
         VÍZKŐTELENÍTÉS 

 Amikor elindítja a vízkőtelenítési ciklust maradjon a készülék közelében, ne hag
nélkül (kb.35 perc). Soha ne igyon a vízkőoldó szerből vagy bármely italból, amelyet a vízkőtelenítési
ciklus ideje alatt adagolt a készülékből.
Ne szakítsa félbe a vízkőtelenítési ciklust, amíg az teljesen le nem fut. Ez a készülék meghibásodásához 
vezethet. A vízkőtelenítéshez kizárólag a 
A nem megfelelő vízkőtelenítőszer használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre 
felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkőtelenítőszer beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz
a Cady-Trade ’95 Kft.-hez a 
Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkőtelenítéshez! 
Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékében.
Amikor a készülék azt jelzi
rendszerességgel, végezze el a vízkő
vízkőoldószert, ami nem környezetkárosító
A vízkőoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi 
környezetvédelmi előírásokat.
Figyelem! Mielőtt elkezdené a 
1 legyen kéznél egy megfelel
2 amennyiben használja a vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.

 

 

 

 

 Amikor a vízkőtelenítést jelző lámpa villog, 
végezze el a vízkőtelenítést. 

 

   

 

 

 

Ürítse ki a víztartályban lévő vizet.  

 

 

 

 
 
 

Amikor elindítja a vízkőtelenítési ciklust maradjon a készülék közelében, ne hag
Soha ne igyon a vízkőoldó szerből vagy bármely italból, amelyet a vízkőtelenítési

ciklus ideje alatt adagolt a készülékből. 
Ne szakítsa félbe a vízkőtelenítési ciklust, amíg az teljesen le nem fut. Ez a készülék meghibásodásához 

A vízkőtelenítéshez kizárólag a  cég által csomagoltatott vízkőoldószert, használja! 
A nem megfelelő vízkőtelenítőszer használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre 
felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkőtelenítőszer beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz

hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon. 
Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkőtelenítéshez! 
Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékében. 
Amikor a készülék azt jelzi (  villog), vagy kemény víz esetén, havi 
rendszerességgel, végezze el a vízkőtelenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett 
vízkőoldószert, ami nem környezetkárosító.  

oldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi 
környezetvédelmi előírásokat. 

tt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről: 
legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú) 
amennyiben használja a vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból. 

 

 

Távolítsa el a gőzölő cső végét. 
 

 Vegye ki és ürítse ki a zaccfiókot és a 
mellette lévő csepegtető tálcát. Tegye 
vissza a zaccfiókot a helyére. 

   

 

 

Töltse a SAECO vízkőoldó szer teljes tartalmát 
a víztartályba, majd a MAX jelzésig töltsön 
hozzá friss csapvizet. Helyezze vissza a tartályt 
a helyére. 
 

Helyezzen egy nagy edényt (kb. 500ml) a 
gőzölő cső alá és egy másikat a kifolyó 
cső alá.

 

 

     

Amikor elindítja a vízkőtelenítési ciklust maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet 
Soha ne igyon a vízkőoldó szerből vagy bármely italból, amelyet a vízkőtelenítési 

Ne szakítsa félbe a vízkőtelenítési ciklust, amíg az teljesen le nem fut. Ez a készülék meghibásodásához 
cég által csomagoltatott vízkőoldószert, használja! 

A nem megfelelő vízkőtelenítőszer használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre 
felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkőtelenítőszer beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz 

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkőtelenítéshez! 

én, havi 
telenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett 

oldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi 

 

 

Vegye ki és ürítse ki a zaccfiókot és a 
mellette lévő csepegtető tálcát. Tegye 
vissza a zaccfiókot a helyére.  

 

 

 

Helyezzen egy nagy edényt (kb. 500ml) a 
gőzölő cső alá és egy másikat a kifolyó 
cső alá. 

 

 



 

        VÍZKŐTELENÍTÉS 
 
 

Nyomja meg a gombot 5 másodpercig, hogy 

elindítsa a vízkőtelenítési ciklust. Amikor a  
fény folyamatosan világít, a készülék belépett a 
vízkőtelenítési módba.  

