύθμιση δεν αποθηκεύεται και ισχύει
μόνο για τρέχουσα παρασκευή.

Ενεργοποίηση και απενεργο-
ποίηση της λειτουργίας για
προχωρημένους
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε ρυθμίσεις  και στη συνέχεια
λειτουργία για προχωρημέν.

 Επιλέγετε την επιθυμητή επιλογή για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη λειτουργία για προχωρη-
μένους.

 Αγγίζετε το OK.

Όταν η λειτουργία για προχωρημένους
έχει ενεργοποιηθεί, μπορείτε από εδώ
και στο εξής να αλλάξετε την ποσότητα
αλέσματος ή/και την ποσότητα
ροφήματος κατά την παρασκευή ροφη-
μάτων.

Λειτουργία για προχωρημέ-
νους: προσαρμογή ποσότητας
αλέσματος και ποσότητας
ροφήματος
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

Οι παράμετροι μπορούν να αλλάξουν
μόνο κατά τη διάρκεια των μεμονω-
μένων φάσεων παρασκευής.

Προσαρμογή ποσότητας αλέσματος

 Επιλέγετε έναν καφέ.

Η παρασκευή ξεκινά. Μπορείτε τώρα να
προσαρμόσετε την ποσότητα αλέσμα-
τος, ενώ οι κόκκοι καφέ αλέθονται.

DoubleShot διακοπή

άλεση

 Αγγίζετε το διάγραμμα και μεταφέρε-
τε τον διακόπτη (μικρό τρίγωνο),
όπως επιθυμείτε.

Για όσο χρονικό διάστημα αγγίζετε τον
διακόπτη, εμφανίζεται το προσαρμογή.

Αλλαγή ποσότητας ροφήματος

 Επιλέγετε ένα ρόφημα.

Η παρασκευή ξεκινά. Μπορείτε τώρα
κατά τη διάρκεια της εξαγωγής να προ-
σαρμόσετε την ποσότητα ροφήματος,
π.χ. στον latte macchiato να αλλάξετε
τις ποσότητες του καυτού γάλακτος,
του αφρογάλακτος και του espresso.

 Αγγίζετε το διάγραμμα και μεταφέρε-
τε τον διακόπτη (μικρό τρίγωνο),
όπως επιθυμείτε.
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Στο μενού "Ρυθμίσεις" μπορείτε να
προσαρμόσετε την καφετιέρα στις προ-
σωπικές σας προτιμήσεις.

Επιλογή του μενού "Ρυθμίσεις"
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε ρυθμίσεις .

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε ή να αλ-
λάξετε τις ρυθμίσεις. 
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις τελευ-
ταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις από το
χρωματιστό μαρκάρισμα.

Αν αγγίξετε το  μπορείτε να μετα-
βείτε στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο
του μενού.

Αλλαγή και αποθήκευση ρυθμί-
σεων
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεις .

 Επιλέγετε το σημείο του μενού που
θέλετε να αλλάξετε.

 Επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση και
επιβεβαιώνετε με το OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Ρυθμίσεις

55

Πίνακας των πιθανών ρυθμίσεων
Η εργοστασιακή ρύθμιση για το εκάστοτε σημείο μενού διακρίνεται από *.

Σημείο μενού Πιθανές ρυθμίσεις

γλώσσα  deutsch, άλλες γλώσσες

Χώρα

ώρα ένδειξη

– μη ενεργό* / ενεργό / διακοπή νυχτερ σύνδεσης

μορφή ώρας

– 12ωρο (πμ/μμ) / 24ωρο*

ρύθμιση

ημερομηνία

χρονόμετρο χρονόμετρο 1

– ρύθμιση : θέστε σε λειτουργία στις / θέστε εκτός λειτ μετά
τις (12:30)* / διακόψτε στις

– ταξινόμ ημέρας εβδομάδας: Δευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη /
Πέμπτη / Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

– ενεργοποίηση : θέστε σε λειτουργία στις (ναι / όχι*) /
διακόψτε στις (ναι / όχι*)

χρονόμετρο 2

– ρύθμιση : θέστε σε λειτουργία στις / διακόψτε στις

– ταξινόμ ημέρας εβδομάδας: Δευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη /
Πέμπτη / Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

– ενεργοποίηση :  θέστε σε λειτουργία στις(ναι / όχι*) /
διακόψτε στις (ναι / όχι*)

λειτουργία για
προχωρημέν

ενεργό / μη ενεργό*

λειτουργία Eco ενεργό* / μη ενεργό
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Σημείο μενού Πιθανές ρυθμίσεις

αφαίρεση αλάτων είδος αφαίρ αλάτων

– αυτόνομη αφαίρ αλάτων / χειροκίνητη αφαίρ αλάτων

ώρα έναρξης

φωτισμός συσκευή σε λειτουργία

– ρύθμιση φωτεινότητας

συσκευή εκτός λειτουργίας

– φωτεινότητα / θέστε εκτός λειτ μετά τις

πληροφορίες μερίδες ροφημάτων

– μερίδες συνολικά / ροφήματα καφέ συνολικά / ροφήματα
τσάι συνολικά / ristretto / espresso / ...

αριθμός ροφημάτων ως

– αφαίρεση αλάτων / καθ μονάδ βρασ από λιπ συστ

κλείδωμα λειτουργίας ενεργό / μη ενεργό*

σκληρότητα νερού μαλακό

μέτριο

σκληρό*

πολύ σκληρό

φωτεινότητα ρύθμιση φωτεινότητας

ένταση ήχου ηχητικό σήμα

ήχος πλήκτρων

θέρμανση φλιτζανιών ενεργό / μη ενεργό*

ρύθμιση εκροής ενεργό / μη ενεργό*

Service αφαίρεση υγρασίας (ναι / όχι)

εκθεσιακή ρύθμιση (ενεργό / μη ενεργό*)

εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφορά

μην κάνετε επαναφορά
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Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και
τη χώρα σας για όλα τα κείμενα της
οθόνης.

Χρήσιμη συμβουλή:  Σε περίπτωση
που ρυθμίσατε κατά λάθος άλλη
γλώσσα, να ξαναβρείτε το σημείο του
μενού "Γλώσσα" μέσω του συμβόλου .

Ώρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη της
ώρας, τη μορφή ώρας και την ώρα.

Ένδειξη (ένδειξη ώρας)

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις πα-
ρακάτω δυνατότητες:

– ενεργό: η ώρα και η ημερομηνία εμ-
φανίζονται πάντα, όταν η συσκευή τί-
θεται εκτός λειτουργίας.

– μη ενεργό: η ώρα και η ημερομηνία
δεν εμφανίζονται, όταν η συσκευή τί-
θεται εκτός λειτουργίας.

– διακοπή νυχτερ σύνδεσης: η
ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται
από τις 5:00 έως τις 23:00.

Ανάλογα με τη δυνατότητα που θα
επιλέξετε, η συσκευή καταναλώνει
περισσότερη ενέργεια. Στην οθόνη εμ-
φανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.

Μορφή ώρας

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

– 24ωρη ένδειξη (24ωρο)

– 12ωρη ένδειξη (12ωρο (πμ/μμ))

Ρύθμιση

Ρυθμίζετε τις ώρες και τα λεπτά.

Η ώρα πρέπει να εισαχθεί με τέσσερις
θέσεις.
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Χρονόμετρο
Έχετε στη διάθεση σας δύο χρονόμετρα
με τις ακόλουθες λειτουργίες:

Η καφετιέρα

– τίθεται σε λειτουργία σε μια ορισμένη
ώρα, π.χ. το πρωί για το πρωινό
(θέστε σε λειτουργία στις),

– τίθεται εκτός λειτουργίας σε μια ορι-
σμένη ώρα (διακόψτε στις),

– τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από
μια ορισμένη ώρα, όταν δεν πιέσετε
κανένα πλήκτρο ή δεν παρασκευάσε-
τε κανένα ρόφημα (θέστε εκτός λειτ
μετά τις, μόνο για το χρονόμετρο 1).

Μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες χρο-
νομέτρου για μεμονωμένες ημέρες τις
εβδομάδας.

Για θέστε σε λειτουργία στις και διακόψτε
στις πρέπει το χρονόμετρο να είναι
ενεργό και να έχει οριστεί για τουλάχι-
στον μία ημέρα της εβδομάδας.

Επιλογή χρονομέτρου

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

– Χρονόμετρο 1: θέστε σε λειτουργία
στις, διακόψτε στις, θέστε εκτός λειτ
μετά τις

– Χρονόμετρο 2: θέστε σε λειτουργία
στις, διακόψτε στις

Έναρξη λειτουργίας στις

Όταν το κλείδωμα συσκευής είναι
ενεργοποιημένο, η καφετιέρα δεν τί-
θεται σε λειτουργία στην προκαθορι-
σμένη ώρα. 
Οι ρυθμίσεις χρονομέτρου απενεργο-
ποιούνται.

Αν η καφετιέρα τέθηκε σε λειτουργία
τρεις φορές μέσω της λειτουργίας χρο-
νομέτρου θέστε σε λειτουργία στις και δεν
παρασκευάστηκαν ροφήματα, η συ-
σκευή δεν τίθεται πλέον αυτόματα σε
λειτουργία. Έτσι σε μακρόχρονη απου-
σία, π.χ. διακοπές, η καφετιέρα δεν τί-
θεται σε λειτουργία ημερησίως.
Παρόλα αυτά οι προγραμματισμένοι
χρόνοι παραμένουν αποθηκευμένοι και
ενεργοποιούνται και πάλι μετά την
επόμενη ενεργοποίηση με το χέρι.

Διακοπή λειτουργίας στις

Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας
οι προγραμματισμένοι χρόνοι παρα-
μένουν αποθηκευμένοι και ενεργο-
ποιούνται και πάλι την επόμενη φορά
που θα θέσετε σε λειτουργία τη συ-
σκευή χειροκίνητα (βλέπε "Έναρξη λει-
τουργίας στις").
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Διακοπή λειτουργίας μετά από

Η λειτουργία χρονομέτρου θέστε εκτός
λειτ μετά τις είναι διαθέσιμη μόνο στο
χρονόμετρο 1.

Όταν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο ή
δεν παρασκευάσετε κανένα ρόφημα, η
καφετιέρα τίθεται εκτός λειτουργίας
μετά από 30 λεπτά για οικονομία ρεύ-
ματος.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προ-
καθορισμένη ρύθμιση και να επιλέξετε
έναν χρόνο μεταξύ 15 λεπτών και 9
ωρών.

Επιλογή των ημερών της εβδομάδας
(Ορισμός ημέρας της εβδομάδας)

Επιλέγετε την επιθυμητή ημέρα της
εβδομάδας. Η επιλεγμένη ημέρα της
εβδομάδας μαρκάρεται με .

Όταν έχουν μαρκαριστεί όλες οι
επιθυμητές ημέρες της εβδομάδας,

 αγγίζετε OK.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
χρονομέτρου

Για την ένδειξη ώρας έχετε επιλέξει
ενεργό ή διακοπή νυχτερ σύνδεσης: 
Όταν το χρονόμετρο είναι
ενεργοποιημένο για θέστε σε λειτουργία
στις, εμφανίζεται 23:59 ώρες πριν στην
οθόνη το σύμβολο  και ο επιθυμητός
χρόνος ενεργοποίησης.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδω-
μα συσκευής, δεν μπορείτε να επι-
λέξετε τη λειτουργία χρονομέτρου
θέστε σε λειτουργία στις.

Επιλέγετε την επιθυμητή λειτουργία
χρονομέτρου. Η επιλεγμένη λειτουργία
χρονομέτρου μαρκάρεται με .

 Αγγίζετε το OK.
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Λειτουργία για προχωρημένους
Τις πληροφορίες για τη λειτουργία για
προχωρημένους θα βρείτε στο κε-
φάλαιο "Λειτουργία για προχωρημέ-
νους".

Αφαίρεση αλάτων
Πληροφορίες για την αυτόματη και χει-
ροκίνητη αφαίρεση αλάτων θα βρείτε
στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Αν έχει επιλεγεί το χειροκίνητη αφαίρ
αλάτων ως τρόπος αφαίρεσης αλάτων,
το ώρα έναρξης δεν εμφανίζεται.

Φωτισμός
Έχετε τις εξής δυνατότητες:

– Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη: να
ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού.

– Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη:
να ρυθμίσετε τη ένταση του φωτι-
σμού και να ορίσετε, πότε πρέπει να
απενεργοποιηθεί ο φωτισμός.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Επιλέγετε πρώτα:

– Συσκευή ενεργοποιημένη

– Συσκευή απενεργοποιημένη

Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίη-
σης του φωτισμού (διακοπή λειτουρ-
γίας μετά από)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά
τον οποίο η καφετιέρα θα παραμείνει
φωτισμένη μετά τη διακοπή λειτουργί-
ας.

