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Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo 

Spoštovani kupci! 
 
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka Beko. Upamo, da boste z izdelkom dobivali najboljše rezultate. 
Izdelan je bil z najkakovostnejšo in najsodobnejšo tehnologijo. Zato si pred uporabo preberite navodila 
in vso priloženo dokumentacijo in vse shranite, če jih boste kdaj v prihodnosti še potrebovali. Če 
izdelek komu oddate, mu priložite tudi navodila za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v 
tem priročniku. 
 
Pomen simbolov 
V priročniku se na različnih mestih pojavljajo naslednji simboli: 
 

 Pomembne informacije in uporabni namigi glede uporabe. 

 Nevarnost: Opozorila v zvezi z varnostjo vašega življenja in lastnine.  

 Opozorilo: Simbol opozarja na morebitne nevarne situacije. 

  Pozor: Simbol opozarja na morebitno poškodbo materiala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdelek je izdelan v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih. 

 

Ustreza direktivi OEEO. Ne vsebuje PCB-jev. Izdelano na Kitajskem.  
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

V tem poglavju so podana varnostna navodila, ki vam bodo pomagala pri preprečevanju poškodb in 
okvar. V primeru neupoštevanja navodil garancija ne bo veljala. 
 

1.1 Nevarnost električnega toka 

Električni tok je življenjsko nevaren!   

Stik z električnimi žicami ali komponentami lahko povzroči resne poškodbe in celo smrt! 

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da preprečite električni udar: 

 Ne uporabljajte kavnega aparata, če sta priključni kabel ali omrežna vtičnica poškodovana. 

 Pred ponovno uporabo kavnega aparata naj omrežni kabel zamenja usposobljen električar. 

 Ne odpirajte ohišja kavnega aparata. Obstaja nevarnost električnega udara, če se dotaknete 

električnih priključkov in/ali če se spremenita električna in mehanska konfiguracija.  

 Pred čiščenjem posode za kavna zrna, izvlecite vtič iz električne vtičnice. Nevarnost vrtečega 

kavnega mlinčka!  
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

1.2 Nevarnost opeklin in oparin      

Med delovanjem se lahko deli kavnega aparata močno segrejejo! Natočena pijača in para sta zelo 

vroči! 

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da preprečite opekline/oparine pri sebi in/ali drugih: 

 Ne dotikajte se kovinskih delov kavnih izlivov. 

 Izogibajte se neposrednemu stiku kože z uhajajočo paro ali vročo vodo za splakovanje, 

čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna.    

 

1.3 Osnovni varnostni ukrepi 

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da zagotovite varno uporabo kavnega aparata: 

 Nikoli se ne igrajte z embalažo, ker se lahko zadušite. 

 Pred uporabo preglejte kavni aparat za vidne znake poškodb. Nikoli ne uporabljajte 

poškodovanega kavnega aparata. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

 Če je priključni kabel poškodovan, naj ga zamenja le usposobljen serviser, ki ga priporoča 

proizvajalec. Tako se boste izognili nevarnostim! Posvetujte se s proizvajalcem ali 

serviserjem. 

 Popravila kavnega aparata naj opravi le usposobljen strokovnjak ali serviser. Nestrokovna 

popravila lahko za uporabnika predstavljajo nevarnost. Poleg tega jih garancija ne krije. 

 Popravila kavnega aparata v času, ko zanj še velja garancija, lahko opravi le servise, ki ga 

pooblasti proizvajalec, drugače garancija za okvare ne bo veljala. 

 Okvarjene dele lahko zamenjate samo z originalnimi rezervnimi deli. Samo originalni rezervni 

deli namreč zagotavljajo, da so zahteve po varnosti zadovoljene. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

 Napravo lahko uporabljajo tudi otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi fizičnimi, 
senzoričnimi in mentalnimi sposobnostmi in tisti, ki nimajo znanja in izkušenj, če imajo pri tem 
nadzor ali če razumejo navodila v zvezi z varno uporabo izdelka in potencialnimi nevarnostmi.  

 Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naj ne opravlja otrok, če ni starejši 
od 8 let ali pod nadzorom.  

 Naprava je namenjena samo domači in podobni uporabi, na primer: 
- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih mestih, 
- za osebje v hotelih, motelih in podobno, 
- v prostorih kot so prenočišča z zajtrkom. 

 Zavarujte kavni aparat pred vplivi vremena kot so dež, zmrzal in neposredna sončna svetloba. 

Ne uporabljajte kavnega aparata na prostem. 
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 1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

 Nikoli ne potapljajte naprave, napajalnega kabla ali električnega vtiča v vodo ali drugo 
tekočino. 

 Ne čistite kavnega aparata in dodatne opreme s detergentom za pranje posode. 

 Ne zlivajte drugih tekočin (razen vode) in na vstavljajte živil v vodni rezervoar. 

 Ne polnite vodnega rezervoarja nad označenim maksimalnim nivojem (spodnji rob luknje za 
polnjenje) (1,4 l). 

 Ne upravljajte naprave, če posodica za kavno usedlino, prestrezni pladenj in rešetka za 
skodelico niso vstavljeni. 

 Ko želite napravo izključiti, ne vlecite za kabel. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. 

 Ne držite kavnega aparata za napajalni kabel. 

 Hranite napravo in njen kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

1.4 Namen uporabe 

Popolnoma avtomatski kavni aparat Beko je namenjen domači in podobni uporabi, na primer, v 

kuhinjah, trgovinah, pisarnah in podobnih mestih ali za stranke v prenočiščih z zajtrkom, hotelih, 

motelih, ipd. Kavni aparat ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je pripravi kave in gretju mleka 

in vode. Kakršna koli druga uporaba se smatra za nepravilno uporabo. 

Nevarne posledice nepravilne uporabe! 

Če naprave ne uporabljate za njen osnovni namen in jo uporabljate kako drugače, lahko postane 

nevarna.  

 OPOZORILO: Kavni aparat lahko uporabljate samo za njegov predvideni namen. 

 OPOZORILO: Upoštevajte postopke, navedene v navodilih za uporabo. 

Za okvare in poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, ne sprejemamo nikakršne odgovornosti.  

Tveganje krije sam lastnik naprave.  

 

1.5 Omejitve odgovornosti 

Vsi tehnični podatki, informacije in navodila o namestitvi, upravljanju in vzdrževanju kavnega aparata, 

ki so navedeni v teh navodilih za uporabo, predstavljajo trenutno stanje v času tiskanja in so osnovane 

na najboljšemu možnemu znanju, pridobljenem z izkušnjami in znanjem. 

Zahteve ne morejo izhajati iz informacij, slik in opisov v teh navodilih.  
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem    

 

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za okvare in poškodbe, ki so posledica neupoštevanja 

navodil, nepravilne uporabe, neprofesionalnega popravila, nepooblaščenih sprememb in uporabe 

neustreznih rezervnih delov.  

 

1.6 Skladnost z direktivo OEEO in odlaganje odsluženega izdelka 

 Izdelek ne vsebuje nevarnih in nedovoljenih materialov, določenih v uredbi o odpadni 
električni in elektronski opremi, ki jo je izdal ministrstvo za okolje in prostor. Ustreza direktivi OEEO. 
Naprava je proizvedena z visoko-kakovostnimi deli in materiali, katere je mogoče ponovno uporabiti in 
so primerni za recikliranje. Zato ne odvrzite odslužene naprave med običajne gospodinjske odpadke. 
Nesite jo na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Pozanimajte se pri lokalnih 
oblasteh o lokaciji teh zbirnih mest. Pomagajte zaščititi okolje in naravne vire z recikliranjem 
odsluženih izdelkov. 
 
1.3 Embalaža 

 Embalaža izdelka je narejena iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z državno 
zakonodajo. Ne odvrzite embalaže med običajne gospodinjske odpadke. Nesite jo na zbirno mesto za 
recikliranje električnih in elektronskih naprav. Nesite jo na eno od zbirnih mest za zbiranje embalaže, 
ki ga določajo lokalne oblasti. 
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2 Kavni aparat 

 

2.1 Pregled 

 
 

 

Vrednosti, podane na oznakah, ki se nahajajo na napravi ali na priloženi natisnjeni dokumentaciji, predstavljajo 
vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti so odvisne od uporabe 
naprave in od razmer okolja.  
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2 Kavni aparat 

 

1. Prikaz funkcij 

2. Tipka ON/OFF 

3. Po višini nastavljiva izlivna enota z vgrajeni penilnikom mleka 

4. Izliv kave 

5. Posoda za kavno usedlino 

6. Tipke za 5 funkcij / meni 

7. Vodni rezervoar 

8. Odstranljiv prestrezni pladenj z nerjavečo mrežo 

9. Priključna kartica z navodili za hitro uporabo 

10. Jašek za mleto kavo  

11. Posoda za kavna zrna 

12. Vzvod za nastavitev stopnje mletja 

13. Vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo 

14. Pokrov za posodo za kavna zrna 

15. Merilna žlica s čistilno krtačo in funkcijo orodja  

16. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna 

17. Čistilne tablete 

18. Testni listič za ugotavljanje trdote vode 

19. Čistilo za posodo za mleko 

20. Cev za penilnik mleka 

  

 

2.2 Tehnični podatki 
 

 
 
Napajanje: 220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Moč: 1550 W 
Vodni rezervoar: 1,4 l 
 
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in oblike. 
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3 Prikazovalnik 

 

Prikazovalnik funkcij 

 

 
Program Št. skod. 

na  točeno 

količino  

Velikost polne 

skodelice  

Količina za 

mletje kave  

Sporočila 

 

 

 

Funkcije menija 

 

 
 

Kombinacija tipk za meni  za 3 sekunde. 
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3 Prikazovalnik 

 

Funkcije menija 
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4 Postavitev 

 

4.1 Zahteve glede prostora uporabe 

Za varno, brezhibno uporabo kavnega aparata mora prostor ustrezati naslednjih zahtevam: 

 Postavite kavni aparat na trdno, vodoravno površino, odporno na vročino in vodo in dovolj 

močno, da zdrži težo aparata. 

