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Bäste kund,
Tack för att du har inhandlat en kaffemaskin från Smeg-serien.
Genom att välja vår produkt har du valt en lösning där kombinationen av vacker 
formgivning och innovativ teknik bildar unika inredningsföremål.
En hushållsapparat av märket Smeg passar alltid in perfekt med andra produkter 
i sortimentet och bidrar samtidigt till att göra ditt kök vackrare.
Vi hoppas att du kommer att uppskatta denna hushållsapparat. 
Vänliga hälsningar,

SMEG S.p.A.

Modell BCC01
Automatisk kaffemaskin
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SÄKERHET
Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Förvara dessa anvisningar på 
en skyddad plats. Om maskinen 
överlåts till andra personer ska även 
dessa användningsanvisningar 
överlämnas.

Risk för elchock. Eftersom maskinen drivs 
av elström är det nödvändigt att följa dessa 
säkerhetsföreskrifter:
• Rör inte vid stickkontakten med våta händer.
• Se till att eluttaget som används alltid är 

åtkomligt för att kunna dra ur stickkontakten.
• Ta alltid tag i stickkontakten när den ska dras 

ur. Dra aldrig ur stickkontakten genom att dra 
i sladden och händerna får inte vara våta.

• Vid fel på maskinen ska du inte försöka 
reparera den. Stäng av maskinen, dra ur 
stickkontakten och kontakta Smegs tekniska 
assistans.

• I händelse av skador på stickkontakten eller 
nätsladden, får de endast bytas ut av teknisk 
assistans för att undvika fara.

• Sänk inte ned maskinen, nätkabeln eller 
stickkontakten i vatten eller i någon annan 
vätska.

• Varning! Fara för skador. En felaktig användning 
av maskinen kan orsaka personskador. Dra ur 
stickkonktakten före rengöring.

• Låt inte nätsladden hänga ned från bordet 
eller från någon annan yta. Undvik dessutom 
att den kommer i kontakt med heta ytor.

Risk för kvävning på grund av plastförpackningar. 
Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, frigolit) 
utom räckhåll för barn.
• Ställ inte maskinen ovanpå eller i närheten av 

el- eller gasspisar, eller i en varm ugn.
• Tvätta inte maskinen i diskmaskinen.

Ansluta maskinen
Varning! Se till att nätspänningen och -frekvensen 
motsvarar det som anges på märkskylten på 
maskinens botten.
Anslut maskinen till endast ett nätuttag som har 
installerats korrekt och har en minimikapacitet på 
10A och är ordentligt jordat.
Om maskinens stickkontakt inte passar eluttaget, 
ska du be en behörig elektriker byta ut eluttaget.
För  a t t  undv ika fara på grund av a t t 
överhettningsbrytaren återställs av misstag 
ska denna apparat inte matas med en extern 
frånkopplingsanordning såsom en timer eller 
anslutas till en krets som kopplas från och till 
regelbundet.
• Använd inte en adapter.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Häll inte vätskor på stickkontakten eller på 

strömförsörjningsbasen.
Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan leda 
till dödsfall, brand eller elchock.
• Förvara maskinen utom räckhåll för barn under 

8 år. 
• Barn ska inte leka med maskinen.

Viktig säkerhetsinformation
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• Användning av denna apparat är endast 
tillåten för personer (inklusive barn som är minst 
8 år gamla) med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga såvida de övervakas av vuxna 
eller har instruerats om säker användning av 
maskinen och har förstått farorna i samband 
med användningen.

• Rengöring och underhåll av maskinen får 
endast utföras av barn över 8 år, och endast 
under överinseende av en vuxen. 

• Koppla bort maskinen från eluttaget innan 
någon montering, demontering eller rengöring 
utförs. 

Risk för brännskador
• Låt maskinen svalna före rengöring.
• Kaffemaskinen genererar värme och producerar 

varmt vatten under drift. Undvik kontakt med 
kokande vatten.

Korrekt användning av maskinen
• Använd maskinen endast inomhus och på en 

maximal höjd av 2 000 meter över havet.
• Använd endast maskinen för att bereda 

kaffebaserade drycker inklusive malning av 
kaffebönor eller för att mata ut varmvatten. 
Andra användningsområden är olämpliga.

• Häll endast vatten i den avsedda behållaren. 
Använd rent och färskt vatten.

• Använd endast tillverkarens originalreservdelar. 
Användning av reser vdelar som inte 
rekommenderas av tillverkaren kan leda till 
brand, elchock eller personskador.