Σε κατάσταση λειτουργίας η συσκευή
μετά από την τελευταία ενέργεια θα
παραμείνει φωτισμένη για ακόμα 7 λε-
πτά. Δε μπορείτε να αλλάξετε αυτό το
χρόνο.
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Πληροφορία (Εμφάνιση πληρο-
φοριών)
Στο σημείο μενού πληροφορίες μπορεί
να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός
των παρασκευασμένων μερίδων για τα
μεμονωμένα ροφήματα.

Επίσης μπορείτε να δείτε, πόσες δόσεις
απομένουν μέχρι την επόμενη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων (όταν έχει επιλε-
γεί το χειροκίνητη αφαίρ αλάτων) ή τον
επόμενο καθαρισμό της μονάδας
βρασμού από λιπαρά συστατικά (αριθ-
μός ροφημάτων ως).

Για να μεταβείτε πάλι στην προηγούμε-
νη ένδειξη της οθόνης,

 αγγίζετε το .

Κλείδωμα της καφετιέρας
(Κλείδωμα συσκευής )
Μπορείτε να κλειδώσετε την καφετιέρα,
ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τρίτα άτομα, π.χ. από παιδιά.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
κλειδώματος συσκευής 

Όταν το κλείδωμα συσκευής είναι
ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις χρονο-
μέτρου για θέστε σε λειτουργία στις
απενεργοποιούνται. Η καφετιέρα δεν
τίθεται σε λειτουργία στην προκαθορι-
σμένη ώρα.

Κλείδωμα συσκευής  προσωρινά
απενεργοποιημένο

Όταν αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία/
διακοπή , εμφανίζεται το .

 Αγγίζετε το , για όσο χρονικό
διάστημα εμφανίζεται στην οθόνη η
αντίστοιχη προτροπή.

Μόλις η καφετιέρα τεθεί εκτός λει-
τουργίας, η συσκευή είναι και πάλι
κλειδωμένη.

Σκληρότητα νερού
Θα βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με
τη σκληρότητα νερού στο κεφάλαιο
"Σκληρότητα νερού".

Φωτεινότητα
Μπορείτε στο διάγραμμα στοιχείων να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Ένταση ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του
ήχου σήματος και πλήκτρων στο
διάγραμμα στοιχείων.

Ζέσταμα φλιτζανιών
Πληροφορίες για τη θέρμανση φλιτζα-
νιών θα βρείτε στο κεφ. "Θέρμανση φλι-
τζανιών".

Μετατόπιση εκροής
Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετι-
κά με την μετατόπιση της εκροής στο
κεφάλαιο "Μετατόπιση εκροής".
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Service

Αφαίρεση υγρασίας

Αν αποθηκεύσετε την καφετιέρα για ένα
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή τη με-
ταφέρετε, θα πρέπει να αφαιρέσετε το
νερό από το σύστημα – να κάνετε
αφαίρεση υγρασίας (βλέπε κεφ. "Μετα-
φορά").

Εκθεσιακή ρύθμιση

Δε χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία για
ιδιωτική χρήση.

Η καφετιέρα με τη λειτουργία εκθεσιακή
ρύθμιση μπορεί να παρουσιαστεί σε
εμπορικά καταστήματα και εκθεσιακούς
χώρους. Σε αυτή τη λειτουργία η συ-
σκευή φωτίζεται αλλά δε μπορούν να
φτιαχτούν ροφήματα ή να εκτελεστούν
ενέργειες.

Εργοστασιακή ρύθμιση
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
της καφετιέρας στις αρχικές ρυθμίσεις.

Ο αριθμός των μερίδων ροφημάτων και
η κατάσταση της συσκευής (μερίδες
μέχρι την αφαίρεση αλάτων / μέχρι τον
καθαρισμό της μονάδας βρασμού από
λιπαρά συστατικά) δε μηδενίζεται.

Μπορείτε να μάθετε ποιες ρυθμίσεις
υπήρχαν κατά τη παράδοση της συ-
σκευής από την "ανάλυση των δυνατών
ρυθμίσεων".

Δεν πραγματοποιείται επαναφορά
των εξής ρυθμίσεων:

– Γλώσσα

– Ημερομηνία και ώρα

– Τρόπος αφαίρεσης αλάτων (Η ώρα
έναρξης μεταφέρεται στις 22:00).
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 Καθαρίζετε την καφετιέρα τακτικά, για να αποφύγετε την ανάπτυξη βακτη-
ριδίων.

Επισκόπηση των μεσοδιαστημάτων καθαρισμού

Συνιστώμενο μεσοδιάστημα καθαρι-
σμού

Τι πρέπει να καθαρίσετε / να περιποιηθείτε.

Καθημερινά
(στο τέλος της ημέρας)

Δοχείο νερού

Δοχείο απορριμμάτων καφέ

Δίσκο περισυλλογής και μεταλλικό τρυπητό δίσκο

Ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος

Αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού

1 φορά την εβδομάδα 
(συχνότερα σε περίπτωση έντονης
βρωμιάς)

Κεντρική εκροή

Μονάδα βρασμού

Εσωτερικός χώρος κάτω από τη μονάδα βρασμού

Περίβλημα

1 φορά το μήνα Δοχείο κόκκων καφέ

Θήκη και συρτάρι αλεσμένου καφέ

Φίλτρο δοχείου νερού (ή αν χρειάζεται)

Μετά από προτροπή Σωλήνας γάλακτος

Καθαρισμός της μονάδας βρασμού από λιπαρά στοιχεία (με
τις ταμπλέτες καθαρισμού)

Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή (όταν έχει ρυθμιστεί το
"Αφαίρεση αλάτων χειροκίνητα")

Χρήσιμη συμβουλή: Αν έχετε επιλέξει το αυτόνομη αφαίρ αλάτων ως τρόπο αφαί-
ρεσης αλάτων, διεξάγετε τον καθημερινό καθαρισμό, π.χ. του δοχείου νερού, του
δίσκου περισυλλογής ή του δοχείου απορριμμάτων καφέ, καλύτερα κατά τη
διάρκεια του χρόνου δράσης. Ρυθμίζετε αντίστοιχα την ώρα έναρξης της αυτόμα-
της αφαίρεσης αλάτων ("Αυτόματη αφαίρεση αλάτων – Ρύθμιση ώρας έναρξης").
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Καθαρισμός με το χέρι ή στο
πλυντήριο πιάτων
Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να
καθαρίζονται αποκλειστικά στο χέρι:

– Ανοξείδωτο καπάκι της κεντρικής
εκροής

– Αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού

– Μονάδα βρασμού

– Καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ

– Ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος

– Κάτω πίνακας

Μερικά εξαρτήματα της καφετιέρας
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Αν
αυτά καθαρίζονται συχνά στο
πλυντήριο πιάτων ενδέχεται να αλ-
λοιωθεί το χρώμα των επιφανειών
από τα κατάλοιπα τροφίμων όπως
π.χ. κατάλοιπα ντομάτας, ή να προ-
κληθεί ζημιά στην επίστρωση των
επιφανειών.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων:

– Δίσκος περισυλλογής και καπάκι

– Μεταλλικός τρυπητός δίσκος

– Δοχείο απορριμμάτων καφέ

– Δοχείο νερού

– Κεντρική εκροή (χωρίς ανοξείδωτο
καπάκι)

 Κίνδυνος εγκαύματος σε καυτά
εξαρτήματα ή λόγω καυτών υγρών!
Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει
πριν την καθαρίσετε.
Λάβετε υπόψη, ότι το νερό στο δίσκο
περισυλλογής μπορεί να είναι πολύ
καυτό.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ατμο-
καθαρισμού. Ο ατμός μπορεί να
προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

Ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής
είναι πολύ σημαντικός επειδή τα κα-
τάλοιπα του καφέ μουχλιάζουν γρήγο-
ρα. Τα κατάλοιπα γάλακτος μπορεί να
ξινίσουν και οι σωληνώσεις γάλακτος να
βουλώσουν.
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Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες
σε γρατσουνιές. Στις γυάλινες επιφά-
νειες οι γρατζουνιές κάτω από ορι-
σμένες συνθήκες μπορεί να οδηγή-
σουν σε ρωγμές. Όλες οι επιφάνειες
μπορεί να αλλοιωθούν, αν έρθουν σε
επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.
Τυχόν πιτσιλίσματα από το υλικό
αφαίρεσης αλάτων πρέπει να αφαι-
ρούνται άμεσα από τις επιφάνειες!

Για να αποφύγετε φθορές στις επι-
φάνειες της συσκευής, μην χρησιμο-
ποιείτε κατά τον καθαρισμό:

– καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμ-
μωνία, οξέα ή χλώριο,

– καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες,

– υλικά αφαίρεσης αλάτων,

– καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανει-
ών,

– απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων,

– καθαριστικά για τζάμια,

– καθαριστικά για φούρνους,

– δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γα-
λάκτωμα και καθαριστικά που πε-
ριέχουν κόκκους,

– σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια,
όπως π.χ. σφουγγάρια για κατσα-
ρόλες και βούρτσες ή
χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα
οποία υπάρχουν ακόμα υπολείμματα
από δυνατά καθαριστικά,

– ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας
που "σβήνουν" τη βρωμιά χωρίς νερό
και σαπούνι,

– κοφτερές μεταλλικές ξύστρες.
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Δίσκος περισυλλογής και δο-
χείο απορριμμάτων καφέ

Κίνδυνος εγκαύματος!
Σε περίπτωση που έχετε μόλις
ξεπλύνει τις σωληνώσεις περιμένετε
λίγο, πριν βγάλετε το δίσκο
περισυλλογής από την καφετιέρα,
γιατί το νερό ξεβγάλματος συνεχίζει
να τρέχει.

Καθαρίζετε το δίσκο περισυλλογής
και το δοχείο απορριμμάτων καφέ
κάθε μέρα, για να εμποδίσετε έτσι
τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών
και μούχλας.

Το δοχείο απορριμμάτων καφέ βρίσκε-
ται στον δίσκο περισυλλογής. Στο δο-
χείο απορριμμάτων καφέ βρίσκεται τις
περισσότερες φορές λίγο νερό πλύσης.

Η καφετιέρα ενημερώνει μέσω της
οθόνης, όταν ο δίσκος περισυλλογής ή /
και το δοχείο απορριμμάτων είναι
γεμάτα και πρέπει να τα αδειάσετε.
Τότε αδειάζετε τον δίσκο περισυλλογής
και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.

 Τραβάτε το δίσκο περισυλλογής προ-
σεκτικά έξω από την καφετιέρα.
Αφαιρείτε το καπάκι .

 Αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής και
το δοχείο απορριμμάτων καφέ.

 Αφαιρείτε τον μεταλλικό τρυπητό
δίσκο  και τον κάτω πίνακα .

Καθαρίζετε τον κάτω πίνακα απο-
κλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό και
λίγο υγρό πιάτων. 
Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

 Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα.

 Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευ-
ής κάτω από τον δίσκο περισυλλογής.

 Συναρμολογείτε πάλι όλα τα εξαρτή-
ματα και βάζετε τον δίσκο
περισυλλογής μέσα στην καφετιέρα.

Πρέπει να σύρετε το δίσκο
περισυλλογής μέσα στη συσκευή,
μέχρι το σημείο που σταματά.
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Μεταλλικός τρυπητός δίσκος
 Αφαιρείτε τον μεταλλικό τρυπητό

δίσκο.

 Καθαρίζετε τον μεταλλικό τρυπητό
δίσκο στο πλυντήριο πιάτων ή στο
χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό
πιάτων.

 Στεγνώνετε τον μεταλλικό τρυπητό
δίσκο.

 Τοποθετείτε τον μεταλλικό τρυπητό
δίσκο πάλι στη θέση του. Προσέχετε,
ώστε ο μεταλλικός τρυπητός δίσκος
να έχει τοποθετηθεί σωστά (βλέπε
εικόνα).

Δοχείο νερού
Αλλάζετε καθημερινά το νερό, για να
αποφύγετε έτσι να αναπτυχθούν
μικρόβια.

Προσέχετε, ώστε η βαλβίδα, η κάτω
επιφάνεια του δοχείου νερού και η
επιφάνεια τοποθέτησης της
καφετιέρας να είναι καθαρές. Μόνο
έτσι το δοχείο νερού μπορεί να το-
ποθετηθεί σωστά.

 Αφαιρείτε το δοχείο νερού.

 Καθαρίζετε το δοχείο νερού στο
πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό
νερό και λίγο υγρό πιάτων. Στεγνώνε-
τε το δοχείο.

 Καθαρίζετε και στεγνώνετε την
επιφάνεια τοποθέτησης της
καφετιέρας προσεκτικά και πάνω απ'
όλα τις κοιλότητές της.

 Τοποθετείτε το δοχείο νερού πάλι στη
θέση του.

Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη
αφαίρεση αλάτων λειτουργεί μόνο με
γεμάτο και τοποθετημένο δοχείο νε-
ρού.
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Φίλτρο δοχείου νερού
Αν έχετε ρυθμίσει το αυτόνομη αφαίρ
αλάτων, θα πρέπει να καθαρίζετε το
φίλτρο δοχείου νερού μια φορά τον
μήνα.

Το φίλτρο δοχείου νερού βρίσκεται
κάτω από το δοχείο.

 Ανοίγετε το καπάκι αριστερά και
αφαιρείτε το δοχείο νερού.

 Στρέφετε και αφαιρείτε το καπάκι.
Αφαιρείτε τον δακτύλιο στεγανοποίη-
σης και το φίλτρο.

 Καθαρίζετε τα μέρη. Τα ξεπλένετε
όλα προσεκτικά κάτω από τρεχούμε-
νο νερό.

 Τοποθετείτε πρώτα το φίλτρο (ο
σταυρός προς τα πάνω) και στη συ-
νέχεια τον δακτύλιο στεγανοποίησης.
Το άνοιγμα του δακτυλίου στεγανο-
ποίησης δείχνει προς τα κάτω. Βι-
δώνετε τώρα καλά το καπάκι.

 Τοποθετείτε το δοχείο νερού πάλι στη
θέση του.
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Κεντρική εκροή με ενσωματω-
μένο σύστημα για αφρόγαλα
Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα της
κεντρικής εκροής, εκτός από το
ανοξείδωτο καπάκι, τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα στο πλυντήριο
πιάτων. Έτσι απομακρύνονται αποτελε-
σματικά οι εναποθέσεις καφέ και τα
υπολείμματα γάλακτος.

Καθαρίζετε το ανοξείδωτο κάλυμμα της
κεντρικής εκροής αποκλειστικά στο
χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό
πιάτων.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

Όταν η κεντρική εκροή βρίσκεται στην
υψηλότερη θέση, δεν μπορείτε να αφαι-
ρέσετε τα μέρη. Για να γίνει αυτό
πρέπει η κεντρική εκροή να μεταφερθεί
στη θέση περιποίησης.

 Αγγίζετε για 3 δευτερόλεπτα το .

Η κεντρική εκροή μετακινείται στη θέση
περιποίησης.

 Αφαιρείτε το ανοξείδωτο καπάκι
προς τα εμπρός.

 Τραβάτε προς τα εμπρός τη μονάδα
εκροής και την αφαιρείτε.

 Στρέφετε το άνω μέρος  με την
υποδοχή για τον σωλήνα γάλακτος
και το αφαιρείτε. Επίσης αφαιρείτε
τον σύνδεσμό μορφής Y . Ξεβι-
δώνετε τα στόμια εκροής .

 Καθαρίζετε διεξοδικά όλα τα εξαρτή-
ματα.
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 Καθαρίζετε την επιφάνεια στην
κεντρική εκροή με ένα νωπό
απορροφητικό πανί.

Αν χρειάζεται, μπορείτε να καθαρίσετε
τον σωλήνα γάλακτος με τη συνοδευτι-
κή βούρτσα καθαρισμού κάτω από τρε-
χούμενο νερό:

 Βάζετε τη βούρτσα καθαρισμού στον
σωλήνα γάλακτος. Κινείτε τη βούρτσα
μπροστά και πίσω, μέχρι να μην
υπάρχουν πια υπολείμματα γάλακτος
στον σωλήνα.

Τοποθετείτε πάλι στη θέση τους τα
μέρη της κεντρικής εκροής:

 Συναρμολογείτε πάλι τη μονάδα
εκροής. Πιέζετε δυνατά, για να τοπο-
θετήσετε τα ακροφύσια εκροής 
καλά στη μονάδα εκροής.

Προσέχετε, ώστε όλα τα μέρη να
είναι στεγανά συνδεδεμένα μεταξύ
τους.

 Σπρώχνετε τη μονάδα εκροής πάλι
μέσα στην κεντρική εκροή και τοπο-
θετείτε το ανοξείδωτο καπάκι.

 Αγγίζετε το OK.

Χρήσιμη συμβουλή: Όταν η καφετιέρα
είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε
οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρέσετε και
να καθαρίσετε τα μέρη της κεντρικής
εκροής.
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Αισθητήρας περιθωρίου
φλιτζανιού
Κάτω στην κεντρική εκροή βρίσκεται ο
αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού.

Καθαρίζετε τον αισθητήρα περιθωρίου
φλιτζανιού καθημερινά στο χέρι με
ζεστό νερό και λίγο υγρό πλύσης
πιάτων στο χέρι.

 Πιέζετε μαζί τα δύο γαντζάκια (τόξα).

Ο αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού
χαλαρώνει.

 Καθαρίζετε τον αισθητήρα
περιθωρίου φλιτζανιού.

Για την τοποθέτηση:

 Πιέζετε τον αισθητήρα περιθωρίου
φλιτζανιού από κάτω στο στήριγμα
στην κεντρική εκροή.

Ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος
Θα πρέπει καθημερινά να αποσυναρμο-
λογείτε το δοχείο γάλακτος και να το
καθαρίζετε.

 Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα απο-
κλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό και
λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι. Αν
χρειαστεί, χρησιμοποιείτε τη συνοδευ-
τική βούρτσα καθαρισμού, για να
αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα
γάλακτος από τον σωλήνα γάλακτος.

 Πλένετε όλα τα εξαρτήματα καλά σε
τρεχούμενο νερό.

Υπολείμματα απορρυπαντικού μπορεί
να αλλοιώσουν τη γεύση του γάλακτος
και την ποιότητα του αφρογάλακτος.

 Στεγνώνετε όλα τα εξαρτήματα.

 Συναρμολογείτε πάλι το δοχείο
γάλακτος.
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Σωλήνας γάλακτος

Προσέχετε ώστε να καθαρίζετε προ-
σεκτικά και τακτικά τα εξαρτήματα
που μεταφέρουν γάλα. Το γάλα πε-
ριέχει από τη φύση του μικροοργανι-
σμούς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται
σε περίπτωση ανεπαρκούς καθαρι-
σμού. Οι ακαθαρσίες στη συσκευή
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την
υγεία.

Ο σωλήνας γάλακτος της καφετιέρας
πρέπει να καθαρίζεται περίπου μια
φορά την εβδομάδα. Ένα μήνυμα στην
οθόνη σάς το υπενθυμίζει στο σωστό
χρονικό σημείο.

 Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.

Όταν επιβεβαιώσετε το μήνυμα Καθα-
ρίστε σωληνώσεις γάλακτος με το OK, ο
εσωτερικός μετρητής για το
μεσοδιάστημα καθαρισμού
μηδενίζεται. Δεν θα σας γίνει εκ νέου
υπενθύμιση.

Έχετε δύο δυνατότητες για να καθαρί-
σετε τις σωληνώσεις γάλακτος:

– Μπορείτε να αφαιρέστε την κεντρική
εκροή με ενσωματωμένο το σύστημα
για αφρόγαλα, να την αποσυναρμο-
λογήσετε και να την πλύνετε στο
πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό
νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων
(βλέπε κεφ. "Κεντρική εκροή με εν-
σωματωμένο σύστημα για
αφρόγαλα").

– Ή καθαρίζετε τον σωλήνα γάλακτος
με το πρόγραμμα περιποίησης καθα-
ρίστε σωλ. γάλακτος και ένα καθαριστι-
κό για τις σωληνώσεις γάλακτος

(βλέπε κεφ. "Προγράμματα περιποίη-
σης" – "Καθαρισμός σωληνώσεων
γάλακτος").
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Δοχείο κόκκων καφέ

Κίνδυνος τραυματισμού στον μύλο
της συσκευής!
Πριν από τον καθαρισμό,
απενεργοποιείτε την καφετιέρα κλεί-
νοντας τον διακόπτη ισχύος.

Οι κόκκοι καφέ περιέχουν λιπαρά στοι-
χεία τα οποία εναποτίθενται στα τοι-
χώματα του δοχείου κόκκων καφέ και
εμποδίζουν τη ροή των κόκκων. Για τον
λόγο αυτόν καθαρίζετε τακτικά το δο-
χείο κόκκων καφέ με ένα μαλακό πανί.

Χρήσιμη συμβουλή: Απορροφάτε με
ηλεκτρική σκούπα τα υπολείμματα
καφέ που υπάρχουν στο δοχείο κόκκων
καφέ.

 Αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου
κόκκων καφέ.

 Αφαιρείτε τους κόκκους καφέ που
υπάρχουν ήδη.

 Καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με
ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Τώρα μπορείτε να γεμίσετε πάλι με κόκ-
κους καφέ το δοχείο κόκκων καφέ.

 Τοποθετείτε πάλι το καπάκι.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν χρειάζεται,
μπορείτε να καθαρίσετε το καπάκι του
δοχείου κόκκων καφέ στο χέρι με ζεστό
νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων. Στε-
γνώνετε καλά το καπάκι, πριν κλείσετε
με αυτό το δοχείο κόκκων καφέ.

Συρτάρι αλεσμένου καφέ
Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι και τη
θήκη αλεσμένου καφέ, π.χ. όταν καθα-
ρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά
συστατικά.

 Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.

 Στρέφετε τη λαβή (τόξο) προς τα αρι-
στερά, για να αφαιρέσετε το συρτάρι
αλεσμένου καφέ.

 Καθαρίζετε το συρτάρι αλεσμένου
καφέ στο πλυντήριο πιάτων ή στο
χέρι με ζεστό νερό και λίγο υγρό
πιάτων. Στεγνώνετε το συρτάρι.

 Αφαιρείτε τα υπολείμματα αλεσμένου
καφέ από τη θήκη με ένα στεγνό,
μαλακό πανί.

 Τοποθετείτε πάλι το συρτάρι
αλεσμένου καφέ στη θέση του.
Στρέφετε τη λαβή προς τα δεξιά, για
να ασφαλίσετε τη θήκη αλεσμένου
καφέ.

 Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.
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Αφαίρεση της μονάδας
βρασμού και καθαρισμός στο
χέρι.

 Κίνδυνος τραυματισμού!
Πριν από τον καθαρισμό,
απενεργοποιείτε την καφετιέρα κλεί-
νοντας τον διακόπτη ισχύος.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού απο-
κλειστικά στο χέρι με ζεστό νερό
χωρίς απορρυπαντικό. Τα
κινούμενα μέρη της μονάδας
βρασμού έχουν λιπαρά στοιχεία. Τα
απορρυπαντικά προκαλούν ζημιά
στη μονάδα βρασμού.

Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού μια
φορά την εβδομάδα.

 Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.

 Πιέζετε το πλήκτρο κάτω στη λαβή
της μονάδας βρασμού , και ταυ-
τόχρονα περιστρέφετε τη λαβή προς
τα αριστερά .

 Τραβάτε τη μονάδα βρασμού προσε-
κτικά έξω από την καφετιέρα.

Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε καθόλου
προς τα έξω ή μόνο με δυσκολία τη μο-
νάδα βρασμού, σημαίνει ότι αυτή δεν
είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση
(βλέπε "Τι πρέπει να κάνετε, όταν...").

Όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα
βρασμού, μην αλλάξετε τη θέση της
λαβής στη μονάδα βρασμού.

 Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού στο
χέρι κάτω από τρεχούμενο ζεστό
νερό χωρίς απορρυπαντικό.

 Καθαρίζετε τα υπολείμματα καφέ
από τα φίλτρα (βέλη). Ένα φίλτρο
βρίσκεται στο χωνί, το δεύτερο βρί-
σκεται αριστερά δίπλα στο χωνί.

 Στεγνώνετε το χωνί, για να μην κολ-
λήσει αλεσμένος καφές στο χωνί κατά
την επόμενη παρασκευή καφέ.

 Καθαρίζετε προσεκτικά το εσωτερικό
της καφετιέρας.

Προσέχετε, ώστε να αφαιρείτε τακτι-
κά τα υγρά υπολείμματα του
αλεσμένου καφέ, για να εμποδίσετε
τη δημιουργία μούχλας.

Χρήσιμη συμβουλή: Απομακρύνετε ξε-
ραμένα υπολείμματα αλεσμένου καφέ
με μια ηλεκτρική σκούπα.
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Ακολουθείτε την αντίστροφη σειρά χει-
ρισμών, για να τοποθετήσετε και πάλι
τη μονάδα βρασμού:

 Σύρετε τη μονάδα βρασμού ίσια μέσα
στην καφετιέρα.

 Πιέζετε στο πλήκτρο στο κάτω μέρος
τη λαβή της μονάδας βρασμού , και
ταυτόχρονα περιστρέφετε τη λαβή
προς τα δεξιά .

 Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

Περίβλημα

Αφαιρείτε αμέσως τη βρωμιά από το
περίβλημα. Το χρώμα των επιφανει-
ών μπορεί να αλλοιωθεί ή να αλλάξει,
αν η βρωμιά παραμείνει σε αυτές για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Προσέχετε, ώστε να μην φτάσει νερό
πίσω από την οθόνη.
Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες
στις γρατζουνιές και το χρώμα τους
μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σ'
επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.
Προσέχετε να απομακρύνετε αμέσως
πιθανά πιτσιλίσματα κατά τη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων!

 Απενεργοποιείτε την καφετιέρα.

 Καθαρίζετε την πρόσοψη της συσκευ-
ής με ένα καθαρό απορροφητικό πανί
και ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων.
Στη συνέχεια στεγνώνετε τα πάντα με
ένα μαλακό πανί.

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να κα-
θαρίσετε το περίβλημα της συσκευής
και με το πανί για όλες τις χρήσεις από
μικροΐνα της Miele.
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Επιλογή προγραμμάτων περι-
ποίησης
Υπάρχουν τα ακόλουθα προγράμματα
περιποίησης:

– Πλύσιμο συσκευής

– Πλύσιμο σωληνώσεων γάλακτος

– Kαθαρισμός σωληνώσεων γάλακτος

– Καθαρισμός της μονάδας βρασμού
από λιπαρά συστατικά

– Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή

Εκτελέστε το εκάστοτε πρόγραμμα πε-
ριποίησης αν σας ζητηθεί αυτό με μήνυ-
μα στην οθόνη. Θα βρείτε περισσότερες
πληροφορίες στις επόμενες σελίδες.

Επιλογή του μενού "Περιποίηση"

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε το περιποίηση.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα πρό-
γραμμα περιποίησης.

Πλύσιμο συσκευής
Αν παρασκευάστηκε ένα ρόφημα καφέ,
η συσκευή ξεβγάζεται κατά τη διακοπή
της λειτουργίας. Έτσι απομακρύνονται
τυχόν κατάλοιπα καφέ.

Μπορείτε να ξεβγάζετε τις σωληνώσεις
και με το χέρι.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε περιποίηση και στη συνέχεια
ξέβγαλμα συσκευής.

Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να τοπο-
θετήσετε τον σωλήνα γάλακτος στον
μεταλλικό τρυπητό δίσκο.
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Πλύσιμο σωλήνα γάλακτος
Οι σωληνώσεις γάλακτος μπορεί να
βουλώσουν από κατάλοιπα γάλακτος.
Για τον λόγο αυτόν πρέπει να ξεπλένετε
τακτικά τον σωλήνα γάλακτος. Όταν
παρασκευάζετε γάλα, εμφανίζεται το
αργότερο κατά την απενεργοποίηση η
προτροπή να τοποθετήσετε τον
σωλήνα γάλακτος στον μεταλλικό
τρυπητό δίσκο.

Μπορείτε να ξεβγάζετε τις σωληνώσεις
γάλακτος και με το χέρι.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

Χρήσιμη συμβουλή:  Τοποθετείτε ένα
κατάλληλο σκεύος κάτω από την
κεντρική εκροή.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε περιποίηση και στη συνέχεια
ξέβγαλμα σωλ. γάλακτος.

 Τοποθετείτε τον σωλήνα γάλακτος
στο άνοιγμα στον μεταλλικό τρυπητό
δίσκο.

 Επιβεβαιώνετε με το OK.

Οι σωλήνας γάλακτος ξεπλένεται.

Kαθαρισμός σωλήνα γάλακτος
Συνιστούμε για τον βέλτιστο καθαρισμό
να χρησιμοποιείτε το καθαριστικό της
Miele για τις σωληνώσεις γάλακτος. Η
σκόνη καθαρισμού για τις σωληνώσεις
γάλακτος δημιουργήθηκε ειδικά για τις
καφετιέρες Miele και έτσι εμποδίζει την
πρόκληση επακόλουθων ζημιών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καθαρι-
στικό για τις σωληνώσεις μέσω internet
στη διεύθυνση www.miele-shop.gr, από
το τμήμα ανταλλακτικών της Miele, ή
από τα καταστήματα πώλησης προϊ-
όντων Miele.

Το πρόγραμμα περιποίησης καθαρίστε
σωλ. γάλακτος διαρκεί περ. 10 λεπτά.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

Δεν μπορείτε να διακόψετε τη
διαιδκασία καθαρισμού. Η διαδικασία
αυτή πρέπει να διεξαχθεί πλήρως.

 Επιλέγετε περιποίηση και στη συνέχεια
καθαρίστε σωλ. γάλακτος.

Η διαδικασία ξεκινά.

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

Στην οθόνη εμφανίζεται βάλτε τον
σωλήνα γάλακτος στο απορρυπαντικό.

Παρασκευή διαλύματος καθαρισμού:

 Διαλύετε αυτή τη σκόνη καθαρισμού
σε ένα δοχείο με 200 ml χλιαρό νερό.
Ανακατεύετε το διάλυμα με ένα
κουτάλι, μέχρι να διαλυθεί εντελώς η
σκόνη.
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Διεξαγωγή καθαρισμού:

 Τοποθετείτε το δοχείο δίπλα στην
καφετιέρα και κρεμάτε τον σωλήνα
γάλακτος στο διάλυμα καθαρισμού.
Προσέχετε, ώστε ο σωλήνας
γάλακτος να έχει τοποθετηθεί αρκετά
βαθιά μέσα στο διάλυμα καθαρισμού.

 Αγγίζετε το OK.

 Ακολουθείτε τις περαιτέρω υποδεί-
ξεις στην οθόνη.

Μετά το ξέβγαλμα η διαδικασία καθαρι-
σμού έχει τελειώσει.

Καθαρισμός της μονάδας
βρασμού από λιπαρά συστατι-
κά
Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λιπα-
ρές ουσίες του είδους καφέ που χρησι-
μοποιείτε συχνότερα, μπορεί να λερω-
θεί γρηγορότερα ή αργότερα η μονάδα
βρασμού. Για αρωματικά ροφήματα
καφέ και για να λειτουργεί η καφετιέρα
χωρίς προβλήματα πρέπει να αφαιρείτε
τακτικά τα λιπαρά συστατικά από τη
μονάδα βρασμού.

Συνιστούμε για τον βέλτιστο καθαρισμό
να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες καθα-
ρισμού της Miele. Οι ταμπλέτες για τον
καθαρισμό των λιπαρών συστατικών
από τη μονάδα βρασμού δημιουργήθη-
καν ειδικά για τις καφετιέρες της Miele
και εμποδίζουν την πρόκληση
επακόλουθων ζημιών. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτές τις
ταμπλέτες από τα καταστήματα πώλη-
σης προϊόντων Miele, από το τμήμα
ανταλλακτικών της Miele, ή το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα της Miele στη
διεύθυνση www.miele-shop.gr.

Το πρόγραμμα περιποίησης "Καθαρι-
σμός της μονάδας βρασμού από λιπαρά
συστατικά" διαρκεί περ. 12 λεπτά.

Μετά από 200 μερίδες εμφανίζεται
στην οθόνη Καθαρίστε μονάδα βρασμού
από λιπαρά συστάτικά.

 Αγγίζετε το OK.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στην οθό-
νη μέχρι να καθαρίσετε τη μονάδα
βρασμού από τα λιπαρά συστατικά.
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Εκτέλεση "Καθαρισμού της μονάδας
βρασμού από λιπαρά συστατικά"

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

Δεν μπορείτε να διακόψετε τον
καθαρισμό. Η διαδικασία αυτή πρέπει
να διεξαχθεί πλήρως.

 Επιλέγετε περιποίηση και στη συνέχεια
καθ μονάδ βρασ από λιπ συστ.

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί τοποθετή-
στε την ταμπλέτα καθαρισμού στο συρτάρι
αλεσμένου καφέ και κλείστε το:

 Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.

 Στρέφετε τη λαβή προς τα αριστερά,
για να αφαιρέσετε το συρτάρι
αλεσμένου καφέ.

 Αν χρειάζεται, καθαρίζετε το συρτάρι
αλεσμένου καφέ.

 Τοποθετείτε την ταμπλέτα καθαρι-
σμού στο ενσωματωμένο κουταλάκι
καφέ και σπρώχνετε το συρτάρι
αλεσμένου καφέ μέσα στη θήκη.

Στρέφετε τη λαβή προς τα δεξιά, για
να ασφαλίσετε τη θήκη αλεσμένου
καφέ.

 Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

 Ακολουθείτε τις περαιτέρω υποδεί-
ξεις στην οθόνη.

Η μονάδα βρασμού καθαρίζεται.
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Όταν έχετε επιλέξει τον τρόπο αφαί-
ρεσης αλάτων χειροκίνητη αφαίρ
αλάτων, θα πρέπει να ρυθμίσετε την
καφετιέρα στην τοπική σκληρότητα
νερού. Στη συνέχεια εμφανίζεται στο
σωστό χρονικό σημείο η προτροπή
στην οθόνη, να ξεκινήσετε τη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων.

Η σκληρότητα νερού δείχνει το ποσο-
στό αλάτων που περιέχει το νερό. Όσο
περισσότερα άλατα περιέχει, τόσο
σκληρότερο είναι. Όσο σκληρότερο
είναι το νερό, τόσο συχνότερα απαιτεί-
ται η αφαίρεση αλάτων της συσκευής.

Η συσκευή υπολογίζει την ποσότητα νε-
ρού και ατμού που καταναλώνεται.
Ανάλογα με το ποια σκληρότητα νερού
έχει ρυθμιστεί, μπορούν να
παρασκευαστούν περισσότερα ή
λιγότερα ροφήματα, προτού να πρέπει
να γίνει αφαίρεση αλάτων στη συσκευή.

Στη συσκευή μπορούν να ρυθμιστούν
τέσσερις βαθμίδες σκληρότητας:

Σκληρότητα νε-
ρού

Βαθμός
σκλη-
ρότητας
της υπη-
ρεσίας
ύδρευσης

Ρύθμιση 
(βαθμός σκλη-
ρότητας)

0 - 8,4 °dH
(0 -1,5 mmol/l)

μαλακό μαλακό 1

8,4 - 14 °dH
(1,5 - 2,5 mmol/l)

μέτριο μέτριο 2

14 - 21 °dH
(2,5 - 3,7 mmol/l)

σκληρό σκληρό 3

> 21 °dH
(>  3,7 mmol/l)

σκληρό πολύ σκληρό 4

Κατά την παράδοση από το εργοστάσιο
έχει προρυθμιστεί ο βαθμός σκληρότη-
τας 3.

Καθορισμός σκληρότητας νε-
ρού
Μπορείτε να υπολογίσετε την
υφιστάμενη σκληρότητα νερού με τις
συνοδευτικές ταινίες ελέγχου. Εναλλα-
κτικά μπορείτε να πάρετε πληροφορίες
σχετικά με την τοπική σκληρότητα νε-
ρού από την αρμόδια υπηρεσία παρο-
χής νερού.

 Βυθίζετε την ταινία ελέγχου, για ένα
δευτερόλεπτο περίπου, στο νερό και
στη συνέχεια τινάζετε το νερό από
την ταινία. Μετά από ένα λεπτό περί-
που μπορείτε να διαβάσετε το αποτέ-
λεσμα.

Ρύθμιση σκληρότητας νερού
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε ρυθμίσεις .

 Επιλέγετε με το πλήκτρο βέλους 
σκληρότητα νερού.

 Επιλέγετε τη βαθμίδα σκληρότητας
και αγγίζετε το OK.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
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Οι σωληνώσεις της καφετιέρας γεμίζουν
άλατα κατά τη χρήση. Οι εναποθέσεις
αλάτων στις σωληνώσεις πρέπει να
αφαιρούνται τακτικά για να έχει μεγάλη
διάρκεια ζωής η συσκευή και ο καφές
καλή γεύση.

Κατά την αυτόματη αφαίρεση αλάτων
δεν χρειάζεται να νοιάζεστε για την
αφαίρεση αλάτων της καφετιέρας:

– Η καφετιέρα δεν πρέπει να ρυθμιστεί
στη σκληρότητα νερού του νερού
που χρησιμοποιείται.

– Το πρόγραμμα περιποίησης για την
αφαίρεση αλάτων δεν πρέπει πια να
διεξαχθεί.

– Η αμπούλα αφαίρεσης αλάτων διαρ-
κεί περίπου έναν χρόνο. Κατά τη χρο-
νική διάρκεια αυτή δεν πρέπει να
αγοράσετε κάποιο πρόσθετο υλικό
αφαίρεσης αλάτων.