 
Ha a 
vízkőtelenítési
akkor a készülék vízrendszerét fel kell tölteni. 
Ehhez forgassa a  teavíz/gő

 

 

 

 

Az edények újratöltésének és kiürítésének 
elvégzéséhez átmenetileg függessze fel a 
folyamatot. 

 Ha a gőzölő cső alatti edény megtelik akkor 
szakítsa meg a folyamatot:
Szünet: forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot 

Újra indítás: forgassa a 

csapot 
    

 

 

 

A  és a  jel folyamatosan világít, a 
készülék szakaszosan kezdi adagolni a 
vízkőoldószeres oldatot az adagoló fejen.  
 
 

 
Amikor a 

a teavíz/gőzadagoló csapot 

Ekkor a 
időközönként oldószeres vizet adagol a gőzölő 
csövön keresztül.

   

 

 

Ezután a jel folyamatos világítással, jelzi, 
hogy fel kell tölteni a víztartályt tiszta vízzel. 

 Öblítse el a víztartályt alaposan és töltse fel újra 
friss csapvízzel a MAX jelzésig. Helyezze 
vissza víztartályt a helyére.

 
 
 
 
 
 
 

Ha a  jel folyamatosan világít rögtön a 
vízkőtelenítési ciklus elindulását követően, 
akkor a készülék vízrendszerét fel kell tölteni. 
Ehhez forgassa a  teavíz/gőz adagoló csapot 

 állásba. 

 
Amikor a rendszer feltöltődött, akkor a 
villogni kezd. Ekkor forgassa a teavíz/gőz 

adagoló csapot 

 

 

Ha a gőzölő cső alatti edény megtelik akkor 
szakítsa meg a folyamatot: 
Szünet: forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot 

 állásba. 
Újra indítás: forgassa a teavíz/gőz adagoló 

csapot  állásba. 

Ha a kávékifolyó alatti edény megtelik akkor 
szakítsa meg a folyamatot:

Szünet: forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot 
állásba. 
Újra indítás: forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot 

 állásba.
   

 

 

Amikor a  jel folyamatosan világít, forgassa el 

a teavíz/gőzadagoló csapot  állásba. 

Ekkor a  jel kialszik és a készülék szabályos 
időközönként oldószeres vizet adagol a gőzölő 
csövön keresztül. 

Amikor az összes oldat kiürül, akkor a 

és a

teavíz/gőz adagoló csapot 
állásba. 
 
 

  

 
Öblítse el a víztartályt alaposan és töltse fel újra 
friss csapvízzel a MAX jelzésig. Helyezze 
vissza víztartályt a helyére. 

Ürítse ki az edényeket és helyezze vissza 
őket a gőzölő cső és az
 

 

Amikor a rendszer feltöltődött, akkor a  jel 
villogni kezd. Ekkor forgassa a teavíz/gőz 

adagoló csapot  állásba. 

 

 

Ha a kávékifolyó alatti edény megtelik akkor 
szakítsa meg a folyamatot: 

Szünet: forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot  
 

Újra indítás: forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot 

állásba. 
 

 

 

Amikor az összes oldat kiürül, akkor a  

 jel villogni kezd. Ekkor forgassa a 

teavíz/gőz adagoló csapot vissza a  
 

 
Ürítse ki az edényeket és helyezze vissza 
őket a gőzölő cső és az adagoló fej alá. 



 
 

        VÍZKŐTELENÍTÉS 
 
 

 

 

Amikor a víztartály a helyére kerül, a  jel 

folyamatosan világítani kezd a   jel villog. 
Forgassa el a teavíz/gőz adagoló csapot a 

 állásba. Ezután egy kevés vizet 
kienged a gőzölő csövön. 

 

  

 

 

Ekkor a készülék elkezdi adagolni a vizet a 
gőzölő csövön keresztül az első öblítési 
ciklusban. 

 

  

 

 

Öblítse el a víztartályt alaposan és töltse fel 
újra friss csapvízzel a MAX jelzésig. 
Helyezze vissza víztartályt a helyére. 