• Enheten är avsedd att användas för i 
hushållsapparater och liknande, såsom:
-  i köket för personal i affärer, på kontor och 

i andra arbetsutrymmen,
- på  r um och  f r u kos t - boenden  och 

lantgårdsboenden,
- av kunder på hote l l ,  mote l l  och i 

bostadsområden, 
• Andra typer av användning som på restauranger, 

barer och kafeterior, är olämpligt.
Dessutom:
• Ska inte vattenbehållaren fyllas över den 

angivna maxgränsen.
• Använd inte maskinen om det saknas vatten 

i behållaren eller utan behållare.
• Använd endast kaffebönor för att erhålla 

kaffepulvret. Häll inte redan malt kaffe 
i behållaren för kaffebönor. 

• Placera inte maskinen i ett slutet utrymme (typ 
inbyggd lösning).

Observera! För rengöring av ytor som kommer 
i kontakt med livsmedel hänvisas till de särskilda 
rengöringsrekommendationerna i anvisningarna.

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på 
personer och egendom som orsakas av:
• Att maskinen används på ett sätt som inte är 

avsett.
• Att bruksanvisningen inte har lästs igenom.
• Manipulering av maskinen, även om det endast 

gäller en enda del av maskinen.
• Användning av reservdelar som inte är original.
• Försummelse av säkerhetsföreskrifterna.

Viktig säkerhetsinformation
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KASSERING
Elektriska apparater får inte kasseras tillsammans 
med hushållssoporna. Apparaterna med 

denna symbol  omfattas av EU-direktivet 
2012/19/UE. Alla elektriska och elektroniska 
apparater som kasseras ska kasseras 
separat från hushållsavfall och lämnas in till 
därtill avsedda avfallsstationer. Genom att 
kassera maskinen på ett korrekt sätt undviks 
miljöförstöring och risker för människors hälsa. 
För mer information om kassering av förbrukade 
maskinen ska ni vända er till kommunkontoret, 
det lokala kontoret för avfallshantering eller till 
den butik där maskinen inhandlades.

BESKRIVNING AV MASKINEN
(Fig. A)
1 Maskinens hölje.
2 Lock till behållaren för kaffebönor.
3 Behållare för kaffebönor.
4 Lock för vattenbehållare.
5 Vattenbehållare (1,4 l).
6 Vred för att välja malningsgrad.
7 Malningshjulens skydd.
8 Lucka till infusionsenheten.
9 PÅ/AV-knapp.
10 Manöverpanel.
11 Kaffedispenser som kan justeras i höjdled.
12 Kaffesumpbehållare.
13 Inre droppbricka.
14 Yttre droppbricka med nivåindikator.
15 Infusionsenhet.

MÄRKSKYLT
Märkskylten anger tekniska data, serienummer 
och CE-märkning. Märkplåten ska aldrig tas 
bort.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
(Fig. A)
• Packa försiktigt upp maskinen och ta bort 

allt förpackningsmaterial.
• Skölj de borttagbara delarna med ljummet 

vatten såsom: vattentank (5), lock (2, 4), 
lucka (8) behållare för kaffesump (12), 
droppbricka (13,14) och infusionsenhet 
(15).

Före användning ska du kontrollera 
att alla delar är hela och att inga 
sprickor förekommer.

MONTERING AV KOMPONENTER
(Fig. B)
• Placera maskinen på en plan yta och fäst 

droppbrickan (14).
• Anslut nätkabeln till uttaget på maskinens 

baksidan och den andra änden till ett 
vägguttag.

BESKRIVNING AV REGLAGE 
OCH LARM (Fig. A-C-D)

 AV/PÅ-knapp (9)
Denna knapp används för att slå till och från 
strömmen till maskinen.

Knapp för byte av 
 doseringsprogram (20)
Produkten har 8 funktioner som nås via två 
menyer, huvudmeny och undermeny.
Med denna knapp kan du växla mellan 
huvudmeny och undermeny och tvärtom.

Beskrivning/Montering/Reglage
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Huvudmeny Vita lampknappar

 16. Ristrettokaffe

 17. Espressokaffe

 18. Kaffe

 19. Varmt vatten

Undermeny Orange lampknappar

 16 Ristrettokaffe lätt

 17. Espressokaffe lätt

 18. Espresso

 19. Americano

 Larm för tom vattenbehållare 
(21)

Lampan blinkar när behållaren (5) har tagits 
bort, när vattnet har tagit slut eller vattennivån 
är otillräcklig. Sätt tillbaka behållaren eller fyll 
den med vatten.