Πώς λειτουργεί η αυτόματη αφαίρεση
αλάτων;

Στην πίσω πλευρά της καφετιέρας το-
ποθετείται η αμπούλα αφαίρεσης
αλάτων της Miele. Στην αμπούλα αυτή
υπάρχει ένα υλικό αφαίρεσης αλάτων,
το οποίο ανακατεύεται με νερό και
δημιουργεί ένα διάλυμα αφαίρεσης
αλάτων. 
Αυτό το διάλυμα γεμίζει καθημερινά τις
σωληνώσεις της καφετιέρας και δρα για
τουλάχιστον τέσσερις ώρες – ιδανικά
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τη
διάρκεια αυτού του χρονικού
διαστήματος η καφετιέρα παραμένει
απενεργοποιημένη: Δεν ξεπλένονται οι
σωληνώσεις ή κάτι παρόμοιο. Μετά από
τέσσερις ώρες χρόνο δράσης – ή το
επόμενο πρωί – κατά την ενεργοποίηση
ξεπλένεται το υλικό αφαίρεσης αλάτων
εντελώς από τις σωληνώσεις και μπο-
ρείτε να παρασκευάσετε ροφήματα
όπως συνήθως.

Αν μια μέρα δεν παρασκευάστηκαν ρο-
φήματα, η αυτόματη αφαίρεση αλάτων
δεν ξεκινά. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη
διάρκεια απουσίας, π.χ. κατά τη
διάρκεια των διακοπών η αυτόματη
αφαίρεση αλάτων δεν διεξάγεται.
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Η αμπούλα αφαίρεσης αλάτων
της Miele

Για την αυτόματη αφαίρεση αλάτων
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της
Miele. Δημιουργήθηκε ειδικά γι'
αυτήν την καφετιέρα. 
Θα τη βρείτε στα καταστήματα
πώλησης προϊόντων Miele, στο
τμήμα ανταλλακτικών της Μiele ή
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.miele-shop.gr.
Λάβετε υπόψη σας ότι η αμπούλα
αφαίρεσης αλάτων της Μiele διατη-
ρείται για περίπου ένα χρόνο, αφού
τοποθετηθεί για πρώτη φορά στην
καφετιέρα και γεμίσει με νερό.
Μη γεμίζετε με υγρά ή άλλα υλικά
την αμπούλα αφαίρεσης αλάτων.

Η αμπούλα αφαίρεσης αλάτων της
Miele περιέχει μηλικό οξύ. Το μηλικό
οξύ εμφανίζεται φυσιολογικά σε πολλά
είδη φρούτων.

Το μηλικό οξύ περιέχεται σε μορφή
ταμπλέτας μέσα στην αμπούλα αφαίρε-
σης αλάτων. Όταν η αμπούλα έχει το-
ποθετηθεί στην καφετιέρα, γεμίζει με
νερό. Οι ταμπλέτες διαλύονται σιγά,
σιγά.

Περιστασιακά μπορεί υπολείμματα από
το υγρό αφαίρεσης αλάτων να στε-
γνώσουν στο καπάκι της αμπούλας
αφαίρεσης αλάτων και να εμφανίζονται
σαν λευκές εναποθέσεις. Αυτές δεν
επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της
αυτόματης αφαίρεσης αλάτων. Αν
χρειάζεται, μπορείτε να αφαιρέσετε τα
υπολείμματα με ένα νωπό πανί.

Έξι ημέρες πριν εξαντληθεί η αμπούλα
αφαίρεσης αλάτων, στην οθόνη εμφανί-
ζεται ένα μήνυμα, ότι πρέπει να αλλάξε-
τε την αμπούλα. 
Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με το OK. Το
μήνυμα εμφανίζεται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα.

Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη
αφαίρεση αλάτων δεν λειτουργεί με
ληγμένη, άδεια ή χωρίς αμπούλα. Η
καφετιέρα σ' αυτή την περίπτωση
κλειδώνει για παρασκευή ροφη-
μάτων.
Μπορείτε τότε να επιλέξετε το χειρο-
κίνητη αφαίρ αλάτων ως τρόπο αφαί-
ρεσης αλάτων.

Μπορείτε να αφαιρέσετε την αμπούλα
π.χ. όταν θέλετε να μεταφέρετε την
καφετιέρα. Λάβετε υπόψη σας: Η
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων επιτρέπε-
ται να αποθηκευτεί εκτός της
καφετιέρας για τρεις εβδομάδες το
ανώτερο. Φυλάσσετε την αμπούλα
όρθια, σε σκοτεινό μέρος και σε θερμο-
κρασία περιβάλλοντος (16 – 38°C).

Χρήσιμη συμβουλή: Κατά την αλλαγή
της αμπούλας αφαίρεσης αλάτων σας
συνιστούμε να διεξάγετε αφαίρεση
αλάτων στην καφετιέρα για μια φορά
χειροκίνητα. Έτσι καθαρίζετε σε βάθος
το φίλτρο δοχείου νερού.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της
αμπούλας αφαίρεσης αλάτων

Έχετε επιλέξει το αυτόνομη αφαίρ
αλάτων ως τρόπο αφαίρεσης αλάτων. 
Η καφετιέρα έχει τεθεί σε λειτουργία.
Μόνο τότε αναγνωρίζει η συσκευή την
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων.



Αυτόματη αφαίρεση αλάτων

83

 Σπρώχνετε το καπάκι στο πίσω μέρος
της καφετιέρας προς τα κάτω.

 Τραβάτε το στήριγμα της
αμπούλας  προς τα εμπρός.

Αν ήδη έχει τοποθετηθεί μια αμπούλα
αφαίρεσης αλάτων:

 Αφαιρείτε την αμπούλα .

 Κλείνετε την αμπούλα με το καπάκι.

Το καπάκι βρίσκεται στον κύλινδρο
της αμπούλας. Ξεβιδώνετε το καπάκι
στο σημείο θραύσης.

 Πετάτε την αμπούλα ενδεχομένως σε
κοινό σκουπιδότοπο.
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Τοποθέτηση της αμπούλας αφαίρεσης
αλάτων:

 Τοποθετείτε την αμπούλα  και την
σπρώχνετε προς τα πάνω μέχρι το
σημείο που σταματά.

 Σπρώχνετε το στήριγμα της
αμπούλας  πίσω και τοποθετείτε
πάλι το καπάκι.

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

Όταν την επόμενη φορά θέσετε εκτός
λειτουργίας την καφετιέρα, κατά το
ξέβγαλμα γεμίζει με νερό και η νέα
αμπούλα. Ακούτε πώς σε σύντομα δια-
στήματα πέφτει νερό στην αμπούλα.

Ενεργοποίηση και απενεργο-
ποίηση αυτόματης αφαίρεσης
αλάτων
Κατά κανόνα επιλέγετε τον τρόπο
αφαίρεσης αλάτων κατά την αρχική
χρήση. 
Όμως μπορείτε κάθε φορά να ενεργο-
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
τρόπο αφαίρεσης αλάτων αυτόνομη
αφαίρ αλάτων στο ρυθμίσεις .

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε ρυθμίσεις  και στη συνέχεια
αφαίρεση αλάτων.

 Επιλέγετε είδος αφαίρ αλάτων.

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τον τρόπο
αφαίρεσης αλάτων:

– αυτόνομη αφαίρ αλάτων

– χειροκίνητη αφαίρ αλάτων

 Επιλέγετε τον τρόπο αφαίρεσης
αλάτων και αγγίζετε το OK.

Λάβετε υπόψη σας ότι κατά την
αλλαγή του τρόπου αφαίρεσης
αλάτων σε αυτόματη αφαίρεση πρέπει
να διεξάγετε αφαίρεση αλάτων στην
καφετιέρα μια φορά χειροκίνητα, για
να απομακρύνετε τις εναποθέσεις
αλάτων από τις σωληνώσεις.
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Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας
πριν και κατά τη διάρκεια της
αυτόματης αφαίρεσης αλάτων;
Η καφετιέρα πρέπει κατά την ώρα
έναρξης, π.χ. λίγο πριν γεμίσουν οι σω-
ληνώσεις με το διάλυμα αφαίρεσης
αλάτων να είναι έτοιμη προς χρήση.
Αυτό σημαίνει:

– Η καφετιέρα είναι συνδεδεμένη με το
ηλεκτρικό δίκτυο. Ο διακόπτης είναι
τοποθετημένος στο "I".

– Ο δίσκος περισυλλογής, η μονάδα
βρασμού και η κεντρική εκροή έχουν
τοποθετηθεί.

– Το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό
μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης
αλάτων τουλάχιστον  και βρίσκεται
στη θέση του.

– Ακολουθείτε τα μηνύματα, τα οποία
ενδεχομένως εμφανίζονται πριν την
απενεργοποίηση, π.χ. αδειάστε τον
δίσκο περισυλλογής ή γεμίστε δοχείο νε-
ρού και τοποθετήστε το.

– Αν παρασκευάστηκε γάλα, ο σωλήνας
γάλακτος πρέπει να τοποθετηθεί
στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο και
κατά την απενεργοποίηση το
αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη να
επιβεβαιωθεί με το OK.

– Κατά τη ρυθμισμένη ώρα έναρξης
γεμίζουν οι σωληνώσεις της
καφετιέρας με το διάλυμα αφαίρεσης
αλάτων (διάρκεια περίπου ένα
λεπτό). Κατά τη διάρκεια αυτού δεν
επιτρέπεται να αποσυνδέσετε την
καφετιέρα από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Όταν οι σωληνώσεις έχουν γεμίσει με
διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, μπορείτε
να αφαιρέσετε μέρη της συσκευής ή να
αποσυνδέσετε την καφετιέρα από το
ηλεκτρικό δίκτυο.

Ρύθμιση ώρας έναρξης
Μπορείτε να επιλέξετε την καθημερινή
ώρα έναρξης για την αυτόματη
αφαίρεση αλάτων οποτεδήποτε. Η
καφετιέρα πρέπει κατά τη διάρκεια του
χρόνου δράσης (περίπου τέσσερις
ώρες) να είναι εκτός λειτουργίας. Για
τον λόγο αυτόν ένας χρόνος έναρξης
κατά το βράδυ είναι το πιο λογικό, έτσι
ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να
δράσει το υγρό αφαίρεσης αλάτων.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε ρυθμίσεις  και στη συνέχεια
αφαίρεση αλάτων.

 Επιλέγετε ώρα έναρξης.

 Ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα έναρ-
ξης και αγγίζετε το OK.

Η ώρα έναρξης αποθηκεύεται. Η
αυτόματη αφαίρεση αλάτων ξεκινά από
τώρα καθημερινά στην επιθυμητή χρονι-
κή στιγμή.
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Παρασκευή ροφημάτων κατά
τη διάρκεια της αυτόματης
αφαίρεσης αλάτων (χρόνος
δράσης)
Μπορείτε κατά τη διάρκεια το χρόνου
δράσης να διακόψετε την αυτόματη
αφαίρεση αλάτων και αν χρειάζεται να
μεταθέσετε την ώρα έναρξης.

Μπορείτε να διακόψετε την αυτόματη
αφαίρεση αλάτων για δύο συνεχείς
ημέρες και παρόλα αυτά να
παρασκευάζετε ροφήματα. Μετά την
τρίτη διακοπή πρέπει είτε να διεξαχθεί
η αυτόματη αφαίρεση αλάτων αμέσως
μετά την ενεργοποίηση ή αλλάζετε
στην χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων.

 Αγγίζετε το πλήκτρο λειτουργία /
διακοπή .

Στην οθόνη εμφανίζεται το υπόλοιπο
χρόνου σε ώρες.

Διακοπή αυτόματης αφαίρεσης
αλάτων

 Αγγίζετε το διακοπή.

Το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων
ξεπλένεται από τις σωληνώσεις. Τώρα
μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα.

Μετάθεση ώρας έναρξης

 Αγγίζετε το ώρα έναρξης.

Στην οθόνη εμφανίζεται Να διακοπεί η
αυτόνομη αφαίρεση αλάτων και να αλλάξει
η ώρα έναρξης;.

 Αγγίζετε το ναι.

 Ρυθμίζετε τη νέα ώρα έναρξης και αγ-
γίζετε το OK.

Η νέα ώρα έναρξης αποθηκεύεται. Το
διάλυμα αφαίρεσης αλάτων ξεπλένεται
από τις σωληνώσεις. Η αυτόματη
αφαίρεση αλάτων ξεκινά από εδώ και
στο εξής με τη νέα ώρα έναρξης.
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Προσοχή! Φθορές σε ευαίσθητες επι-
φάνειες και φυσικά δάπεδα!
Πιτσιλιές του διαλύματος αφαίρεσης
αλάτων μπορεί ενδεχομένως να κα-
ταλήξουν στις γύρω επιφάνειες.
Προσέχετε να απομακρύνετε αμέσως
πιθανά πιτσιλίσματα κατά τη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων.

Η καφετιέρα αποκτά πολλά άλατα
μέσω της χρήσης. Πόσο γρήγορα
αποκτά άλατα η συσκευή εξαρτάται από
το βαθμό σκληρότητας του
χρησιμοποιούμενου νερού. Τα κατάλοι-
πα αλάτων πρέπει να αφαιρούνται τα-
κτικά.