 Izberite mesto namestitve in priključitve, ki bo izven dosega otrok. 

 Kavni aparat ni namenjen namestitvi v zaprt prostor kot je, na primer, omarica. 

 Vtičnica mora biti enostavno dosegljiva, da lahko v nujnih primerih na hiter in enostaven način 

iz nje izvlečete vtič. 

 Da bi omogočili delovanje brez težav, mora biti temperatura okolja med 8°C in 40°C. 

 

  Če se naprava ohladi pod 0°C, naj se, preden jo ponovno vklopite, ogreje na 

priporočeno temperaturo.  

 

4.2 Električna povezava 

Za varno in brezhibno delovanje kavnega aparata upoštevajte naslednja navodila v zvezi z električno 

priključitvijo: 

 Preden priključite kavni aparat, primerjajte podatke (napetost in frekvenca) navedene na 

napisni ploščici, s podatki vašega električnega omrežja. Podatki se morajo ujemati, sicer lahko 

pride do okvare aparata. Če ste v dvomih, se posvetujte z usposobljenim električarjem. 
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4 Postavitev 

 

 Če za priključitev v električno vtičnico uporabite podaljševalni kabel, naj ne bo daljši od 3 

metrov in ne tanjši od 1,5 mm2. Iz varnostnih razlogov (da ne bi prišlo do požara) je uporaba 

večih adapterjev ali razdelilnika prepovedana.  

 Ne vlecite za priključni kabel. 

 Varnost električne priključitve kavnega aparata je zagotovljena samo, če je vtičnica ozemljena. 

Priključitev v stensko vtičnico, ki ni ozemljena, je prepovedana. Če ste v dvomih, naj vaš 

električni sistem pregleda usposobljen električar. Proizvajalec ne sprejema nobenih 

odgovornosti za poškodbe in okvare, ki so posledica nepravilne priključitve.  

 

4.3 Namestitev prestreznega pladnja  

Postavite prestrezni pladenj z nerjavečo mrežo (8) na sredino, pred napravo. Nežno ga potisnite 

naprej proti posodi, dokler ne zaskoči v svoj položaj.  

 
 

4.4 Namestitev posode za mleko 

Posoda za mleko mora biti nameščena, če želite točiti kavne specialitete z mlekom ali mlečno peno. 

Sledite naslednjemu postopku: 

1. Odprite vratca z izlivno enoto, tako da jih na levi strani dvignete. 
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4 Postavitev 

 

 Preden odprete ali zaprete vratca, najprej pritisnite izhodno enoto v zgornji položaj, da se 

cev za mleko ne bi priščipnila. 

  
2. Vstavite konec cevi za mleko, ki je pod kotom odrezan, do konca v zgornjo odprtino penilnika 

 (1) in pritisnite cev za mleko v vodila (2) in (3). 

   

 Če želite natočiti samo vročo vodo, preverite, če je cev nameščena. 

3.  Zaprite vratca z izlivno enoto. 

 Preden odprete ali zaprete vratca, najprej pritisnite izhodno enoto v zgornji položaj, da se 

cev za mleko ne bi priščipnila. 

4. Postavite tetrapak z mlekom na levo stran kavnega aparata. 

5. Vstavite cev za mleko v odprt tetrapak z mlekom. 

  Stran cevi z razcepljenim koncem mora seči vse do dna posode z mlekom. 
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4 Postavitev 

 

 Če je tetrapak z mlekom na novo odprt, se lahko zgodi, da bo mleko po pripravi kavnega 

napitka kapljalo iz izlivne enote.  

 Mleko je občutljivo živilo. Ko uporabljate mleko, vedno poskrbite za čistočo. Odpirajte 

tetrapak z mlekom s čistimi rokami in pripomočki, da bakterije ne bi zašle v mleko.  

 

4.5 Polnjenje rezervoarja z vodo 

 POZOR: Mleko, mineralna voda in druge tekočine lahko poškodujejo vodni rezervoar ali 

kavni aparat. 

 POZOR: Vodni rezervoar polnite le s svežo, hladno vodo. 

 POZOR: Upoštevajte označeni maksimalni nivo 1,4 litrov. 

 POZOR: Med začetnim zagonom (ali če je bil vodni rezervoar prej povsem izpraznjen), 

utegne biti sprejemanje vode počasnejše. V tem primeru pomaga, če napravo izklopite in ponovno 

vklopite. 

 

Za polnjenje rezervoarja z vodo sledite spodnjemu postopku: 

1. Potisnite izlivno enoto (3) v najvišji položaj. 

2. Odstranite vodni rezervoar (7) iz naprave. 

3. Napolnite vodni rezervoar s svežo vodo do maksimalnega nivoja - na spodnjem robu luknje za 

polnjenje. 
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4 Postavitev 

 

4. Postavite vodni rezervoar nazaj v napravo. Pritisnite ga, da zaskoči. 

  

 Če se na prikazovalniku prikaže naslednji simbol, je pred naslednjo pripravo napitka 

potrebno napolniti vodni rezervoar, drugače nadaljnje funkcije ne bodo mogoče:  

   

 Preden vstavite vodni rezervoar, se prepričajte, da je na zunanji strani suh. Preden ga 

vstavite, obrišite tudi njegov držaj (glej poglavje 6.2). 

 

4.6 Polnjenje posode za kavo v zrnju 

 Vsak kavni aparat je pred izročitvijo temeljito pregledan in njegovo delovanje preizkušeno. 

Zato se utegnejo v mlinčku za kavo nahajati ostanki mlete kave. Ne skrbite, kavni aparat je gotovo 

nov. 

 POZOR: Prepričajte se, da v posodo za kavo v zrnu ne zaidejo tuji predmeti (npr. 

kamenčki). Škode, ki jo povzročijo tuji predmeti v mlinčku, garancija ne krije. Okvara mehanizma za 

mletje! 
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4 Postavitev 

 

 POZOR: Posodo za kavo v zrnu polnite samo s pravimi kavnimi zrni, brez sladkornega 

preliva in aromatiziranih sestavin. Okvara mehanizma za mletje! 

 

Če želite napolniti posodo s kavnimi zrni (11) sledite spodnjemu postopku: 

1. Odprite pokrov posode s kavnimi zrni. 

2. Napolnite posodo s svežimi kavnimi zrni. 

3. Ponovno zaprite pokrov posode. 
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5. Upravljanje in uporaba 

To poglavje vsebuje pomembne informacije o upravljanju in uporabi kavnega aparata. 

 

5.1 Varnostni ukrepi 

Upoštevajte spodnje varnostne ukrepe, da preprečite nevarnost in materialno škodo: 

 OPOZORILO: Napravo upravljajte samo, kadar so posoda za kavno usedlino, prestrezni 

pladenj in mrežica nameščeni.  

 OPOZORILO: Med delovanjem kavnega aparata ga ne puščajte brez nadzora. 

 

5.2 Vklop kavnega aparata 

 Pred vklopom se vedno prepričajte, da sta vodni rezervoar in posoda za kavo v zrnu polna. 

Za vsak vklop ali izklop naprave je potrebna voda za cikel samodejnega splakovanja. 

 Med postopkom splakovanja utegnejo v posodo za kavno usedlino zaiti majhne količine 

vode. To ne pomeni okvare.  

 

 Vklopite napravo s pritiskom in krajšim 

držanjem tipke ON/OFF. Med 

postopkom segrevanja (pribl. 30 

sekund) utripa naslednji simbol:   
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5. Upravljanje in uporaba 

 

Ko je dosežena obratovalna temperatura, kavni aparat samodejno izvede cikel splakovanja. Pri tem 

utegne na prestrezni pladenj priteči nekaj kapljic vode. 

Ko je cikel splakovanja končan, je kavni aparat pripravljen. Med začetnim zagonom se prikaže 

naslednji prikaz: 

 
 

5.3 Izklop kavnega aparata 

1. Pritisnite na tipko ON/OFF, da izklopite kavni aparat. Aparat bo izvedel cikel splakovanja. 

 

 Če ste pripravili kavni napitek z mlekom/mlečno peno, bo kavni aparat opozoril na to, da je 

po splakovanju potrebno očistiti tudi posodo za mleko. Podrobnosti o tem lahko najdete v poglavju 6.3. 

Očistite posodo za mleko, če ne, bo potrebno daljše čiščenje penilnika mleka (glej poglavje 6. 11). 

 Če je vodni rezervoar prazen ali če niste opravili potrebnega čiščenja posode za mleko, se 

bo samodejni izklop zamaknil za 15 minut. 
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2. Kavni aparat kasneje opozori na to, da je potrebno izprazniti posodo za kavno usedlino (5). Prikaže 

se naslednji simbol:  

 
 

 OPOZORILO: Posodo za kavno usedlino vsakič izpraznite, da se ne bi ustvarila plesen. 