 

  

 

 

Forgassa a teavíz/gőz adagoló csapot  
állásba. Öblítse el a víztartályt alaposan és 
töltse fel újra friss csapvízzel a MAX jelzésig. 
Helyezze vissza víztartályt a helyére. 

 

 

Amikor a  jel villogni kezd, forgassa a teavíz/ 

gőz adagoló csapot  állásba. Ekkor a jel 
kialszik és elindul az öblítés. 

A készülék 

adagolni az adagoló fejen. Amikor a 
folyamatosan világít, forgassa a teavíz/gőz 

adagoló csapot a 

  

 

Ha a jel folyamatosan világít, akkor fel kell 
tölteni a víztartályt. 

Ürítse ki az edényeket és helyezze vissza 
őket a gőzölő cső és az adagoló fej alá.
 

  

 
Amikor a víztartály a helyére kerül, a készülék 
elkezdi adagolni a vizet a gőzölő csövön 
keresztül a második öblítési ciklusban. 

Az öblítést mindaddig folytatni kell a kiürült 
víztartály feltöltésével, míg a folyamatosan világító

erre figyelmeztet. 
elalszik és a 

  

 
Ürítse ki az edényeket. Helyezze vissza a gőzölő cső véget.

 

 
A készülék folyamatosan vizet kezd 

adagolni az adagoló fejen. Amikor a  jel 
folyamatosan világít, forgassa a teavíz/gőz 

adagoló csapot a  állásba. 

 
Ürítse ki az edényeket és helyezze vissza 
őket a gőzölő cső és az adagoló fej alá. 

 
Az öblítést mindaddig folytatni kell a kiürült 
víztartály feltöltésével, míg a folyamatosan világító

erre figyelmeztet.  A ciklus végén a jel 
elalszik és a készülék készenléti üzemmódba lép.   

 

Helyezze vissza a gőzölő cső véget. 



 
 
 

        VÍZKŐTELENÍTÉS 
 
 

 

 

Vegye ki a zaccfiókot és a csepegtető tálcát 
Ürítse ki, mossa el alaposan, majd helyezze 
vissza őket a helyére.  

 

 
Figyelem: a készülék két teljes öblítési ciklust végez, hogy a vízrendszert a megfelelő mennyiségű vízzel átmossa és abban 
ne maradjon oldószer. Ez nélkülözhetetlen a készülék megfelelő működéséhez.
 
Amennyiben a víztartályt nem töltik fel a MAX jelzésig vízzel az öblítési ciklusok során, akkor három vagy több öblítési ciklus 
is szükséges lehet. 

 
 

 

A készülék ismételt bekapcsolásához 
egyszerűen nyomja meg a központi 
választó gombot (kávéadagolás) (kilépés a 
készenléti üzemmódból.)
Ha a vízrendszer időközben lehűlt, akkor a 
készülék ismételten átvégzi a vízrendszer 
átöblítését.

Helyezze vissza a vízlágyítót, vagy a kis fehér 
szűrőt a víztartályba és mossa el a központi 
egységet. 

 

Figyelem: a készülék két teljes öblítési ciklust végez, hogy a vízrendszert a megfelelő mennyiségű vízzel átmossa és abban 
ne maradjon oldószer. Ez nélkülözhetetlen a készülék megfelelő működéséhez. 

fel a MAX jelzésig vízzel az öblítési ciklusok során, akkor három vagy több öblítési ciklus 

 

A készülék ismételt bekapcsolásához 
egyszerűen nyomja meg a központi 
választó gombot (kávéadagolás) (kilépés a 
készenléti üzemmódból.) 
Ha a vízrendszer időközben lehűlt, akkor a 
készülék ismételten átvégzi a vízrendszer 
átöblítését. 

Figyelem: a készülék két teljes öblítési ciklust végez, hogy a vízrendszert a megfelelő mennyiségű vízzel átmossa és abban 

fel a MAX jelzésig vízzel az öblítési ciklusok során, akkor három vagy több öblítési ciklus 