Η συσκευή σας οδηγεί στη διαδικασία
αφαίρεσης αλάτων. Στην οθόνη εμφανί-
ζονται διάφορα μηνύματα, π.χ. σας
προτρέπει να αδειάσετε το δίσκο
περισυλλογής ή να γεμίσετε το δοχείο
νερού.

Αν έχετε επιλέξει τον τρόπο αφαίρε-
σης αλάτων χειροκίνητη αφαίρ αλάτων,
πρέπει να διεξάγετε το πρόγραμμα
περιποίησης τακτικά.

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων είναι
υποχρεωτική και διαρκεί περ. 12 λε-
πτά.

Η καφετιέρα σας προτρέπει εγκαίρως
μέσω της οθόνης να κάνετε αφαίρεση
αλάτων στη συσκευή. Στην οθόνη εμφα-
νίζεται μερίδες μέχρι να γίνει αφαίρεση
αλάτων στη συσκευή: 50. Η καφετιέρα
υποδεικνύει τον αριθμό δόσεων που
υπολείπεται, μέχρι να διεξαχθεί
αφαίρεση αλάτων, σε κάθε προετοιμα-
σία ροφήματος.

 Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.

Όταν ο αριθμός των δόσεων που
υπολείπονται είναι ίσος με το 0 η
καφετιέρα μπλοκάρει.
Στην οθόνη εμφανίζεται αφαίρ. αλάτων
από τη συσκευή.

Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας
την καφετιέρα, αν δεν θέλετε να κάνετε
αφαίρεση αλάτων στη συσκευή εκείνη
τη στιγμή. Μπορείτε να παρασκευάσετε
και πάλι ροφήματα μετά τη διαδικασία
αφαίρεσης αλάτων.

Αφαίρεση αλάτων μετά από
προτροπή στην οθόνη
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή.

Δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων. Η διαδικασία
αυτή πρέπει να διεξαχθεί πλήρως.

 Αγγίζετε το OK.

Η διαδικασία ξεκινά.

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί Γεμίστε το
δοχείο νερού με υλικό αφαίρεσης αλάτων
και χλιαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα αφαί-
ρεσης αλάτων  και τοποθετήστε το,
προχωράτε ως ακολούθως.
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Δημιουργία διαλύματος αφαίρεσης
αλάτων

Για τη βέλτιστη αφαίρεση αλάτων συνι-
στούμε να χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες
αφαίρεσης αλάτων της Miele. 
Οι ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων δημι-
ουργήθηκαν ειδικά για την καφετιέρα
και αποτρέπουν την πρόκληση ζημιών
ως επακόλουθο.

Άλλα υλικά αφαίρεσης αλάτων που
εκτός από κιτρικό οξύ περιέχουν και
άλλα οξέα και / ή περιέχουν και άλλα
ανεπιθύμητα στοιχεία, όπως, π.χ.
χλωρίδια, θα μπορούσαν να προκα-
λέσουν ζημιά στο προϊόν. Εξάλλου
δεν θα μπορούσε να είναι εγγυημένη
η απαιτούμενη δράση, αν δεν διατη-
ρηθεί η πυκνότητα του διαλύματος
αφαίρεσης αλάτων.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις τα-
μπλέτες αφαίρεσης αλάτων μέσω
internet στη διεύθυνση www.miele-
shop.gr, από το τμήμα ανταλλακτικών
της Miele, ή από τα καταστήματα
πώλησης προϊόντων Miele.

Για τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα
χρειαστείτε μία ταμπλέτα.

 Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το
μαρκάρισμα  με χλιαρό νερό.

 Βάζετε μία ταμπλέτα αφαίρεσης
αλάτων στο νερό.

Τηρείτε τις οδηγίες ανάμιξης που
υπάρχουν στη συσκευασία του υλικού
αφαίρεσης αλάτων. Είναι σημαντικό
να μην βάλετε λιγότερο ή
περισσότερο νερό στο δοχείο νερού
απ' όσο χρειάζεται. Διαφορετικά η
διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα
διακοπεί νωρίτερα.

Εκτέλεση διαδικασίας αφαίρεσης
αλάτων

 Τοποθετείτε το δοχείο νερού πάλι στη
θέση του.

 Ακολουθείτε τις περαιτέρω υποδεί-
ξεις στην οθόνη.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ξεπλένετε
το δοχείο νερού και το γεμίζετε με φρέσκο
νερό μέχρι το μαρκάρισμα αφαίρεσης
αλάτων :

 Ξεπλένετε το δοχείο νερού προσεκτι-
κά με καθαρό νερό. Προσέχετε να
μην παραμείνουν υπολείμματα από
το υλικό αφαίρεσης αλάτων στο δο-
χείο νερού. Γεμίζετε με καθαρό
πόσιμο νερό μέχρι το μαρκάρισμα .

Μετά το ξέβγαλμα η διαδικασία αφαίρε-
σης αλάτων ολοκληρώνεται. Μπορείτε
πάλι να παρασκευάσετε ροφήματα.

Προσέχετε να απομακρύνετε αμέσως
πιθανά πιτσιλίσματα κατά τη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων! Υπάρχει
πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στις
επιφάνειες.
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Αφαίρεση αλάτων χωρίς
προτροπή
Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Αγγίζετε το .

Δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικα-
σία αφαίρεσης αλάτων. Η διαδικασία
αυτή πρέπει να διεξαχθεί πλήρως.

 Επιλέγετε περιποίηση και στη συνέχεια
αφαίρ. αλάτων από τη συσκευή.

Ξεκινά η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων.
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Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά
την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Οι επόμενοι πί-
νακες μπορεί να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να αποκαταστήσετε μια
βλάβη ή ανωμαλία. Παρόλα αυτά προσέχετε:

 Προσοχή! Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα!
Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για
τον χειριστή.
Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδι-
κούς τεχνίτες της Miele.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αποκαταστήσετε μια
βλάβη ή ανωμαλία, επικοινωνείτε με το Miele Service.

Μηνύματα στην οθόνη

Τα μηνύματα βλάβης πρέπει να επιβεβαιώνονται με το "OK". Αυτό σημαίνει ότι
ακόμη κι αν η βλάβη έχει αποκατασταθεί, το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται κατ'
επανάληψη στην οθόνη.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της οθόνης για την αποκατάστασή της βλάβης.

Αν το μήνυμα βλάβης εμφανιστεί εκ νέου στην οθόνη, ειδοποιείτε το Miele Service.

Μήνυμα Αιτία και διόρθωση

F1, F2,
F80, F82

Υπάρχει εσωτερική βλάβη.
 Απενεργοποιείτε την καφετιέρα με το πλήκτρο

λειτουργία / διακοπή . Περιμένετε περίπου μία
ώρα, πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.

F41, F42, F74, F77, F225,
F226, F235, F236

Υπάρχει εσωτερική βλάβη.
 Απενεργοποιείτε την καφετιέρα με το πλήκτρο

λειτουργία / διακοπή . Περιμένετε περίπου δύο
λεπτά, πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.
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Μήνυμα Αιτία και διόρθωση

F73 ή
ελέγξτε τη μονάδα βρασμού

Η μονάδα βρασμού δεν μπορεί να έρθει στη σωστή
θέση.
 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο

λειτουργία / διακοπή .
 Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού και την καθαρίζετε

(βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση – Μονάδα
βρασμού").

 Σπρώχνετε το στόμιο εξόδου καφέ της μονάδας
βρασμού στη βασική του θέση.

 Μην τοποθετείτε τη μονάδα βρασμού. Κλείνετε
την πόρτα της συσκευής και ενεργοποιείτε την
καφετιέρα με το πλήκτρο λειτουργία / διακοπή .

Γίνεται εκκίνηση του μηχανισμού οδήγησης της
μονάδας βρασμού και έτσι αυτή έρχεται στη βασική
της θέση.
 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα τοποθετήστε μονάδα

βρασμού, τοποθετείτε τη μονάδα βρασμού και πάλι
στη συσκευή. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής.

F233 Ο αισθητήρας περιθωρίου φλιτζανιού δεν έχει τοπο-
θετηθεί καθόλου ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
 Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.
 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο

λειτουργία / διακοπή .
 Τοποθετείτε τον αισθητήρα περιθωρίου

φλιτζανιού.
 Ενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο λει-

τουργία / διακοπή .
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Μήνυμα Αιτία και διόρθωση

πολύ μεγάλη ποσότητα
αλεσμένου καφέ

Στη θήκη αλεσμένου καφέ υπάρχει πάρα πολύς
καφές. 
Αν έχετε προσθέσει περισσότερες από δύο κοφτές
κουταλιές αλεσμένο καφέ στη θήκη, η μονάδα
βρασμού δεν μπορεί να πιέσει τον καφέ. Ο αλεσμένος
καφές απορρίπτεται στο δοχείο απορριμμάτων καφέ
και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα βλάβης.
 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα με το πλήκτρο

λειτουργία / διακοπή .
 Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού και την καθαρίζετε

(βλέπε "Καθαρισμός και περιποίηση – Μονάδα
βρασμού").

 Απομακρύνετε τον αλεσμένο καφέ από το
εσωτερικό της καφετιέρας π.χ. με μια ηλεκτρική
σκούπα.

 Προσθέτετε τη δόση αλεσμένου καφέ με το ενσω-
ματωμένο κουταλάκι καφέ.
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Απρόσμενη συμπεριφορά της καφετιέρας

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Μετά την ενεργοποίηση
της συσκευής δεν
ανάβει ο φωτισμός.

Ο φωτισμός απενεργοποιήθηκε.
 Ενεργοποιείτε τον φωτισμό (βλέπε "Ρυθμίσεις -

Φωτισμός")
Ο φωτισμός είναι ελαττωματικός.
 Ειδοποιείτε το Miele Service.

Η οθόνη παραμένει
σκοτεινή, όταν η
καφετιέρα τίθεται σε
λειτουργία μέσω του
πλήκτρου λειτουργία /
διακοπή .

Δεν πατήθηκε αρκετά το πλήκτρο λειτουργία /
διακοπή .
 Αγγίζετε την κοιλότητα του πλήκτρου λειτουργία /

διακοπή  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Ο διακόπτης ισχύος βρίσκεται στο "0".
 Τοποθετείτε τον διακόπτη ισχύος στο "I".

Το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
 Τοποθετείτε το φις στην πρίζα.

Η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα έχει πέσει επειδή
η καφετιέρα, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού
ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζει
βλάβη.
 Αποσυνδέετε το φις της καφετιέρας από την

πρίζα.
 Απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο ή στο Miele Service.

Η καφετιέρα ξαφνικά
σταματά να λειτουργεί.

Έχει παρέλθει ο χρόνος για την διακοπή λειτουργίας
της συσκευής που προγραμματίσατε στο χρονόμετρο.
 Αν χρειαστεί, ρυθμίζετε εκ νέου το χρόνο για τη

διακοπή λειτουργίας της συσκευής (βλέπε "Ρυθμί-
σεις - Χρονόμετρο").

Το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
 Τοποθετείτε το φις στην πρίζα.

Η καφετιέρα είναι ενερ-
γοποιημένη. Ξαφνικά
σταματά να λειτουργεί ο
φωτισμός της συσκευ-
ής.

Αν η καφετιέρα δε χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά
από περίπου επτά λεπτά.
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Τα πλήκτρα αφής δεν
αντιδρούν.
Δεν υπάρχει πλέον δυ-
νατότητα χειρισμού της
συσκευής.

Υπάρχει εσωτερική βλάβη.
 Τοποθετείτε τον διακόπτη ισχύος στο "0".
 Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος βγάζοντας

το φις της καφετιέρας από την πρίζα ή κλείνοντας
την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.

Η καφετιέρα δεν τίθεται
σε λειτουργία, αν και
έχει ενεργοποιηθεί η
ρύθμιση χρονομέτρου
θέστε σε λειτουργία στις.

Το κλείδωμα συσκευής έχει ενεργοποιηθεί.
 Απενεργοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας (βλέπε

"Ρυθμίσεις - Κλείδωμα λειτουργίας").
Δεν επιλέξατε καμία ημέρα της εβδομάδας.
 Ελέγχετε τις ρυθμίσεις χρονομέτρου και τις αλ-

λάζετε εφόσον απαιτείται (βλέπε "Ρυθμίσεις - Χρο-
νόμετρο")

Η καφετιέρα μετά την αυτόματη ενεργοποίησή της
δεν παρασκεύασε ροφήματα τρεις φορές στη σειρά
(λειτουργία διακοπών).
 Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή και φτιάχνετε ένα

ρόφημα.



Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

95

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Εμφανίζεται το γεμίστε
δοχείο νερού και τοποθετή-
στε το, αν και το δοχείο
νερού είναι γεμάτο και
τοποθετημένο στη θέση
του.

Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συ-
σκευή.
 Αφαιρείτε το δοχείο νερού και το ξανατοποθετείτε.
 Καθαρίζετε ενδεχομένως την επιφάνεια τοποθέτη-

σης κάτω από το δοχείο νερού.
Έχετε ρυθμίσει το χειροκίνητη αφαίρ αλάτων ως τρόπο
αφαίρεσης αλάτων: Κατά την αφαίρεση αλάτων το
δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει και δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
 Γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα

αφαίρεσης αλάτων  και ξεκινάτε εκ νέου τη δια-
δικασία αφαίρεσης αλάτων.

Έχετε ρυθμίσει το αυτόνομη αφαίρ αλάτων ως τρόπο
αφαίρεσης αλάτων:

Το φίλτρο του δοχείου νερού έχει βουλώσει.
 Αφαιρείτε το φίλτρο του δοχείου νερού και το κα-

θαρίζετε (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός φίλτρου δοχεί-
ου νερού").

Μετά την ενεργοποίηση
εμφανίζεται γεμίστε δο-
χείο νερού και τοποθετήστε
το, παρόλο που το δο-
χείο είναι γεμάτο και
τοποθετημένο. Η συ-
σκευή δεν βγάζει νερό.

Έχετε ρυθμίσει το χειροκίνητη αφαίρ αλάτων: Η
καφετιέρα έχει πιάσει άλατα.
 Απενεργοποιείτε την καφετιέρα με το πλήκτρο

λειτουργία / διακοπή . Περιμένετε περίπου μία
ώρα.

 Ενεργοποιείτε εκ νέου τη συσκευή. Μόλις εμφανι-
στεί το Προθέρμανση, αγγίζετε το περιποίηση και
στη συνέχεια επιλέγετε το αφαίρ. αλάτων από τη συ-
σκευή.

 Αφαιρείτε τα άλατα από την καφετιέρα.
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Εμφανίζεται το Τοποθε-
τήστε τον δίσκο
περισυλλογής και το δοχείο
απορριμμάτων καφέ, αν
και τα δύο είναι τοποθε-
τημένα.

Αν και έχετε αδειάσει
τον δίσκο
περισυλλογής, στην ο-
θόνη εμφανίζεται
Αδειάστε τον δίσκο
περισυλλογής και το δοχείο
απορριμμάτων καφέ.

Ο δίσκος περισυλλογής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
και έτσι δεν γίνεται αντιληπτός από τον αισθητήρα.
 Αν χρειάζεται, αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής

και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.
 Συναρμολογείτε πάλι όλα τα εξαρτήματα και

βάζετε τον δίσκο περισυλλογής μέσα στην
καφετιέρα μέχρι το σημείο που σταματά.

Το δοχείο απορριμμά-
των καφέ έχει
παραγεμίσει, αν και
αδειάζετε τον δίσκο
περισυλλογής και το δο-
χείο απορριμμάτων
καφέ μετά από κάθε
προτροπή στην οθόνη.

Αυτό δεν είναι βλάβη. 
Πιθανώς τραβήξατε έξω τον δίσκο περισυλλογής,
χωρίς να αδειάσετε το δοχείο απορριμμάτων καφέ.
Όταν τραβάτε έξω τον δίσκο περισυλλογής ο εσωτερι-
κός μετρητής για το άδειασμα του δοχείου απορριμ-
μάτων καφέ μηδενίζεται.

 Όταν τραβάτε έξω τον δίσκο περισυλλογής,
αδειάζετε πάντα το δοχείο απορριμμάτων καφέ.

Η κεντρική εκροή
ανεβαίνει λίγο προς τα
πάνω και μετά σταματά.

Το ανοξείδωτο κάλυμμα της κεντρικής εκροής δεν
τοποθετήθηκε σωστά, π.χ. γέρνει ελαφρά προς τα ε-
μπρός.
 Τοποθετείτε το κάλυμμα εκ νέου. Προσέχετε, ώστε

το κάλυμμα να ασφαλίζει ίσια.

Από την κεντρική εκροή
δεν ρέει καφές. 
Ή ο καφές ρέει μόνο
από ένα ακροφύσιο
εκροής.

Η κεντρική εκροή έχει βουλώσει.
 Ξεπλένετε τις σωληνώσεις καφέ (βλέπε "Καθαρι-

σμός και περιποίηση – Ξέβγαλμα συσκευής").

Αν ο καφές συνεχίζει να μην ρέει ή ρέει μονόπλευρα,
 αποσυναρμολογείτε την κεντρική εκροή και καθα-

ρίζετε όλα τα μέρη προσεκτικά (βλέπε κεφ. "Καθα-
ρισμός και περιποίηση – Κεντρική εκροή με ενσω-
ματωμένο σύστημα για αφρόγαλα").

 Προσέχετε κατά τη συναρμολόγηση να γίνει σωστή
σύνδεση.
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Από την κεντρική εκροή
δε ρέει ούτε γάλα ούτε
αφρόγαλα.

Ο σωλήνας γάλακτος έχει βουλώσει.
 Καθαρίζετε την κεντρική εκροή, ιδιαίτερα το σύ-

στημα για αφρόγαλα και τον σωλήνα γάλακτος
προσεκτικά με τη βούρτσα.

Αν και η καφετιέρα έχει
τεθεί εκτός λειτουργίας
μέσω του πλήκτρου λει-
τουργία / διακοπή , η
συσκευή κάνει θορύ-
βους ξεβγάλματος σε
σύντομα διαστήματα.

Αυτό δεν είναι βλάβη. 
Έχετε τοποθετήσει μια νέα αμπούλα αφαίρεσης
αλάτων. Αυτή γεμίζει σιγά, σιγά με νερό.

Η οθόνη φωτίζεται,
αλλά η καφετιέρα δεν
θερμαίνεται και δεν
παρασκευάζει ροφήμα-
τα. 
Η καφετιέρα δεν απε-
νεργοποιείται με το
πλήκτρο λειτουργία/
διακοπή .

Ενεργοποιήθηκε η εκθεσιακή ρύθμιση για την
παρουσίαση της καφετιέρας σε εμπορικό κατάστημα
ή εκθεσιακούς χώρους.
 Απενεργοποιείτε την εκθεσιακή ρύθμιση (βλέπε

κεφ. "Ρυθμίσεις – Εκθεσιακή ρύθμιση").
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Βλάβες κατά την αυτόματη αφαίρεση αλάτων

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Μετά την έναρξη λει-
τουργίας εμφανίζεται το
μήνυμα: Η αυτόνομη
αφαίρεση αλάτων δεν
μπόρεσε να διεξαχθεί. Η
συσκευή δεν ήταν έτοιμη
προς λειτουργία. Γι' αυτό
δείτε τις οδηγίες χρήσης.

Αν παρασκευάστηκε γάλα, ο σωλήνας γάλακτος
πρέπει να τοποθετηθεί στον μεταλλικό τρυπητό δίσκο
και κατά την απενεργοποίηση το αντίστοιχο μήνυμα
στην οθόνη να επιβεβαιωθεί με το OK.
Όλα τα αφαιρούμενα μέρη, όπως το δοχείο νερού, ο
δίσκος περισυλλογής, η μονάδα βρασμού ή η κεντρική
εκροή πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά την ώρα
έναρξης.
Η πόρτα δεν ήταν κλειστή.
 Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.
 Προσέχετε, ώστε η καφετιέρα να είναι έτοιμη να

λειτουργήσει πριν από την επόμενη αφαίρεση
αλάτων.

Η καφετιέρα δεν είχε τεθεί εκτός λειτουργίας κατά
την ώρα έναρξης μέσω του πλήκτρου λειτουργία /
διακοπή .
Οι σωληνώσεις της καφετιέρας γεμίζουν μόνο με
διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, όταν η καφετιέρα είναι
εκτός λειτουργίας.

 Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.
 Αν χρειάζεται, αλλάζετε την ώρα έναρξης.

Μετά την ενεργοποίηση
εμφανίζεται το μήνυμα:
Η "αυτόνομη αφαίρεση
αλάτων" δεν μπόρεσε να
διεξαχθεί. Ξεκινήστε την
"αυτόνομη αφαίρεση
αλάτων" (διάρκεια περίπου
4 ώρες) ή αλλάξτε σε "χει-
ροκίνητη αφαίρεση
αλάτων"
Δεν μπορούν να
παρασκευαστούν ροφή-
ματα.

Η αυτόματη αφαίρεση αλάτων δεν μπόρεσε να διεξα-
χθεί δύο φορές.

Επιθυμείτε να συνεχίσει να διεξάγεται στην καφετιέρα
αυτόματη αφαίρεση αλάτων:
 Προσέχετε, ώστε η καφετιέρα να είναι έτοιμη να

λειτουργήσει (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις για την
αυτόματη αφαίρεση αλάτων").

 Αγγίζετε το OK, για να ξεκινήσετε την αυτόματη
αφαίρεση αλάτων.

Θέλετε να παρασκευάσετε αμέσως ροφήματα και γι'
αυτό αλλάζετε στη χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων:
 Αγγίζετε το ειδος χειρ.
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Μετά την έναρξη λει-
τουργίας εμφανίζεται το
μήνυμα: Η διαδικασία
αφαίρεσης αλάτων δεν
μπόρεσε να διεξαχθεί.
Αντικαταστήστε την
αμπούλα με μια καινούρια.

Η αμπούλα αφαίρεσης αλάτων είναι άδεια.
Μπορείτε αυτή την ημέρα να παρασκευάσετε ακόμη
ροφήματα.

 Επιβεβαιώνετε το μήνυμα με OK.
 Τοποθετείτε μια νέα αμπούλα αφαίρεσης αλάτων

(βλέπε κεφ. "Η αμπούλα αφαίρεση αλάτων της
Miele").
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Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Ο καφές δεν είναι αρκε-
τά ζεστός.

Το φλιτζάνι δεν προθερμάνθηκε.
Όσο πιο μικρό είναι το φλιτζάνι και όσο χονδρότερα
είναι τα τοιχώματα του, τόσο σημαντικότερη είναι η
προθέρμανση του φλιτζανιού.

 Προθερμαίνετε το φλιτζάνι, π.χ. με τη θέρμανση
φλιτζανιών (ανάλογα με το μοντέλο).

Η θερμοκρασία βρασμού έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
 Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία βρασμού πιο ψηλά

(βλέπε κεφ. "Θερμοκρασία βρασμού").
Τα φίλτρα της μονάδας βρασμού έχουν βουλώσει.
 Αφαιρείτε τη μονάδα βρασμού και την καθαρίζετε

στο χέρι (βλέπε "Αφαίρεση της μονάδας βρασμού
και καθαρισμός στο χέρι").

 Καθαρίζετε τη μονάδα βρασμού από λιπαρά συ-
στατικά (βλέπε "Καθαρισμός της μονάδας
βρασμού από λιπαρά συστατικά").

Τα ροφήματα ρέουν
σαφώς με πιο αργό
ρυθμό από την κεντρική
εκροή. Ο χρόνος προ-
θέρμανσης μεγαλώνει
και η καφετιέρα έχει
μειωμένη απόδοση.

Η καφετιέρα έχει πιάσει άλατα.
 Διεξάγετε το πρόγραμμα περιποίησης αφαίρ.

αλάτων από τη συσκευή. Γι' αυτό θα χρειαστείτε μια
ταμπλέτα αφαίρεσης αλάτων.

Αν χρησιμοποιείτε νερό με υψηλή σκληρότητα
( > 20 °dH) ή χρησιμοποιείτε την καφετιέρα εντατικά,
ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε αφαίρεση αλάτων
χειροκίνητα επιπρόσθετα στην αυτόματη αφαίρεση
αλάτων.

Κατά τη χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων: ενδεχομένως
να πρέπει να διεξάγετε αφαίρεση αλάτων συχνότερα
στην καφετιέρα, όταν χρησιμοποιείτε νερό με μεγάλη
περιεκτικότητα σε άλατα.
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Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Η σύσταση του
αφρογάλακτος δεν είναι
ικανοποιητική.

Η θερμοκρασία του γάλακτος είναι πολύ υψηλή. Μόνο
με κρύο γάλα (<10°C) μπορείτε να παρασκευάσετε
καλό αφρόγαλα.
 Ελέγχετε τη θερμοκρασία γάλακτος στο δοχείο

γάλακτος.
Ο σωλήνας γάλακτος έχει βουλώσει.
 Καθαρίζετε την κεντρική εκροή και τον σωλήνα

γάλακτος με τη συνοδευτική βούρτσα.

Κατά το άλεσμα ακού-
γονται δυνατότεροι
θόρυβοι απ' ότι συνή-
θως.

Το δοχείο κόκκων καφέ άδειασε κατά τη διάρκεια του
αλέσματος.
 Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με φρέσκους κόκ-

κους καφέ.
Ανάμεσα στους κόκκους καφέ μπορεί να υπάρχουν
πέτρες.
 Απενεργοποιείτε αμέσως την καφετιέρα. Καλείτε

το Miele Service.