- Kavni aparata se po 15-ih sekundah samodejno izklopi. 

 

5.4 Izklop kavnega aparata v nujnih primerih 

Če gre za nujen primer, lahko kavni aparat med delovanjem izklopite tako, da 2x pritisnete na tipko 

ON/OFF. 

Izjema: med postopkom splakovanja, ko se aparat vklaplja/izklaplja. 

 

5.5 Določanje trdote vode 

Pred prvo uporabo kavnega aparata nastavite ustrezno trdoto vode za vaše področje. Trdoto vode 

lahko določite s pomočjo testnih lističev (18), priloženih napravi. Nadaljujte z naslednjim postopkom: 

Testni listič za 1 minuto potopite v mrzlo vodo in nato z lističa otresite odvečno vodo. Po približno 1 

minuti lahko po rožnatih področjih določite trdoto vode. 
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5.6 Nastavitve menija 

 

Funkcije menija vam omogočajo različne nastavitve - na primer, nastavitev trdote vode. 

1. Za to hkrati pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipki 2 in 3. 

- Prikaz simbolov bo na hitro zasvetil v obliki utripajoče črte, nato se bo prikaz spremenil na trenutne 

nastavitve. Nastavite lahko naslednje parametre: 

 

Osvetlitev vodnega rezervoarja   s tipko 2 

Stopnja trdote vode   s tipko 3 

Temperatura kave   s tipko 4  

Čas izklopa    s tipko 5 

 

2. Shranite vpisane nastavitve in izklopite meni s pritiskom na (6). Če ne pritisnete na tipko , 

se bo program po 30ih sekundah samodejno vrnil na način upravljanja, ne da bi se nove nastavitve 

shranile. 
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5.7 Nastavitev in shranitev nastavitve trdote vode 

Če želite nastaviti prej določeno trdoto vode, nadaljujte na naslednji način: hkrati pritisnite in pribl. 3 

sekunde držite tipki 2 in 3, da preklopite na meni s funkcijami. Prikazi funkcij bodo v meniju najprej 

utripali, nato pa se bodo prikazale trenutne nastavitve. 

 
 

1. Pritiskajte na tipko 3, da nastavite želeno trdoto vode. 

 
 

Spodnja slika prikazuje 4 stopnje trdote vode. 

 

2. Shranite nastavitev s pritiskom na tipko (6). Za potrditev približno 3 sekunde utripajo vsi prikazi 

funkcij menija. Naprava se nato vrne na način običajnega delovanja. 

 
 

5.8 Priprava vroče vode 

 OPOZORILO: Pazite, da se ne opečete ali oparite z vročo vodo! Pazite, da ne pride do 

neposrednega stika s kožo.  
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Za pripravo vroče vode sledite spodnjemu postopku: 

1. Nastavite napravo na način "ena skodelica". 

2. Na napravi izberite ustrezno velikost skodelice. 

3. Nastavite ustrezno višino izliva, tako da potisnete izliv gor ali dol in nato postavite skodelico pod 

izliv. 

4. Odprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo, da priteče vroča voda. 

5. Točenje vroče vode lahko ustavite tako, da zaprete vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo. 

 

 Kadar pripravljate vročo vodo, cev za mleko ne sme biti pritrjena. 

 Ne izberite funkcije "mlečna pena". 

 

5.9 Nastavitev stopnje mletja 

S pomočjo vzvoda lahko nastavite stopnjo mletja (12).  

 POZOR: Če nastavite stopnjo mletja, ko mlinček ne dela, lahko povzročite škodo! 

Stopnjo mletja nastavite medtem ko mlinček dela. 

 

Za nastavitev stopnje mletja sledite spodnjemu postopku: 

1. Postavite skodelico pod izliv za kavo. 

2. Za pripravo kave pritisnite na tipko (6). 

  
3. Medtem ko mlinček melje, z vzvodom za nastavitev stopnje mletja (12) izberite nastavitev. Kava se 

pripravi in stopnja mletja se nastavi. 
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Nastavitev se uporabi na naslednji način: 

 
 

 Za rahlo pražena kavna zrna nastavite mehanizem mletja na "fine" (fino mleto). Če je kava 

mleta prefino, bo iz naprave tekla po kapljicah. 

 Za močneje pražena kavna zrna nastavite mehanizem mletja na "coarse" (grobo mleto). Če 

je kava mleta pregrobo, bo iz naprave tekla prehitro. 

 

5.10 Priprava kave iz celih zrn 

Če želite kavni napitek pripraviti iz celih kavnih zrn, sledite spodnjemu postopku: 

1. Pod izliv za kavo (4) postavite eno ali dve skodelici ali (če ste izbrali posodo) posodo ustrezne 

velikosti (500 ali 1000 ml). 

2. Če želite zmanjšati izgubo toplote in pljuskanje, nastavite višino izliva tako, da bo ustrezala velikosti 

skodelice.   

  
 

 Če je višino izliva težko nastaviti, očistite izlivno enoto (glej poglavje 6.5). 
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3. S pritiskom na tipko 4 izberite želeno velikost skodelice. 

  
Na voljo so naslednje možnosti: 

  

 Izbira velikosti skodelice je mogoča samo v načinu ene ali dveh skodelic. Tovarniška 

nastavitev (pribl. 120 ml na skodelico) je za način štirih ali osmih skodelic pri izbiri posode.   

 Kavni aparat je tovarniško nastavljen na standardne količine za posamezne velikosti 

skodelic. Če želite spremeniti količino napitka v skodelici glejte poglavje 5.11. 

 

4. S pritiskom na tipko 5 izberite želeno količino mlete kave. 

  
Na voljo so naslednje možnosti: 
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5. Upravljanje in uporaba 

 

 Funkcija samodejnega popravljanja količine izmeri količino zmlete kave in jo postopoma 

prilagodi nastavljeni vrednosti za moč kave. S tem kompenzira razliko med mletjem in različnimi 

vrstami kave. Zato bo morda potrebno kavo zavreti 5 krat, da bo popravek najustreznejši.  

 Zadnja izbrana količina mlete kave ostane nastavljena za vsako velikost skodelice. 

 Nastavljena količina mlete kave ostane shranjena, tudi če napravo izključite. 

 

5. S tipko 3 izberite potrebno število skodelic ali velikost posode. 

 
Na voljo so naslednje možnosti: 

 

6. Če želite segreti kavo, pritisnite na tipko (6). 
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5. Upravljanje in uporaba 

 

 Ne pozabite, da sta v načinu dveh skodelic vključena dva zaporedna in skladna postopka 

kuhanja. Če izberete način štirih/osmih skodelic, je vključenih 4 ali 8 postopkov kuhanja. Skodelice ali 

posodo odstranite šele takrat, ko so vsi postopki končani. 

 Med pripravo kavnega napitka se mleta kava najprej namoči z majhno količino vode za 

pred-kuhanje. Postopek dejanskega kuhanja se opravi po kratkem premoru. 

 Točenje kave lahko ustavite predčasno tako, da pritisnete na tipko   (tipka 6). V primeru 

močno neenakomernega ali samo enostranskega polnjenja skodelic med funkcijo polnjenja dveh 

skodelic, preverite, da nista eden ali oba izliva zamašena (na primer s kavnimi zrni ali čim podobnim). 

  

5.11 Spreminjanje in shranjevanje količine napitka v skodelici v načinu "bean" (kavna zrna) 

Kavni aparat je tovarniško nastavljen na standardne količine. Lahko pa količino napitka v skodelici 

nastavite za vsako velikost skodelice posebej.  

Sledite naslednjemu postopku: 
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5. Upravljanje in uporaba 

 

1. Pritiskajte na tipko 4, dokler se ne prikaže ustrezni simbol skodelice za želeno količino mlete kave.  

 

 Količina napitka za eno skodelico se med postopkom shrani (naprava mora biti nastavljena 

na način ene skodelice). 

 
2. Postavite primerno skodelico pod izliv za kavo (skodelico za espresso, skodelico za kavo ali vrček 

za kavo). 

3. Pritiskajte na tipko 5, dokler ne zasveti simbol za želeno količino mlete kave. 

 

4. Pritisnite na tipko  (tipka 6) in držite tipko, dokler ni dosežena želena količina. 

 
5. Tipko sprostite. Nova količina napitka v skodelici je sedaj shranjena. 

 Če želite spremeniti tudi količino napitka za druge velikosti skodelic, postopek ponavljajte. 

 Vse vrednosti ostanejo shranjene, tudi ko napravo izklopite. Če spremenite velikost 

skodelice, lahko količino napitka v skodelici nastavite vsakič posebej. 
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5.12 Priprava kavnega napitka iz mlete kave  

 

 POZOR: Uporabljajte samo priloženo merilno žlico in nikoli ne polnite posodice z več kot 

eno merilno žlico (maks. 8 g) mlete kave. 

 POZOR: Ne polnite posode z vodotopnimi, z zmrzovanjem posušenimi izdelki ali drugimi 

napitki v prahu.   

 POZOR: Predrobno zmleta kava lahko povzroča težave. 