Larm för slut på kaffebönor (22)
Lampan lyser med fast sken när kaffebönorna 
i behållaren (3) har nått miniminivån eller tagit 
slut. Fyll behållaren med kaffebönor.

 Larm för kaffesumpbehållare 
(23)

Tänd lampa:Kaffesumpbehållaren är full (12). 
Töm behållaren.
Lampan blinkar:
Kaffesumpbehållaren (2) eller den invändiga 
droppbrickan (13) har tagits bort eller är 
felaktigt monterade. Maskinen är blockerad 
tills komponenterna monteras korrekt. 

 Larm för infusionsenhet (24)
Tänd lampa:
Infusionsenheten saknas eller är inte korrekt isatt. 
Maskinen är blockerad tills infusionsenheten 
(15) har monterats tillbaka korrekt.
Lampan blinkar:
Åtkomstluckan (8) för infusionsenheten är inte 
korrekt monterad. Maskinen är blockerad tills 
luckan (8) har monterats korrekt.

 Larm för avkalkning (25)
Tänd lampa:
Signalerar att det är hög tid att köra en 
avkalkningscykel.
Lampan blinkar:
Maskinens alla funktioner är blockerade. Det 
är obligatoriskt köra en avkalkningscykel för 
att återställa maskinens funktion.

Vred för justering av malningsgrad 
(6) (Fig. D)
På maskinen finns ett vred (6) för justering av 
kaffets malningsgrad:Vrid vredet (6) medurs 
”A” för att öka malningsgraden och vrid vredet 
(6) moturs ”B” för att minska malningsgraden 
och det malda kaffet blir mer finmalet (Fig. D).
Vrid vredet (6) så att indikatorn (26) pekar på 
önskad malningsgrad.

 Malningsgraden ska justeras 
medan kvarnen är i drift eller vid 
första användningstillfället när 
behållaren med kaffebönor är 
fullständigt tom. Vrid vredet (6) 
medan kvarnen står stilla, i annat 
fall kan kaffebönorna inuti skada 
malningsenheten.

Reglage
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Mata ut en dryck
• Du kan justera utmatarens (11) position 

beroende på typen av kopp som används. 
För mycket höga koppar kan du ta bort 
droppbrickan (14).

• Placera en kaffekopp eller en stor kopp 
under utmataren.

• Tryck på knappen för önskad funktion. För 
varje vald funktion avslutas utmatningen 
automatiskt. För specifika funktioner, se 
avsnittet ”BESKRIVNING AV REGLAGE 
OCH LARM“.

• När utmatningen är klar tänds alla knappar.
Utmatningen kan avbrytas när som 
helst genom att trycka igen på 
utmatningsknappen.

 Kom ihåg at t  sät ta t i l lbaka 
droppbrickan (14) i slutet av varje 
utmatning.

Det är helt normalt att de första 
kaffekopparna inte har korrekt 
temperatur om maskinen har varit 
avstängd en längre stund (mer än 
20 min). Tips för att snabbt få en 
varm kopp kaffe finns i avsnittet ”Vad 
gör man om...”

Anpassning av mängd
För varje typ av utmatning kan du ställa in mängden 
kaffe eller vatten som matas ut.
• Placera en kaffekopp eller en stor kopp 

under utmataren.
• Tryck i minst 3 sekunder på en av 

knapparna för drycken som ska matas 
ut. Knappen som du har tryckt på börjar 
blinka. Två ljudsignaler hörs från maskinen 
för att bekräfta ändringen av det inställd 
programmet.

• När du når önskad mängd, stoppa 
utmatningen genom att trycka på knappen 
igen. Ett pipljud indikerar att mängden har 
sparats.

Användning

ANVÄNDNING (Fig. E-F-G-H)
• Öppna locket (4) och häll kallt vatten 

i behållaren (5). Var noga med att inte 
överskrida max-markeringen och sätt sedan 
tillbaka locket (4).

• Öppna locket (2) och häll i kaffebönor 
i behållaren (3).

• Kontrollera att droppbrickan (14) är korrekt 
placerad.

• Tryck på knappen (9) , maskinen startar 
uppvärmningsfasen och knapparna blinkar 
i följd.

 När uppvärmningen är klar genomförs 
en självrengöringscykel av de invändiga 
systemen och sedan är maskinen klar att 
användas.