Πάνω στον καφέ ή τον
espresso δεν
σχηματίζεται σωστή
κρέμα.

Ο βαθμός αλέσματος δεν έχει ρυθμιστεί με το βέλτι-
στο τρόπο.
 Ρυθμίζετε λεπτότερο ή χονδρότερο βαθμό αλέ-

σματος του καφέ (βλέπε "Βαθμός αλέσματος").
Η θερμοκρασία βρασμού έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά για
αυτό το είδος καφέ.
 Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία βρασμού πιο χαμηλά

(βλέπε κεφ. "Θερμοκρασία βρασμού").
Οι κόκκοι καφέ δεν είναι πια φρέσκοι.
 Γεμίζετε το δοχείο κόκκων καφέ με φρέσκους κόκ-

κους καφέ .



Τι πρέπει να κάνετε, όταν...

102

Πρόβλημα Αιτία και διόρθωση

Ο καφές είναι γευστικά
ελαφρύς. Τα κατάλοιπα
καφέ (μερίδα απορριμ-
μάτων καφέ) στο δοχείο
απορριμμάτων καφέ
είναι πολτοποιημένα και
θρυμματίζονται εύκολα.

Δεν γλιστρούν αρκετοί κόκκοι καφέ στον μύλο της συ-
σκευής και φιλτράρεται λιγότερος αλεσμένος καφές.
Χρησιμοποιείτε πολύ καβουρδισμένους κόκκους
καφέ; Οι πολύ καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ είναι
συχνά λιπαροί. Αυτά τα λίπη μπορεί να αφήσουν κα-
τάλοιπα στα τοιχώματα του δοχείου κόκκων καφέ και
να εμποδίσουν τη ροή των κόκκων καφέ.
 Παρασκευάζετε ένα ρόφημα καφέ και

παρατηρείτε, αν οι κόκκοι καφέ γλιστρούν στο δο-
χείο κόκκων.

 Καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ συχνότερα,
όταν χρησιμοποιείτε πολύ σκούρους
καβουρδισμένους, λιπαρούς κόκκους καφέ.

Ενδεχομένως δοκιμάζετε ένα άλλο είδος καφέ που να
είναι λιγότερο λιπαρό.
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Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την
καφετιέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα
και θέλετε να την μεταφέρετε
διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, θα
πρέπει γι' αυτό το χρονικό διάστημα να
προετοιμάσετε τη συσκευή, ως
ακολούθως.

– Αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο
κόκκων καφέ

– Αδειάζετε και καθαρίζετε το δοχείο
νερού

– Αφαίρεση υγρασίας

– Αφαίρεση της αμπούλας αφαίρεσης
αλάτων και τοποθέτηση του
αντάπτορα

– Καθαρίζετε τον δίσκο περισυλλογής
και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.

– Πακετάρετε τη συσκευή ώστε να είναι
ασφαλής

Αφαίρεση υγρασίας
Πριν μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε τη
συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα - ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες κάτω
του μηδενός, θα πρέπει πριν να γίνει
αφαίρεση υγρασίας.

Αφαίρεση υγρασίας σημαίνει, να αφαι-
ρεθεί όλο το νερό από το σύστημα της
συσκευής. Αυτό προλαμβάνει βλάβες
που προκαλούνται στη συσκευή από το
νερό και την παγωνιά.

Εμφανίζεται το μενού ροφήματα.

 Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος
στις εκροές! Βγαίνει έξω καυτός
ατμός.

 Αγγίζετε το .

 Επιλέγετε ρυθμίσεις  και στη συνέχεια
Service.

 Επιλέγετε αφαίρεση υγρασίας και στη
συνέχεια ναι.

 Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθό-
νη.

 Όταν έχετε θέσει σε λειτουργία το αυ-
τόνομη αφαίρ αλάτων, αφαιρείτε την
αμπούλα αφαίρεσης αλάτων. Κλείνε-
τε την αμπούλα αφαίρεσης αλάτων
με το καπάκι.

Η αμπούλα αφαίρεσης αλάτων επι-
τρέπεται να αποθηκευτεί εκτός της
καφετιέρας για τρεις εβδομάδες το
ανώτερο. Φυλάσσετε την αμπούλα
όρθια, σε σκοτεινό μέρος και σε θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος (16 – 38°C).
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 Τοποθετείτε τον αντάπτορα στη θέση
της αμπούλας.

Όταν σβήσει η οθόνη, η διαδικασία
εξάτμισης του νερού έχει τελειώσει.

 Τοποθετείτε τον διακόπτη ισχύος στο
"0".

 Καθαρίζετε το δίσκο περισυλλογής
και το δοχείο απορριμμάτων καφέ.

Τώρα μπορείτε να πακετάρετε την
καφετιέρα.

Συσκευασία
Πακετάρετε τη συσκευή όταν είναι
απόλυτα καθαρή και στεγνή. Τα υπο-
λείμματα αλεσμένου καφέ μπορεί να
προκαλέσουν γρατζουνιές στις επιφά-
νειες. Εξάλλου τα υπολείμματα καφέ,
γάλακτος και νερού ευνοούν την
ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία
μαζί με το φελιζόλ, για να πακετάρετε
την καφετιέρα.

Τοποθετείτε και τις οδηγίες χρήσης της
συσκευής μέσα στη συσκευασία. Έτσι
θα τις έχετε πρόχειρες, όταν θελήσετε
να ξαναχρησιμοποιήσετε την καφετιέρα.
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Service
Για τυχόν βλάβες που δεν μπορείτε να
αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυν-
θείτε:

– στο κατάστημα πώλησης προϊόντων
Miele, από το οποίο αγοράσατε τη
συσκευή

ή

– στο Miele Service

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος
βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα
οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για
θέματα Service.

Το Miele Service χρειάζεται να γνωρίζει
τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής
της συσκευής σας. 
Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην
πινακίδα τύπου, την οποία θα βρείτε
πίσω από το δίσκο περισυλλογής στη
συσκευή.

Όροι εγγύησης και χρόνος εγ-
γύησης
Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι
2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους
όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευ-
τικό έντυπο εγγύησης.
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Αν αλλάξετε τις παρακάτω αρχικές ρυθ-
μίσεις, τότε αυξάνεται η κατανάλωση
ρεύματος της καφετιέρας:

– Λειτουργία Eco

– Φωτισμός

– Ένδειξη ώρας

– Χρονόμετρο

– Ζέσταμα φλιτζανιών

Προθέρμανση των φλιτζανιών
με καυτό νερό
Αν θερμαίνετε τα φλιτζάνια σας μόνο
περιστασιακά, απενεργοποιείτε το
ζέσταμα φλιτζανιών.

Μπορείτε αντί αυτού να προθερμάνετε
τα φλιτζάνια με καυτό νερό.

Απενεργοποίηση της
καφετιέρας μέσω του διακόπτη
ισχύος
Αν δεν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα
για μεγάλο διάστημα, στρέφετε τον
διακόπτη ισχύος στο "0".
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Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σι-
γουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής
σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότη-
τα), που αναγράφονται στην πινακίδα
τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας
δίκτυο.
Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε
να συμφωνούν, για να μην προκληθούν
βλάβες στη συσκευή. Αν έχετε αμφιβο-
λίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

Τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη
σύνδεση, θα τα βρείτε στην πινακίδα
τύπου. Αν αφαιρέσετε τον δίσκο
περισυλλογής, θα δείτε την πινακίδα
τύπου κολλημένη αριστερά στη συ-
σκευή.

Η συσκευή παραδίδεται έτοιμη για
σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα 50Hz
220–240V.

Συνδέετε την καφετιέρα μόνο σε πρίζα
σούκο.Η σύνδεσή της πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρι-
κής ασφάλειας VDE 0100.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι τουλάχιστον
10 Α.

Η πρίζα θα πρέπει κατά το δυνατόν να
βρίσκεται δίπλα στη συσκευή και να
είναι εύκολα προσβάσιμη.

Για τη σύνδεση της συσκευής με το ηλε-
κτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησι-
μοποιηθεί επέκταση καλωδίου
(μπαλαντέζα) ή πολύπριζο. Η ασφάλεια
της συσκευής με αυτόν τον τρόπο
μειώνεται (λόγω κινδύνου υπερθέρμαν-
σης).

Μη συνδέετε την καφετιέρα με μετα-
τροπείς εναλλασσόμενου ρεύματος.
Οι μετατροπείς αυτοί τοποθετούνται σε
αυτόνομη παροχή ρεύματος, π.χ. ηλια-
κής ενέργειας. Οι διακυμάνσεις της ηλε-

κτρικής τάσης μπορεί να προκαλέσουν
διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.
Υπάρχει κίνδυνος βλάβης του ηλεκτρο-
νικού συστήματος της συσκευής!

Μη συνδέετε τη συσκευή σε ένα από τα
αποκαλούμενα φις οικονομικής λει-
τουργίας, γιατί η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος στη συσκευή είναι μειωμένη κι
έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία της.

Αν το καλώδιο σύνδεσης έχει υποστεί
βλάβη και είναι απαραίτητο να γίνει
αλλαγή του καλωδίου, αυτό πρέπει να
γίνει από έναν εγκεκριμένο και έμπειρο
ηλεκτρολόγο.

Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευ-
τικές διατάξεις (επιτηρητές,
σταθεροποιητές τάσης, συστήματα
αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος
κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας
εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η
πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση
ανωμαλιών στη λειτουργία των συ-
σκευών σας.
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Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό
της συσκευής. 
Μην καλύπτετε την καφετιέρα κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας της με
πετσέτες ή κάτι παρόμοιο.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
Αν έχετε τοποθετήσει την καφετιέρα
πίσω από κλειστή πόρτα επίπλου, να
την θέτετε σε λειτουργία μόνο με
ανοιχτή πόρτα.
Μην κλείνετε την πόρτα επίπλου,
όταν η καφετιέρα είναι σε λειτουργία.

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υπο-
δείξεις τοποθέτησης:

– Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να
είναι στεγνός και καλά αεριζόμενος.

– Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο
χώρο τοποθέτησης πρέπει να ανέρ-
χεται μεταξύ +16°C και +38°C.

– Μην τοποθετείτε την καφετιέρα σε
μέρος που υπάρχει παράθυρο με
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ακριβώς
δίπλα σε μια πηγή θερμότητας. Έτσι
οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περι-
βάλλοντος δεν θα είναι εγγυημένες.

– Η καφετιέρα πρέπει να τοποθετείται
σε οριζόντια επιφάνεια. Ο χώρος το-
ποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτι-
κός στο νερό.

Αν τοποθετήσετε την καφετιέρα μέσα
σε μια εσοχή, η εσοχή αυτή πρέπει να
έχει τις εξής ελάχιστες διαστάσεις:

Ύψος 550 χιλστ.

Πλάτος 510 χιλστ.

Βάθος 575 χιλστ.

Λάβετε υπόψη σας κατά την
τοποθέτηση: για να μπορέσετε να
αφαιρέσετε τη μονάδα βρασμού,
πρέπει να ανοίξετε την πόρτα της
συσκευής εντελώς.

 Τοποθετείτε την καφετιέρα, ώστε να
εφαρμόζει ακριβώς στην μπροστινή
άκρη της εσοχής.
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Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση
αναμονής (Standby) 
(αρχική ρύθμιση)

< 0,5 Watt

Πίεση αντλίας: μέγιστο 15 bar (ατμόσφαιρες)

Ταχυθερμαντήρας: 1 ανοξείδωτο θερμικό μπλοκ

Διαστάσεις συσκευής (πλάτος x ύψος x
βάθος):

311 x 397 x 445 χιλστ.

Καθαρό βάρος: 13,4 κιλά

Μήκος καλωδίου: 120 εκ.

Χωρητικότητα 
δοχείο νερού:

2,2 λ.

Χωρητικότητα 
δοχείο κόκκων καφέ:

500 γρ.

Χωρητικότητα 
ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος* :

0,5 λ.

Χωρητικότητα 
δοχείο απορριμμάτων καφέ:

μέγιστο 16 μερίδες υπολειμμάτων καφέ

Κεντρική εκροή: ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος μετα-
ξύ 80-160 χιλστ.

Μύλος συσκευής: ανοξείδωτος κωνικός μύλος συσκευής

Βαθμός αλέσματος: ρυθμιζόμενος σε 5 βαθμίδες

Μερίδα αλεσμένου καφέ: μέγιστο 12 γρ.



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες,
πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών,
κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, 
φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό

Fax: 210 679 4400
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/µα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Fax: (+357) 22 451 909

801 222 4444 
210 679 4444

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999

(αστική χρέωση πανελλαδικά)

(χωρίς χρέωση)(από κινητό)
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