 

Za pripravo kavnega napitka iz mlete kave sledite spodnjemu postopku: 

1. S pritiskanjem na tipko 5 izberite funkcijo "Coffee powder". 

 
Na prikazovalniku se prikaže naslednji simbol: 

 

 S postopkom priprave kavnega napitka iz mlete kave lahko pripravite samo eno skodelico. 

 Funkcija "Ground coffee quantity" (količina mlete kave) je izklopljena. Zato se na 

prikazovalniku informacije o količini mlete kave ne prikažejo. 
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2. S pritiskanjem na tipko 4 izberite želeno velikost skodelice. 

 
Na voljo so naslednje možnosti: 

 
 

 Standardne količine napitka za posamezni simbol skodelice se nanašajo na način "kavna 

zrna", " mleta kava" in "vroča voda". Če želite spremeniti količino napitka v skodelici, se bo nanašala 

samo na način " mleta kava". Navodila poiščite v poglavju 5.13. 

 

3. Odprite pokrov posode za mleto kavo (14) in jašek za mleto kavo (10). 

4. Dodajte sveže mleto kavo. 

5. Zaprite oba pokrova. 

 

 POZOR: Pazite, da mleta kava ne zamaši posodice in da v posodico ne zaidejo tujki. 

 POZOR: Nikoli ne polnite posode z več kot eno merico mlete kave. 

 POZOR: Posodica za polnjenje ni posodica za shranjevanje. Mleto kavo je potrebno 

prenesti neposredno v enoto za kuhanje. 

 

6. Postavite skodelico pod izliv za kavo. 
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7. Če želite zmanjšati izgubo toplote in pljuskanje, nastavite višino izliva tako, da bo ustrezala velikosti 

skodelice.   

  
 

 Če je višino izliva težko nastaviti, očistite izlivno enoto (glej poglavje 6.5). 

 

8. Pritisnite na tipko  (tipka 6), da natočite kavo. 

 Točenje kave lahko predhodno ustavite s pritiskom na tipko (tipka 6). 

 

5.13 Spreminjanje in shranjevanje količine napitka v skodelici v načinu "powder" (mleta kavna) 

Kavni aparat je tovarniško nastavljen na standardne količine. Lahko pa količino napitka v skodelici 

nastavite za vsako velikost skodelice posebej.  

Sledite naslednjemu postopku: 

2. S tipko 5 izberite funkcijo "Coffee powder" (mleta kava). 

 
Na prikazovalniku zasveti naslednji simbol: 
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2. Pritiskajte na tipko 4, dokler se ne prikaže ustrezni simbol skodelice za želeno količino mlete kave. 

 
3. Postavite primerno skodelico pod izliv za kavo (npr. vrček za kavo). 

4. Napolnite jašek za mleto kavo s sveže zmleto kavo. 

5. Pritisnite na tipko  (tipka 6) in držite tipko, dokler ne dosežete želeno količino. 

 
6. Tipko sprostite. Nova količina napitka v skodelici je sedaj shranjena. 

 Če želite spremeniti količino napitka za druge velikosti skodelic, postopek ponavljajte. 

 Vse vrednosti ostanejo shranjene, tudi ko napravo izklopite. Če spremenite velikost 

skodelice, lahko količino napitka v skodelici nastavite vsakič posebej. 

 Shranjena količina kavnega napitka v skodelici za posamezni simbol skodelice velja samo v 

načinu  "powder". 

 

5.14 Priprava kavnih specialitet 

Za točenje kavnih specialitet mora biti posoda za mleko nameščena. Podrobnosti si oglejte v poglavju 

4.4. 

 Ne uporabljajte sojinega ali riževega mleka, ker ne bo mogoče ustvariti pene. 
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 Na kakovost mlečne pene vplivajo tudi vrsta mleka, vsebina maščobe in temperatura. 

 Z napravo lahko pripravite tako "Latte Macchiato" kot tudi "Cappuccino". Razlika je le v načinu 

priprave. 

 Če pripravljate "Latte Macchiato", se v visok kozarec najprej natoči spenjeno mleko, nato pa 

še kava. Če pa pripravljate "Cappuccino", se v skodelico najprej natoči kava, na vrh kave pa 

vroča mlečna pena. 

 

1. Za pripravo "Latte Macchiato" pritiskajte na tipko 4, da izberete simbol za kavne specialitete. 

  

 Če izberete način "kavne specialitete" ("Coffee speciality") se naprava segreje na višjo 

temperaturo. Med postopkom segrevanja utripa lučka na tipki za temperaturo. 

 Za pripravo kavnega napitka "Latte Machiato" najprej povlecite prestrezni pladenj (8) iz 

naprave, da lahko pod izliv postavite višji kozarec. 

2. Postavite enega ali dva kozarca pod izliv za kavo (4). 

3. Če želite zmanjšati izgubo toplote in pljuskanje, nastavite višino izliva tako, da bo ustrezala velikosti 

skodelice.   
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 Če je višino izliva težko nastaviti, očistite izlivno enoto (glej poglavje 6.5). 

4. Odprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo (13). 

5. Natočite mlečno peno v kozarec (po vašem okusu). 

6. Točenje mlečne pene lahko ustavite tako, da zaprete vrtljivo stikalo (13). 

 
7. Če želite dodati potrebno količino kave, s pritiskom na tipko 4 izberite ustrezni simbol skodelice. 

 Če izberete način "Coffee powder" (mleta kava), lahko uporabite le eno skodelico. 

 V poglavju 5.11 si lahko ogledate, kako se nastavi običajno količino napitka v skodelici ali 

količine napitka v posameznih skodelicah. Kako spremeniti ali shraniti nastavitev količine napitka v 

skodelici si lahko ogledate v poglavju 5.13. Postopek za spreminjanje in shranjevanje nastavitve 

količine napitka v skodelici se nanaša tudi na ta način. 

8. Pritisnite na tipko  (tipka 6), da natočite kavo. 

 Točenje kave lahko predhodno ustavite s pritiskom na tipko (tipka 6). 
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 Zapomnite si, da se v načinu dveh skodelic zaporedoma odvijeta dva postopka kuhanja 

kave. Skodelici/kozarca odstranite šele, ko se zaključita oba postopka kuhanja. 

 

Kapučino se naredi v obratnem zaporedju. 

Uporabite skodelice za kavo in najprej natočite kavo, nato pa še mlečno peno. 

 

5.15 Čiščenje posode za mleko po točenju napitkov z mlekom 

Če ste uporabili mleko, je potrebno posodo za mleko takoj splakniti. 

1. Pritiskajte na tipko 2, dokler se na prikazovalniku ne prikaže "Milk system cleaning" (čiščenje 

posode za mleko). 

  

2. Pritisnite na tipko  (tipka 6). 

 

 Medtem ko se za kratek čas vklopi segrevanje, simbol za čiščenje posode za mleko in lučka 

za temperaturo utripata. 

 Ko je segrevanje končano, simbola za čiščenje posode za mleko in za mlečno peno na 

prikazovalniku utripata.  

 

3. Napolnite posodo z 200 ml vode in ustrezno količino čistila za posodo za mleko (glej opombe na 

čistilnem sredstvu). 

  
4. Vstavite cevko za mleko do dna posode s čistilnim sredstvom. 
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5. Ko je postopek splakovanja končan, izpraznite posodo s čistilnim sredstvom, splaknite jo in 

napolnite z 200 ml sveže vode, da se sistem splakne. 

  
6. Vstavite cev za mleko do dna posode. 

7. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

8. Ko je postopek splakovanja končan, zaprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo. 

  
- Naprava po nekaj sekundah preklopi nazaj na način delovanja. 

 

 Če pripravite več napitkov z mlekom, je za tem potrebno posodo za mleko očistiti. Če ne, bo 

naprava zahtevala čiščenje, ko jo naslednjič vklopite. Takrat ne bo mogoče izbrati napitka. 

- Ostanke mleka je potrebno očistiti iz izlivov po vsakem točenju kavnega napitka. 
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5.16 Nastavitev in shranjevanje nastavitve temperature kave 

 

1. Če želite nastaviti temperaturo kave, sledite spodnjemu postopku: 

Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki 2 in 3, da se vklopi meni. Prikazi menijev bodo najprej utripali 

v vrsti, nato se bodo prikazale trenutne nastavitve.  

  
2. Pritiskajte na tipko 4, dokler ne nastavite ustrezno trdoto vode. 

  
 

Spodnja slika kaže prikaze treh možnih nastavitev temperature kave. 

  

3. Shranite nastavitve in izklopite meni s pritiskom na (tipka 6). Vsi prikazi funkcij menija približno 

3 sekunde utripajo. Nato se naprava vrne na način običajnega delovanja. 
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5.17 Nastavitev in shranjevanje nastavitve časa izklopa 

1. Če želite nastaviti čas izklopa, sledite spodnjemu postopku:  

Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki 2 in 3, da se vklopi meni. Prikazi menijev bodo najprej v vrsti 

utripali, nato se bodo prikazale trenutne nastavitve.  

  
2. Nato pritiskajte na tipko 5, da nastavite želeni čas izklopa. 

  
Spodnja slika prikazuje prikaze 4ih možnosti. Naprava je programirana na najvišje možno varčevanje 

z energijo. Pred-nastavljeni čas izklopa je 9 minut. 