V i d  f ö r s t a  a n v ä n d n i n g e n 
rekommenderas att bereda minst en 
kaffekopp för att köra in maskinens 
alla system.

Om maskinen inte används på 
20 minuter stängs den av. Om du 
har gjort minst en kaffekopp, kör 
en självrengöringscykel. Tryck på 
knappen (9) för att starta maskinen.

Knapp för byte av utmatningsprogram
Maskinen har två utmatningsmenyer i minnet: 
Huvudmenyn och undermenyn. Tryck på 
knappen (20)  för att växla mellan de 
olika programmen.
I huvudmenyn lyser alla knappar vitt och 
i undermenyn lyser alla knappar orange. 
För de olika funktionerna i varje menyn 
hänvisas till avsnitt ”BESKRIVNING AV 
REGLAGE OCH LARM”

När maskinen stängs av lagras 
aktuella utmatningsinställningar 
i huvudmenyn eller undermenyn.
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Användning

P e r s o n l i g  a n p a s s n i n g  a v 
bryggningen av Americano-kaffe. 
Denna kaffevariant bryggs som 
espressokaffe ti l lsats av varmt 
vatten. För att personanpassa denna 
kaffevariant, måste du först stänga 
av kaffebryggningen och därefter 
varmvattentillförseln, precis som för 
andra drycker.

Eventuella dryckesinställningar sparas 
för framtida utmatningar.

För at t  å ters tä l la t i l l verkarens 
originalinställningar, tryck samtidigt 

på knapparna (9)  och (20) 
 i minst 3 sekunder. En 

ljudsignal hörs från maskinen för 
att bekräfta återställningen av 
fabriksinställningarna.

Stänga av maskinen
• Kontrollera att droppbrickan (14) är korrekt 

placerad.
• Om det inte finns något vatten förblir 

maskinen i sköljläge tills behållaren fylls på.

• Tryck på knappen (9) , knapparna (16), 
(17), (18) och (19) börjar blinka i följd och 
maskinen utför en självrengöringscykel om 
minst en kaffekopp har matats ut.

 När självrengöringscykeln är klar stängs 
maskinen av.

MASKININSTÄLLNINGAR 
(Fig. C-G)

I programmeringsmenyn kan vattnets hårdet 
och ljudsignaler ställas in.

Aktivera/inaktivera ljudsignaler
Ljudsignaler kan inaktiveras/aktiveras genom 
att hålla ned knapparna (17) och (20) 

 i tre sekunder. Knappen (17)  
blinkar tre gånger för att bekräfta inställningen.

Ställa in vattnets hårdhet
För att öppna programmeringen av vattnets 
hårdhet, tryck samtidigt ned på knapparna 
(16)  och (20)  i minst 3 sekunder, 
lamporna (21) , (22) , (23)
börjar blinka.
• Välj vattnets hårdhet enligt tabellen nedan. 

Genom att trycka på knappen (16)  
tänds lampan för vald hårdhet och de andra 
släcks.

Lysdiod Hårdhet

 21 Lätt

 22 Medel

 23 Hård

• För att spara vald hårdhet, tryck samtidigt 
på knapparna (16)  och (20)  
i minst 3 sekunder, eller tryck inte på någon 
knapp inom 15 sekunder.

För att garantera en lång livslängd 
för maskinen och bevara kaffets 
doft och smak rekommenderas att 
använda Smegs vattenavhärdarfilter 
(tillval, medlevereras inte). Följ 
anvisningarna som följer med 
til lbehöret för information om 
installation och funktion. När 
tillbehöret har installerats ska du 
ställa in vattnets hårdhet på ”Lätt”, 
enligt anvisningarna i föregående 
avsnitt.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
(Fig. C-E-G-H-I-L)

Manuell sköljning
• Kontrollera att Huvudmenyn har valts, så 

att knapparna (16), (17), (18), (19) lyser 
vitt.

• När maskinen är redo att mata ut och 
droppbrickan sitter på plats, tryck samtidigt 
på knapparna (20)  och (19)  
i minst 3 sekunder: Maskinen sköljer igenom 
kaffesystemet (kaffeutmatare 11).

• När rengöringscykeln är klar lyser 
knapparna med fast sken.

Rengöring av maskinens hölje
För att underhålla maskinens utsidor ska de 
rengöras regelbundet efter varje användning. 
Vänta tills ytorna har svalnat. Rengör med en 
mjuk trasa fuktad med vatten.

 Sänk aldrig ned maskinhuset (1) 
i vatten eller andra vätskor.