  

3. Shranite nastavitve in izklopite meni s pritiskom na (tipka 6). Vsi prikazi funkcij menija približno 

3 sekunde utripajo. Nato se naprava vrne na način običajnega delovanja. 
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5.18 Nastavitev osvetlitve vodnega rezervoarja 

 

1. Če želite nastaviti osvetlitev vodnega rezervoarja, sledite naslednjemu postopku: 

Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki 2 in 3, da se vklopi meni. Prikazi menijev bodo najprej v vrsti 

utripali, nato se bodo prikazale trenutne nastavitve.  

  
2. Nato pritiskajte na tipko 2, da nastavite ustrezno osvetlitev. 

 

Spodnja slika prikazuje prikaz dveh možnih nastavitev. 

  
 

3. Shranite nastavitve in izklopite meni s pritiskom na (tipka 6). Vsi prikazi funkcij menija približno 

3 sekunde utripajo. Nato se naprava vrne na način običajnega delovanja. 
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5.19 Ponastavitev enote (Reset) 

 

Ta funkcija ponastavi vse spremenjene vrednosti na njihove originalne tovarniške nastavitve. 

Funkcija vpliva na naslednje nastavitve in shranjene vrednosti: 

 Trdota vode 

 Količina napitka v skodelici 

 Količina zmlete kave 

 Temperatura kave 

 Čas izklopa 

 Osvetlitev vodnega rezervoarja 

 

Če želite napravo ponastaviti, sledite spodnjemu postopku: 

Hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki 2 in 3, da se vklopi meni. Prikazi menijev bodo najprej v vrsti 

utripali, nato se bodo prikazale trenutne nastavitve. Pritisnite in približno 3 sekunde držite tipki 2 in 4. 

 

Simboli nekajkrat utripnejo, kar potrjuje ponastavitev. Naprava se samodejno vrne na način običajnega 

delovanja. 
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V tem poglavju so navedene pomembne informacije o čiščenju in vzdrževanju kavnega aparata. Kavni 

aparat naj bo vedno čist. Tako bo vedno zagotovljena visoka kakovost kave in brezhibno delovanje. 

 

6.1 Varnostni ukrepi 

Pred čiščenjem kavnega aparata preberite naslednje varnostne ukrepe: 

 OPOZORILO: Pred čiščenjem izklopite kavni aparat in izvlecite kabel iz stenske vtičnice. 

 OPOZORILO: Pred čiščenjem naj se kavni aparat povsem ohladi. 

 OPOZORILO: Ne uporabljajte grobih ali jedkih čistilnih sredstev. Očistite notranjost in 

zunanjost ohišja z mehko, vlažno krpo. 

  OPOZORILO: Nikoli ne potapljajte kavnega aparata, napajalnega kabla ali vtiča v vodo 

ali druge tekočine. 

 OPOZORILO: Ne čistite delov ohišja kot so podstavek za kavno usedlino, vodni 

rezervoar in prestrezni pladenj, v pomivalnem stroju. S tem bi steklene površine počasi postale motne. 

 OPOZORILO: Nikoli ne vlivajte vode v posodo za kavna zrna ali v mehanizem za mletje, 

ker bi s tem utegnili povzročiti škodo. 
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 OPOZORILO: Upoštevajte navodila za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna. 

 

6.2 Redno čiščenje 

1. Očistite zunanje površine naprave z mehko, vlažno krpo. Prikazovalnik lahko očistite, na primer, s 

krpico za brisanje očal. 

2. Odstranite posodo za kavno usedlino (5) in vodni rezervoar (7) in ju očistite s toplo vodo in blagim 

čistilnim sredstvom. Obrišite ohišje obeh enot z vlažno krpo. 

3. Prestrezni pladenj redno praznite, najmanj pa, ko skozi odprtino v mreži za skodelico postane vidna 

rdeča oznaka nivoja količine.  

5. Očistite posodo za kavna zrna s suho krpo, ki ne pušča sledi. 

 

6.3 Čistilni program za posodo za mleko 

Če po točenju kavnega napitka z mlekom izklopite kavni aparat s tipko ON/OFF, aparat opravi cikel 

splakovanja in vas nato opozori, da očistite posodo za mleko.  

 

 Če se kavni aparat samodejno izklopi, za tem ko stoči kavni napitek z mlekom/peno, vas 

opozori na to, da čez 15 minut očistite posodo za mleko. 

 Če posode za mleko ne očistite, vas bo kavni aparat ob naslednjem vklopu na to ponovno 

opozoril. 
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 Kavni napitek lahko ponovno natočite šele, ko opravite čiščenje. 

 Čistilni program lahko prekinete s pritiskom na tipko (tipka 6). 

 Čistilno sredstvo za čiščenje posode za mleko lahko kupite v specializiranih trgovinah. 

 

Na prikazovalniku utripata simbola za čiščenje posode za mleko ("Milk system cleaning") in mlečno 

peno ("Milk froth"). 

  
1. Napolnite posodico z 200 ml vode in ustrezno količino čistilnega sredstva za posodo za mleko 

(oglejte si opombe o čistilnem sredstvu). 

  
2. Vstavite cev za mleko do dna posode s čistilnim sredstvom. Odprite vrtljivo stikalo za mlečno 

peno/vročo vodo. 

  

 Čistilno sredstvo potuje v napravo prek cevi za mleko in se izloči prek izhodne enote v 

prestrezni pladenj. 

 

3. Ko je čiščenje končano, izpraznite posodo s čistilnim sredstvom, jo splaknite in napolnite z 200 ml 

sveže vode, da se sistem splakne. 

  
4. Vstavite cev za mleko do dna posode. 

5. Pritisnite na tipko (tipka 6). 
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 Čista voda vstopa v napravo prek cevi za mleko in steka prek izhodne enote v prestrezni 

pladenj. 

6. Ko je postopek splakovanja zaključen, zaprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo. 

 Če ste pripravili več napitkov z mlekom, je potrebno za tem očistiti posodo za mleko. Če ne, 

bo program po izklopu in ponovnem vklopu naprave opozarjal na to, da je potrebno čiščenje. Če 

čiščenja ne opravite, izbira drugih napitkov ne bo mogoča. 

 

7. Po pripravi kavnega napitka z mlekom je potrebno očistiti tudi izlive na izhodni enoti, da ne bodo 

ostale sledi mleka. 

 

6.4 Praznjenje posode za kavno usedlino 

Na prikazovalniku se prikaže naslednji simbol: 

 
Takoj ko vas naprava opozori na to, da je potrebno izprazniti posodo za kavno usedlino, kave ne bo 

mogoče točiti. 

Prikaz se prikaže po najmanj 6ih in največ 14ih kavnih napitkih. Maksimalno dovoljeno število 

natočenih kavnih napitkov je odvisno od različnih nastavitev (stopnje mletja kave, količine kave, 

ena/dve skodelici). 

 

1. Potisnite enoto za izliv kave (3) v najvišji položaj. 

2. Odprite vratca z enoto za izliv kave tako, da jih na levi strani potegnete navzgor. Izvlecite posodo z 

mleto kavo in jo temeljito očistite, da se ne bi ustvarila plesen. Vstavite očiščeno posodo za kavno 

usedlino nazaj v napravo, da zaskoči na mesto. 
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3. Zaprite vratca z enoto za izliv kave.  

- Kavni aparat je sedaj pripravljen za ponovno točenje kave. 

 

 Posodo za usedlino izpraznite ko je naprava vklopljena. Kavni aparat zazna praznjenje 

samo, kadar je vklopljen. Če posodo za kavno usedlino izpraznite, ko je kavni aparat izklopljen, 

naprava tega ne bo zaznala. V tem primeru vas bo ob ponovnem vklopu, po točenju prve kave, 

opozarjala na to, da je potrebno posodo izprazniti. 

 Na splošno je potrebno posodo za usedlino izprazniti vsak dan, če napravo uporabljate vsak 

dan. Na to vas bo opozoril simbol: 

    
 

6.5 Odstranjevanje in čiščenje enote za izliv kave  

 

Za čiščenje enote za izliv kave sledite spodnjemu postopku: 

1. Potisnite enoto za izliv kave (3) v najvišji položaj. 

2. Odprite vratca z enoto za izliv kave tako, da jih na levi strani povlečete navzgor. 
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3. Sprostite cev za točenje na vratcih tako, da jo nežno povlečete iz notranjosti vratc ven (2) in jo 

pritisnete proti levi (3), da izskoči iz držala. Sedaj lahko enoto za izliv kave odstranite in lažje dosežete 

notranjost. 

  
4. Temeljito očistite notranjost in zunanjost enote za izliv kave s toplo vodo in primerno krtačko, da 

odstranite morebitne ostanke kave ter preprečite ustvarjanje plesni. 

 Odstranite in očistite sistem cevk za točenje kave v enoti za izliv (samo po potrebi, na 

primer, če se zamaši). Glej poglavje 6.6. 

5. Ponovno vstavite enoto za izliv kave. Glej poglavje 6.7. 

 

6.6 Čiščenje sistema cevk za točenje kavnih napitkov 

1. Primite prosti konec cevke v bližini vzmeti in izvlecite križni priključek cevke (1) iz držala. Nato 

izvlecite oba konca cevke z zaščitno cevko iz odtočnih cevi (2).  

  
2. Izvlecite zaščitni cevki iz cevk A in izvlecite cevke iz priključnega dela C. Potegnite cevko skupaj z 

vzmetjo C iz priključnega dela. 