 Låt maskinen svalna före rengöring.

Rengöring av den yttre droppbrickan 
(14)
Droppbrickan (14) är försedd med en röd 
flottör (27) som sticker ut från gallret där 
kaffekopparna placeras när max vätskenivå 
överskrids.
• Ta bort droppbrickan (14) och gallret där 

kaffekopparna placeras (28) och töm den.
• Rengör droppbrickan (14) och gallret (28) 

i rinnande vatten och ett neutralt diskmedel.
• Torka komponenterna och sätt tillbaka 

delarna.

Användning/Rengöring och underhåll
Rengöring av kaffesumpbehållare 
(12) och inre droppbricka (13)

Töm behållaren för kaffesump 
medan maskinen är på. Endast på 
detta sätt nollställs kaffesumpens 
räkneverk.

• Ta bort droppbrickan (14).
• Ta bort kaffesumpbehållaren (12) med 

respektive droppbricka (13) genom att dra 
den utåt.

• Töm ur kaffesumparna från behållaren (12).
• Rengör behållaren (12) och droppbrickan 

(13) i rinnande vatten och ett neutralt 
diskmedel.

• Torka komponenterna och sätt tillbaka 
delarna.

D e t  r e k o m m e n d e r a s  a t t 
kaffesumpbehållaren och den inre 
droppbrickan rengörs dagligen.

Rengöring av vattenbehållare (5)
• Ta bort locket (4) och ta bort behållaren 

(5) från maskinen genom att gripa tag 
i handtaget.

• Rengör behållaren (5) i rinnande vatten och 
ett neutralt diskmedel och sätt tillbaka den 
i maskinen igen.

Rengöring av infusionsenhet (15)
 Innan någon typ av rengöringsarbete 
utförs ska kontakten ALLTID dras ut 
ur eluttaget.

• Tryck på luckans (8) nedre del så att lossnar 
och dra sedan ut den från den övre delen.

• Tryck på de två frikopplingsfjädrarna (29) 
som sitter på infusionsenhetens (15) sidor 
och ta sedan ur den från maskinen (Fig. L).

• Tvätta infusionsenheten (15) med rinnande 
vatten. Torka den sedan och sätt tillbaka 
den i maskinen. Var noga med att den 
hamnar i korrekt läge.
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Rengöring och underhåll

• Sätt tillbaka luckan (8) och var noga med 
att den hamnar i korrekt läge.

 Tvät ta inte infusionsenheten 
i diskmaskinen. Den kan skadas 
permanent.

Avkalkning
Ka f f eb r ygga ren  s igna le ra r  nä r  en 
avkalkningscykel behöver köras, baserat 
på inställningen av vattnets hårdhet (för 
inställningen av vattnets hårdhet, hänvisas till 
avsnitt ”Maskininställningar”). 
När lampan (25)  tänds är det nödvändigt 
att köra en avkalkningscykel. I annat fall 
försämras kaffesmaken och maskinen skadas. 
Kaffe och andra drycker kan dock matas ut 
fortfarande under ett begränsat antal cykler. 
När lampan (25)  blinkar är det nödvändigt 
att köra en avkalkningscykel för att kunna 
fortsätta mata ut drycker. 
Gör på föl jande sät t för at t köra en 
avkalkningscykel:
• Placera en behållare med en kapacitet på 

minst 1,4 l under utmataren (11).
• Kontrollera att Huvudmenyn har valts med 

de vita lampknapparna.
• Fyll behållaren (5) upp till MAX-nivån med en 

lösning med vatten och avkalkningsmedel enligt 
tillverkarens doseringsrekommendationer.

• Med maskinen färdig för bryggning trycker 
du samtidigt på knapparna (20)  och 
(18)  i minst 3 sekunder, knappen 
(18)  blinkar med orange ljus och 
lysdioden (25)  tänds med ett fast sken 
under hela avkalkningscykeln som tar ett 
par minuter.

• Avkalkningscykeln avslutas när lösningen 
i behållaren (5) är slut och knappen (18) 

 och lamporna (21)  och (25) 

 lyser med fast sken.
• Under avkalkningscykeln tar maskinen 

några pauser för att avkalkningsmedlet 
ska verka effektivt. Vänta tills cykeln har 
avslutats.

• Häll rent vatten i behållaren (5) upp till 
MAX-nivån för att köra sköljcykeln. Tryck 
sedan på knappen (18)  för att starta 
sköljcykeln. Knappen (18)  blinkar 
och lysdioden (25)  lyser med fast sken 
under hela rengöringscykeln.