3. Pustite vse dele, da se nekaj ur namakajo v čistilnem sredstvu. Upoštevajte tudi navodila na 

čistilnem sredstvu. 
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4. Za tem očistite dele s čistilnim sredstvom in jih temeljito splaknite s čisto vodo. 

5. Potisnite cevki na priključni del B in zaščitni cevki na cevki A. Potisnite cevko z vzmetjo na priključek 

C.  

  

 Vzmet naj bo enakomerno povlečena čez polovico cevi in lijakast konec cevi D naj bo 

obrnjen navzgor.  

 

6. Sedaj vstavite oba konca z zaščitno cevko v izliva (2) in ju pritisnite, dokler ne zaskočita na mesto. 

Potisnite priključni del v režo (1) in nato pritisnite cevki na desno in levo pod okvir 3. 

  
 

6.7 Namestitev enote za izliv kave 

1. Postavite enoto za izliv kave v zgornji položaj, nazaj v vratca in enoto rahlo pritisnite (1), da slišno 

zaskoči.  
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2. Povlecite cevko iz notranjosti skozi odprtino v vratcih (2), potisnite jo proti desni strani v držalo 3 in 

lijakast del cevke nazaj v obroč, dokler ni povsem na mestu. 

  
3. Sedaj lahko pritrdite enoto za izliv kave (4) in zaprete vratca. Ko zaprete vratca, naj bo enota za izliv 

nameščena v zgornji položaj, drugače se lahko cev za mleko priščipne. 

 

6.8 Čiščenje enote za kuhanje kave  

Enoto za kuhanje kave očistite vsak dan. Če kavnega aparata dlje časa ne nameravate uporabljati 

(npr. med počitnicami), izpraznite posodo za kavno usedlino (5) in vodni rezervoar (7) ter temeljito 

očistite enoto za kuhanje kave. 

 OPOZORILO: Nevarnost opeklin! Če ste nedavno pripravili kavni napitek, je lahko enota 

za izliv kave še vedno vroča. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se enota za kuhanje kave povsem 

ohladi.  

 

Za čiščenje enote za kuhanje kave sledite spodnjemu postopku: 

1. Potisnite enoto za izliv kave (3) v najvišji položaj. 

2. Odprite vratca z enoto za izliv kave tako, da jih na levi strani povlečete navzgor.  

  



54 

 

6 Čiščenje in vzdrževanje 

 

3. Odstranite posodo za mleto kavo tako, da jo izvlečete iz naprave. 

  

 OPOZORILO: Nevarnost zloma! Ne vlecite in ne nosite enote za kuhanje kave tako, da 

jo držite za izliv.  

 

4. Primite sprednji spodnji del enote za kuhanje kave in ga izvlecite proti sebi. Z drugo roko pazite, da 

ne pade. 

  
5. Obrnite enoto za kuhanje kave okrog. Enota za kuhanje kave je odprta in ročica za izmet je 

obrnjena navzdol. Oba zaslona iz nerjavečega jekla sta sedaj lahko dostopna.  

 Če enoto za kuhanje kave zaprete, jo lahko zrahljate na hrbtni strani s pomočjo orodja na 

merilni žlici (15). Potisnite nazobčano odprtino na merilni žlici na zaponko in jo zrahljajte tako, da jo 

približno 3 krat zavrtite. 

6. Očistite odprto enoto za kuhanje kave s tekočo toplo vodo. Še posebej temeljito splaknite plošči iz 

nerjavečega jekla, da odstranite vse sledi kave. 
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7. Splaknite tudi tri posebne odprtine, tako da z zadostno količino vode splaknete vse sledi kave. 

   
8. Enoto za kuhanje kave občasno (pri redni uporabi enkrat na teden) namočite v vroči vodi z blagim 

detergentom za približno 20 minut. Enoto pod vodo rahlo stresite, nato vse odprtine splaknite z 

močnim curkom vode. 

9. Osušite enoto za kuhanje kave. 

10. Enoto za kuhanje kave ponovno namestite tako, da jo obrnete v pravi položaj (izhodna cev naj bo 

obrnjena navzdol in proti sprednjemu delu), vstavite enoto v vodila in jo potisnite do konca v kavni 

aparat. 

  
11. Potisnite posodo za mleto kavo nazaj v napravo in enoto za izliv v zgornji položaj. Zaprite vratca. 

 Ko napravo vklopite, se enota za kuhanje kave nastavi in začne se običajni postopek 

segrevanja. Ko po čiščenju pripravite prvi kavni napitek, v posodo za kavno usedlino priteče povečana 

količina vode. 
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6.9 Zagon čistilnega programa 

Čistilni program omogoča temeljito čiščenje drugače nedostopnih mest. Čistilni program morate 

zagnati, ko se na prikazovalniku prikaže naslednji simbol: 

  

 Postopek čiščenja traja približno 8 minut in ga ne smete prekinjati. 

 Če med postopkom čiščenja pride do izpada elektrike, ga je potrebno ponovno zagnati. 

 Pred zagonom čistilnega programa je potrebno očistiti in do suhega obrisati kovinska rešeta 

in enoto za kuhanje kave. 

 

Voda se po čiščenju nabere na prestreznem pladnju. Lahko tudi zamenjate posodo (<350 ml) pod 

izlivom. Posodo zamenjajte samo, če naprava opozarja, da je potrebno izprazniti prestrezni pladenj. 

 

 OPOZORILO: Možnost okvare kavnega aparata in ostankov v vodi, če uporabljate 

neustrezno čistilo! V času garancije uporabljajte samo priložene čistilne tablete Beko. Po dveh letih 

uporabi ali ko vam zmanjka tablet, uporabite ustrezne čistilne tablete enake velikosti in kemičnih 

sestavin. Če uporabite druga čistilna sredstva, podjetje Beko ne bo sprejelo nobenih odgovornosti za 

kakršno koli okvaro.  

 

Za zagon čistilnega programa sledite naslednjemu postopku: 
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1. S pritiskanjem na tipko 2 izberite prikaz "Cleaning program" (čistilni program).  

2. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

  
- Prikaz "Cleaning program" (čistilni program) utripa, medtem ko prikaz "Fill water tank" (napolni vodni 

rezervoar sveti. 

3. Odstranite vodni rezervoar (7) in ga napolnite z najmanj 1 litrom sveže vode. Ponovno vstavite 

rezervoar z vodo. 

  
4. Odprite pokrov posode s kavnimi zrni (14) in jaška za mleto kavo (10). 

5. Vstavite čistilno tableto v jašek za mleto kavo. 

6. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

- Naprava bo opravila nekaj ciklov čiščenja. Po končanem postopku čiščenja bo na prikazovalniku 

zasvetila puščica . 

  
7. Odstranite in izpraznite prestrezni pladenj. 

8. Potisnite prestrezni pladenj nazaj na napravo, dokler ne slišite, da je zaskočila na mesto. 

 Prestrezni pladenj služi kot zbiralnik za vodo po čiščenju. Lahko tudi postavite posodico 

(<350 ml) pod izliv. 
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9. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

- Naprava opravi postopek splakovanja. 

  
- Čistilni program se konča, ko prikaz "Cleaning program" (čistilno program) izgine. 

10. Odstranite prestrezni pladenj in ga izpraznite. 

11. Potisnite prestrezni pladenj nazaj v napravo, dokler ne slišite, da je zaskočil na mesto. 

12. Odstranite vodni rezervoar, napolnite ga s čisto vodo in potisnite nazaj v napravo. 

- Naprava je sedaj pripravljena na ponovno uporabo v nazadnje izbranem načinu za pripravo kavnega 

napitka. 

13. Pripravite skodelico kave in jo odlijte v lijak, da odstranite morebitne ostanke čistila (čistilne 

tablete). 

 

6.10 Zagon programa za odstranjevanje vodnega kamna 

 Program za odstranjevanje vodnega kamna omogoča enostavno in učinkovito odstranjevanje 

vodnega kamna v kavnem aparatu. Vodni kamen je potrebno redno odstranjevati, najkasneje pa 

takrat, ko na prikazovalniku utripa naslednji indikator: 

   

 Postopek odstranjevanja vodnega kamna teče v fazi 2, traja približno 10 minut in se ga ne 

sme prekinjati. 

 Če med postopkom odstranjevanja kamna pride do izpada elektrike, ga je potrebno 

ponovno zagnati. 



59 

 

6 Čiščenje in vzdrževanje 

 Pogostost odstranjevanja vodnega kamna je odvisna od trdote vode. Zato ne pozabite 

določiti trdote vode in nastaviti ustrezno trdoto vode za kavni aparat! Več o tem si oglejte v poglavjih 

5.5 in 5.7. 

 

 OPOZORILO: Možnost okvare kavnega aparata in ostankov v vodi, če uporabljate 

neustrezen odstranjevalec vodnega kamna! Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega 

kamna "Durgol". Če uporabite druge odstranjevalce vodnega kamna, podjetje Beko ne bo sprejelo 

nobenih odgovornosti za kakršno koli okvaro. Povprašajte glede razpoložljivosti sredstva "Durgol" pri 

vašem trgovcu.  

 

 OPOZORILO: Odstranjevalec vodnega kamna lahko draži vašo kožo ali oči, če pride z 

njimi v stik! Pazite, da ne pride v stik z vašo kožo in očmi. 
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 OPOZORILO: Splaknite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna s čisto vodo. Če 

pride v stik z vašimi očmi, se posvetujte z zdravnikom. 

 OPOZORILO: Možnost okvare občutljivih površin, če pridejo v stik s sredstvom za 

odstranjevanje vodnega kamna! Nemudoma odstranite kapljice odstranjevalca vodnega kamna. 

 

1. S pritiskanjem na tipko 2 izberite prikaz "Descaling program" (program za odstranjevanje vodnega 

kamna).  

2. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

- Prikaz "Descaling program" (program za odstranjevanje vodnega kamna) utripa, medtem ko prikaz 

"Fill water tank" (napolni vodni rezervoar) sveti. 

  
3. Odstranite vodni rezervoar (7). 

4. Dodajte 125 ml sredstva za odstranjevanje vodnega kamna "Durgol" v vodni rezervoar. 

5. Nato 2x napolnite prazno stekleničko sredstva za odstranjevanje vodnega kamna s svežo vodo in 

vlijte 250 ml vode v vodni rezervoar.  

6. Vstavite vodni rezervoar. 

7. Prepričajte se, da je posoda za mleto kavo pravilno nameščena v napravo. 

8. Pritisnite na tipko (tipka 6), da zaženete postopek odstranjevanja vodnega kamna v posodi za 

mleko. 

- Indikator "Milk froth" (mlečna pena) utripa. 

9. Odprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo (13). 

  
- Naprava opravi nekaj ciklov odstranjevanja vodnega kamna. Vmesni premori so namenjeni 

učinkovanju sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. 
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- Ko se 1. faza postopka zaključi, indikator za "Milk froth" (mlečna pena) utripa. 

10. Zaprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo. 

  
- Indikator "Descaling programme" (program za odstranjevanje vodnega kamna) hitro utripa. 

  
11. Odstranite in izpraznite prestrezni pladenj. 

12. Potisnite prestrezni pladenj nazaj na napravo, dokler ne slišite, da je zaskočil na mesto. 

 Prestrezni pladenj služi kot zbiralnik za vodo po čiščenju. Lahko postavite tudi posodico 

(<350 ml) pod izliv. 

- Sveti puščica .  

13. Pritisnite na tipko (tipka 6), da se zažene proces odstranjevanja vodnega kamna v enoti za 

kuhanje kave. 

- Naprava bo vključila dodatne cikle odstranjevanja vodnega kamna. 

- Ko se konča 2. faza cikla odstranjevanja vodnega kamna, indikator "Descaling programme" (program 

odstranjevanje vodnega kamna) hitro utripa. 

14. Odstranite prestrezni pladenj in ga izpraznite. 

15. Potisnite prestrezni pladenj nazaj v napravo, dokler ne slišite, da je zaskočil na mesto. 

- Sveti puščica .  
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16. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

  
- Sveti prikaz "Fill water tank" (napolnite vodni rezervoar). 

 

17. Odstranite vodni rezervoar (7) in ga splaknite. 

 OPOZORILO: Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna je lahko zdravju škodljivo! 

Zato je zelo pomembno, da po njegovi uporabi vodni rezervoar temeljito očistite. 

 

18. Napolnite vodni rezervoar z najmanj 1 litrom sveže vode.  

19. Odstranite rezervoar z vodo (7). 

- Sveti puščica .  

20. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

- Faza čiščenja v postopku odstranjevanja vodnega kamna se začne. 

- Naprava nadaljuje s programom splakovanja z 250 ml sveže vode. 

  
- Indikator "Descaling programme" (program odstranjevanja vodnega kamna) hitro utripa. 

 

21. Odstranite in izpraznite prestrezni pladenj. 

22. Potisnite prestrezni pladenj nazaj v napravo, dokler ne slišite, da je zaskočil na mesto. 

- Sveti puščica .  

23. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

- Indikator "Milk froth" (mlečna pena) utripa. 

24. Odprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo. 

- Naprava izvede program splakovanja s 100 ml sveže vode. 
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6 Čiščenje in vzdrževanje 

 

- Indikator "Milk froth" (mlečna pena) utripa. 

  
25. Zaprite vrtljivo stikalo za mlečno peno/vročo vodo. 

- Indikator "Descaling programme" (program za odstranjevanje vodnega kamna) hitro utripa. 

  
26. Odstranite in izpraznite prestrezni pladenj. 

27. Potisnite prestrezni pladenj nazaj na napravo, dokler ne slišite, da je zaskočila na mesto. 

- Sveti puščica .  

28. Pritisnite na tipko (tipka 6). 

- Prikaže se naslednje sporočilo: 

  
29. Odstranite enoto za kuhanje kave in jo iz  notranje in zunanje strani temeljito očistite po navodilih v 

poglavju 6.8. 

- Po 10ih sekundah se pojavi sporočilo o manjkajoči enoti za kuhanje kave: 
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6 Čiščenje in vzdrževanje 

 

30. Vrnite enoto za kuhanje kave nazaj na njeno mesto, tako da jo obrnete v pravi položaj (izhodna 

cev naj bo obrnjena navzdol in proti sprednjemu delu), vstavite enoto v vodila in jo potisnite do konca 

v kavni aparat. 

  
31. Potisnite posodo za mleto kavo nazaj v napravo in enoto za izliv v zgornji položaj. Zaprite vratca. 

- Program za odstranjevanje vodnega kamna je končan, ko indikator "Descaling program" (program za 

odstranjevanje vodnega kamna) ugasne. 

32. Odstranite vodni rezervoar (7) in ga napolnite z najmanj 1 litrom sveže vode. Ponovno vstavite 

rezervoar z vodo. 

- Kavni aparat je sedaj pripravljen za ponovno delovanje in se vrne na nazadnje izbrani način. 

 OPOZORILO: Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko dolgoročno 

povzročijo okvaro enote za kuhanje kave! Zelo pomembno je, da enoto za kuhanje kave po vsakem 

postopku odstranjevanja vodnega kamna temeljito splaknete. 

 

6.11 Čiščenje šobe za penjenje mleka 

 

Za čiščenje šobe za penjenje mleka sledite spodnjemu postopku: 

1. Potisnite enoto za izliv kave (3) v najvišji položaj. 

2. Odprite vratca z enoto za izliv kave (3) tako, da jih na levi strani povlečete navzgor. 
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6 Čiščenje in vzdrževanje 

 

3. Povlecite cevko za mleko iz penilnika mleka. 

  
4. Potisnite vzvod na penilniku mleka navzgor in povlecite penilnik mleka ven proti sebi. 

5. Očistite obe odprtini s tanko šivanko ali tanko krtačko (npr. zobno krtačko ali krtačko na merilni 

žlici). Po čiščenju se prepričajte, da sta odprtini povsem prosti. 

  
6. Odstranite pokrov 1 iz penilnika mleka. 

7. Odstranite šobo iz penilnika mleka, tako da vstavite okrogli konec merilne žlice v režo šobe, jo 

zavrtite za 45° in izvlečete. Šoba se med obračanjem malce dvigne, tako da jo lažje odstranite. 

  
8. Očistite šobo penilnika mleka s tanko krtačko (npr. zobno krtačko ali krtačko na merilni žlici). Po 

čiščenju se prepričajte, da sta odprtini povsem prosti. 
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6 Čiščenje in vzdrževanje 

 

9. Za tem uporabite krtačko na merilni žlici, da očistite vse dele šobe penilnika mleka.  

  
10. Za odstranjevanje trdovratnejše nečistoče zmešajte 200 ml tople vode z ustrezno količino sredstva 

za čiščenje mleka. V navodilih za uporabo čistilnega sredstva preverite ustrezno količino. 

11. Pustite vse dele penilnika mleka v čistilnem sredstvu 5 ur ali čez noč. 

12. Vrnite šobo penilnika mleka nazaj na svoje mesto in jo zaklenite na mesto tako, da jo z okroglim 

delom merilne žlice zavrtite za 45°.  

13. Namestite pokrov 1 (v pravi smeri). 

14. Namestite penilnik mleka v kavni aparat in potisnite vzvod navzdol, da se zaklene. 

  
15. Vstavite konec cevke za mleko v odprtino na zgornji levi strani penilnika mleka, dokler se ne ustavi 

in nato pritisnite cevko za mleko v vodilo. 

  
16. Zaprite vratca enote za izliv kave. Ko zapirate vratca, naj bo točilnik na najvišjem položaju, če ne, 

se lahko cevka za mleko priščipne.  
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7. Odpravljanje težav 

 

To poglavje vsebuje pomembne informacije o prepoznavanju in odstranjevanju napak. 

  
V primeru napake svetijo lučke za "cleaning" (čiščenje), "descaling" (odstranjevanje vodnega kamna), 

"empty grounds" (prazen mlinček) in "refill water" (napolni vodo). 

 

7.1 Varnostni ukrepi 

 

 OPOZORILO: Nevarnost, če napravo popravlja neusposobljena oseba! Upoštevajte 

naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnosti in materialni škodi: Ne odpirajte kavnega 

aparata. Popravila naj izvaja samo usposobljen električar. Popravila neusposobljenega osebja so 

lahko za uporabnika zelo nevarna in lahko povzročijo resno škodo kavnemu aparatu.  
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7. Odpravljanje težav 

 

7.2 Sporočila na kavnem aparatu, možni vzroki in rešitve 

Prikazovalnik Vzrok Rešitev 

 

Enota za kuhanje kave je 

onesnažena. 