• När behållaren (5) är tom är sköljcykeln 
klar.

• Knapparna lyser vitt.

 Om lampan (25)  lyser med fast 
sken efter avkalkningen innebär 
detta att det är nödvändigt att 
köra ännu en avkalkningscykel. 
Detta beror på att mängden 
avkalkningslösning som användes 
inte var tillräcklig för en fullständig 
rengöring.

 Allt annat underhåll måste utföras 
av en auktoriserad servicetekniker.

Procedur för tömning av systemet
Det rekommenderas att tömma systemet om 
maskinen inte ska användas på en längre tid 
och innan en underhållsansvarig konsulteras.
• Aktivera proceduren genom att hålla ned 

knappen (16)  och knappen (19) 
 samtidigt i tre sekunder. Knappen 

(17)  och knappen (19)  blinkar 
samtidigt.

• Allt vatten som finns i behållaren töms ut 
genom kaffesystemet.
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• Pumpen fortsätter att vara i drift (även 
periodvis) för att även tömma de invändiga 
vattensystemen.

• Maskinen stängs av när proceduren är klar.
 Proceduren för tömning av systemet 
tar några minuter och några på- 
och avstängningscykler. Stäng 
inte av maskinen förrän hela 
proceduren är klar.

Rengöring och underhåll
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SV

Vad gör man om...
Problem Orsaker Lösning

Maskinen fungerar inte.

Stickkontakten är inte isatt. Sätt i stickkontakten.
AV/PÅ-knappen har inte 
tryckts in.

Tryck på knappen för att 
starta maskinen.

Larm för avkalkning har löst 
ut (lampa 25  blinkar).

Utför avkalkningen.

Larm för kaffesumpbehållare 
(lampa 23 ).

Töm kaffesumpbehållaren.

Larm för infusionsenhet 
saknas eller infusionsenheten 
är felaktigt monterad 
(lampa 24 ).

Kontrollera att 
infusionsenheten och 
dess lucka är ordentligt 
monterade.

Maskinen fungerar inte.

Larm för tom behållare 
eller behållare saknas 
(lampa 21 ).

Se till att behållaren är 
ordentligt isatt eller fyll den 
med vatten.

Larm för slut på kaffebönor 
(lampa 22 ).

Häll kaffebönor i respektive 
behållare.

Maskinen stannar under 
utmatningen.

Behållaren är inte isatt eller 
tom.

Se till att behållaren är 
ordentligt isatt eller fyll den 
med vatten.

Kaffet rinner ut långsamt 
ur utmataren.

Kaffet är alltför finmalet. Justera malningsgraden med 
respektive vred.
Observera! Maskinen får 
endast justeras medan den 
är i drift. I annat fall kan 
malningsenheten skadas.

Munstycket är igensatt. Rengör munstycket.

Kaffet rinner ut alltför 
snabbt ur utmataren.

Kaffet är alltför grovmalet. Justera malningsgraden med 
respektive vred.

Malningshjulen är utslutna. Kontakta ett auktoriserat 
servicecenter.

Kaffet är inte varmt.
Maskinen har inte använts 
under en längre tid.

Ta koppen som ska fyllas 
med kaffe och mata ut varmt 
vatten i den för att värma 
koppen.

Blockerad låda.
Felaktig användning av 
maskinen.

Kontrollera lamporna 
eller stäng av och sätt på 
maskinen.
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Problem Orsaker Lösning

Maskinen fungerar inte.

Stickkontakten är inte isatt. Sätt i stickkontakten.
AV/PÅ-knappen har inte 
tryckts in.

Tryck på knappen för att 
starta maskinen.

Larm för avkalkning har löst 
ut (lampa 25  blinkar).

Utför avkalkningen.

Larm för kaffesumpbehållare 
(lampa 23 ).

Töm kaffesumpbehållaren.

Larm för infusionsenhet 
saknas eller infusionsenheten 
är felaktigt monterad 
(lampa 24 ).

Kontrollera att 
infusionsenheten och 
dess lucka är ordentligt 
monterade.

Alla knappar blinkar 
samtidigt.

Fel i det inre 
vattensystemet.

Se till att det finns vatten 
i behållaren och vänta tills 
systemet har återställts.
Om problemet kvarstår, 
kontakta serviceassistans.

Om problemet inte kan åtgärdas eller för andra typer av fel, kontakta lokal 
serviceassistans.