Odstranite enoto za kuhanje 

kave in jo temeljito splaknite s 

tekočo vodo.*  

 

Enota za kuhanje kave ni/ni 

pravilno nameščena. 

Vstavite enoto za kuhanje kave 

v napravo in zaprite vratca.* 

 

Enota za kuhanje kave je 

prenapolnjena. 
Pritisnite na tipko . 

Prikaže se sporočilo "Brewing 

unit soiled" (enota za kuhanje 

kave je onesnažena). 

Odstranite enoto za kuhanje 

kave in jo temeljito splaknite 

pod tekočo vodo.* 

Preverite, če je jašek za kavo 

zamašen in ga po potrebi 

očistite.* 
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7. Odpravljanje težav 

 

Prikazovalnik Vzrok Rešitev 

 

Mletje kave je nastavljeno na 

prefino ali pa je mleta kava, ki jo 

uporabljate prefino mleta. 

Izberite nastavitev za grobo 

mletje kave ali uporabite drugo, 

grobo mleto kavo.* 

Sistem za vodo vsebuje vodni 

kamen. 

Zaženite čistilni program ali 

program za odstranjevanje 

vodnega kamna.* 

Adapter brez filtra je še vedno v 

vodnem rezervoarju. 

Odstranite adapter iz vodnega 

rezervoarja.* 

Vodni rezervoar je prenapolnjen 

ali prevlažen. 

Osušite vodni rezervoar.* 

Pokrov vodnega rezervoarja ni 

nameščen. 

Odstranite vodni rezervoar in 

nanj namestite pokrov.* 

Preveč zraka v sistemu. Ponovno napolnite vodni 

rezervoar.* 
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7. Odpravljanje težav 

 

Prikazovalnik Vzrok Rešitev 

 

Napaka v komunikaciji. Če se prikaže eden od 

naslednjih sporočil, izklopite 

napravo. Ko se naprava ohladi, 

po približno 30ih minutah, jo 

ponovno vklopite. Če je 

sporočilo še vedno prikazano, 

je prišlo do napake, ki zahteva 

tehnični pregled.  

 

Vhodna napetost ni prava. Glej zgoraj. 

 

Omrežno stikalo je blokirano. Glej zgoraj. 

 

Temperatura kave ni prava. Glej zgoraj. 

 

Enota za kuhanje kave je 

blokirana (tehnični razlog). 

Uporabite podolgovato odprtino 

na merilni žlici, da odprete 

hrbtni del enote za kuhanje 

(min. 3 obrati). 

 
 

Če sami ne boste mogli odpraviti napake, se obrnite na klicni center. 



71 

 

 

7. Odpravljanje težav 

 

7.3 Težave, možni vzroki in rešitve 

 

 

Težava Vzrok Rešitev 

Espresso/kava ni dovolj 

vroča 

Skodelica ja premrzla. Segrejte skodelico z vročo vodo. Zvišajte 

temperaturo kave: glej poglavje 5.16. 

Espresso/ kava je 

prešibka 

Niste uporabiti zadosti 

mlete kave. 

Pravilno izmerite kavo: izmerite 1 merilno 

žlico kavnih zrn. Nastavite višjo količino 

mlete kave. Spremenite stopnjo mletja kave. 

Poskusite drugo vrsto kave. 

Zamenjali ste vrsto kave ali 

nastavitev. 

Preizkusite funkcijo samodejnega popravka 

količine mlete kave: glej poglavje 5.10. 

Med mletjem je zvok 

zelo glasen 

Nekaj ovira delovanje 

mehanizma za mletje. 

Pošljite kavni aparat v servisni center za 

naprave Beko, kjer naj ga pregledajo. Kavni 

aparat še vedno lahko uporabljate z mleto 

kavo. 
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7. Odpravljanje težav 

 

Težava Vzrok Rešitev 

Ni mlečne pene ali naprava ne 

toči mleka. 

Posoda za mleko ni pravilno 

priključena. 

Preverite priključitev posode za 

mleko; glej poglavja 4.4, 6.5 in 

6.7. 

Penilnik mleka ni povsem 

vstavljen. 

Preglejte penilnik mleka: glej 

poglavje 6.11. 

Cevka za mleko je upognjena. Nastavite cevko za mleko: glej 

poglavje 6.6. 

Posoda za mleko je prazna. Napolnite posodo za mleko. 

Posoda za mleko je zamašena. Očistite šobo penilnika: glej 

poglavje 6.11. 

Izhod pare na kavnem avtomatu 

je zamašen. 

Odstranite vodni kamen: glej 

6.10. 
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7. Odpravljanje težav 

 

Težava Vzrok Rešitev 

Pena je slabe kakovosti. Mleko je pretoplo, staro ali 

vsebuje preveč maščobe. 

Uporabite mrzlo mleko z manj 

maščobe. 

Šoba penilnika je zamazana. Očistite šobo penilnika: glej 

poglavje 6:11. 

Posoda za mleko je zamazana.  Očistite posodo za mleko: glej 

poglavje 6.3. 

Izhod pare kavnega aparata je 

zamašen. 

Odstranite vodni kamen: glej 

poglavje 6.10. 

Na prikazovalniku se prikaže 

napis "Water tank empty" (vodni 

rezervoar je prazen), čeprav je 

poln. 

Zrak v sistemu. Stočite nekaj vroče vode: glej 

poglavje 5.8. 

Vodni sistem je zamašen. Kot previdnostni ukrep zaženite 

čistilni program ali program za 

odstranjevanje vodnega kamna: 

glej poglavja 6.9 in 6.10. 
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7. Odpravljanje težav 

 

Težava Vzrok Rešitev 

Prikaže se napis "Empty 

grounds containter" (posoda za 

mleto kavo je prazna". 

Posoda za kavno usedlino se je 

izpraznila, medtem ko je bil 

kavni aparat izklopljen.  

Posodo za kavno usedlino 

izpraznite samo v primeru, da je 

kavni aparat vklopljen. 

Pri nekaterih stopnjah mletja in 

količine kave se ustvari kavna 

usedlina različne velikosti, 

zaradi česar se prikažejo 

drugačni cikli praznjenja. 

Glej zgoraj. 

Voda v posodi za kavno 

usedlino. 

Voda kaplja v posodo za kavno 

usedlino med postopkom 

splakovanja. 

Rešitev ni potrebna (razlog je 

tehničen). 

Točenje kave prepočasno. Stopnja mletja je nastavljena na 

preveč "fino" mletje. 

Nastavite ustrezno stopnjo 

mletja. 

Količina mletja je nastavljena na 

preveliko. 

Nastavite manjšo količino mlete 

kave. 

Vodni sistem vsebuje vodni 

kamen. 

Zaženite program odstranjevanja 

vodnega kamna. 
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7. Odpravljanje težav 

 

Težava Vzrok Rešitev 

Ko vklopite in izklopite napravo, 

voda med postopkom 

splakovanja teče v posodo za 

kavno usedlino, namesto skozi 

izliv za kavo. 

Enota za kuhanje kave je 

blokirana ali ni pravilno 

nastavljena.  

Odstranite in očistite enoto za 

kuhanje kave. Če je zaprta, jo 

pred čiščenjem odprite. Odvijte 

enoto za kuhanje kave na hrbtni 

strani. Odprta enota za kuhanje 

kave je prikazana v poglavju 6.8. 

Očistite jo. 

Kavnega aparata ni mogoče 

vklopiti. 

Ni priključen. Vstavite napajalni kabel v 

stensko vtičnico. 

Točenje kave je zelo 

neenakomerno ali samo 

enostransko. 

Izliv je zamašen ali ga ovira tuj 

predmet (npr. kavno zrno ali kaj 

podobnega). 

Povlecite izliv za kavo navzgor in 

očistite notranjost ali odstranite 

tujek (kavno zrno, ipd.) 
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7 Odpravljanje težav 

 

7.4 Ustrezno pakiranje kavnega aparata 

V primeru, da zahtevate garancijsko kritje, zapakirajte kavni aparat v originalno škatlo, z originalnim 

materialom, nato pa sledite spodnjemu postopku: 

1. Izpraznite vodni rezervoar (7), posodo za kavno usedlino (5), prestrezni pladenj (8) in posodo za 

kavna zrna (11). Očistite kavni aparat in vse njegove dele. Vstavite vodni rezervoar in posodo za 

kavno usedlino nazaj v napravo. Zapakirajte kavni aparat in prestrezni pladenj, vsakega v svojo 

plastično vrečko. 

2. Položite spodnji podstavek iz stiropora v škatlo. Postavite kavni aparat in pladenj v škatlo. Zavijte 

priključni kabel in ga vstavite v ustrezni podstavek iz stiropora. 

3. Položite zgornji del stiropora na vrh, da bo kavni aparat v pravem položaju. Položite prestrezni 

pladenj v temu namenjeni del stiropora in zaprite škatlo. 

  
4. Na koncu zalepite škatlo z lepilnim trakom! 

 

8. Shranjevanje 

Če naprave dlje časa ne nameravate uporabiti, jo očistite, kot je opisano v poglavju 6, da se v njem ne 

bi nabrala plesen. Plesen je vašemu zdravju škodljiva. Shranite kavni aparat in dodatno opremo v 

suhem, čistem prostoru, ki ne zmrzuje in kjer sta zaščitena pred neposrednim soncem. 

 


