
KARISMA 2 ESPRESSO 
CAPPUCCINO

I det følgende kan du læse nogle enkle instruktioner til påfyldning 
af produkter og rengøring af dit apparat.  

01-2013 U3905DA00

Dørlås

BeholDerlåse

BeholDerspjælD

BeholDere

ToUchskærm

DAmpknAp

VArmTVAnDsknAp

DAmpUDTAg

Dyser

Dyser hånDTAg

VArmTVAnDsUDløB

VæskeopsAmlingsBeholDer

kAffegrUmsBeholDer

 
ADVArsler 

åBning Til koffeinfri kAffe

nøgle Til DøråBning

gliDer Til koffeinfri kAffe

mixer

låge

infUsionsenheD



på
fy

lD
ni

ng
no

rm
Al

 re
ng

ør
in

g
no

rm
Al

 re
ng

ør
in

g

påfylDning Af proDUkTer og rengøring
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Kaffebønner:
• Åbn låget på kaffebeholderen (A) ved hjælp af den særlige nøgle 

(B), hvis til stede.
• Hæld kaffebønnerne i beholderen.

Instantprodukter:
• Åbn låget på beholderen til instantpulver (A) ved hjælp af de 

særlige nøgle (B) hvis til stede.
• Fyld beholderen uden at sammenpresse instantpulveret.
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Rengøring af beholder til kaffegrums:
Når følgende meddelelse vises “TØM OPSAMLINGS-  BEHOLDER” 
skal du tømme grums- og væskeopsamlingsbeholderne.
• Løft dyserne ved hjælp af håndtaget (A).
• Tag fat om siderne af væskeopsamlingsbeholderen og træk.
• Fjern beholderen til kaffegrums.
• Tøm og vask beholderne.
• Sæt beholderne tilbage.
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Rengøring Touchskærm:
Inden du starter på rengøring af touchskærmen, skal du trykke på 
området med brugerbeskeder og holde trykket i 3 sekunder.
• Tryk på knappen “VASK” og indtast password (hvis krævet).
• Tryk på “RENGØRING TOUCHSKÆRM”:
• Den resterende tid til rengøring vises.

 
 
Rengøring Touchskærm:
Brug en blød og tør klud og rengør touchskærmen ved at trykke forsig-
tigt.  

KARISMA 2 ESPRESSO

Rengøring af væskebeholder:
Vi anbefaler, at du tømmer rester fra væskebeholderen regelmæssigt 
og gør den rent.
• Tag fat om siderne af beholderen og træk den udad.
• Fjern risten.
• Tøm og vask beholderen.

skriV pAssworD Til 
VAskemenUen.
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UnDgå BrUg Af skUrepUlVer meD 
opløsningsmiDler eller Alkohol.
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VAsk Af cAppUcinomAskine meD rengøringsmiDDel
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• Sluk for kølemodulet
• Løsriv mælkebeholderens rør.
• Fjern mælkebeholderen.
• Tryk på  for at bekræfte indgrebet.

 

•  Lad lågen til kølemodulet være åben
•  Sæt beholderen med rengøringsmiddel i kølemodulet.
•  Tilslut røret i beholderen med rengøringsmiddel.
•  Tryk på  for at bekræfte indgrebet.
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• Hæld kun den anviste mængde rengøringsmiddel i beholderen 
ved at følge doseringsanvisningerne på produktets emballage til 
en liter vand.

•  Tryk på  for at starte vaskecyklussen.

Apparatet forbereder automatisk rengøringsopløsningen ved at fylde 
varmt vand i beholderen med rengøringsmiddel; derefter suges opløs-
ningen ud, og hele kredsløbet skylles.
Gør mælkebeholderen og mælkesugerøret rent ved hjælp af skrabere 
og/eller børster.
Cappuccinomaskinens vaskecyklus varer 10/15 minutter.
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• Ved afsluttet cyklus fjernes røret fra beholderen med rengørings-
middel.

• Fjern beholderen med rengøringsmiddel.
•  Tryk på  for at bekræfte indgrebet. 

• Tænd for kølemodulet, og vent til det har nået driftstemperaturen
•  Sæt mælkebeholderen i kølemodulet.
• Tilslut røret til mælkebeholderen.
•  Tryk på  for at afslutte.

CAPPUCINOMASKINE

hVis VæskeBeholDeren ikke er TilslUTTeT eT AfløB, skAl 
Der plAceres en BeholDer på minDsT 3 liTer UnDer 
Dyserne Til opsAmling Af VAskeresTer.

BrUg kUn proDUkTer, som er specielT UDVikleT Til 
cAppUcinomAskiner*.

* proDUkT Af mærkeT kAmAreTA milk cleAn

BrUg ikke mælkeBeholDeren Til VAsk meD 
rengøringsmiDDel.  
konTrollér, AT røreT i BeholDeren meD 
rengøringsmiDDel er fAsTgjorT BeholDerens BUnD.

≃10...15 min.
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rengøring Af mælkeDyse
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• Sæt dysen i lav position ved at sænke håndtaget.
• Fjern afdækningen fra dyserne.

 
 

• Afbryd rørene fra mælkdysen (A) og fra flow-fordelerdysen (B).
• Drej flow-fordeleren 45° mod dig selv, så den frakobles dysehol-

deren.
• Fjern fordelerdysen og mælkedysen.
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• Drej og udtag delen (A).
• Drej og udtag delen (B).
• Skil delene (C), (D) og (E) fra hinanden.

 
 

•  Vask mælkedysens dele med en rengøringopløsning. Vær omhyg-
gelig med at fjerne alle synlige rester og mælkeskind med hånd-
kraft og, hvis nødvendigt, med skraber eller børste.

•  Skyl, og tør delene omhyggeligt.
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•  Saml delene (D) og (E) igen.
•  Sæt delen (C) i delen (D).
•  Sæt delen (B) tilbage på plads, og skru den fast.
•  Sæt delen (A) tilbage på plads, og skru den fast.

•  Sæt mælkedysen (A) på plads igen.
•  Tilkobl rørene fra mælkdysen og fra flow-fordelerdysen igen.
•  Placer flow-fordeleren (B) igen og drej den 45° mod maskinen, så 

den tilkobles dyseholderen og sæt mælkedysen på.
•  Sæt afdækningen tilbage på dyserne.

CAPPUCINOMASKINE
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mælkeDysen skAl jæVnligT skilles AD Til rengøring og 
inDen cAppUcinomAskinen VAskes meD rengøringsmiDDel.

UnDgå AT BrUge for pArfUmereDe rengørinsgmiDler.
pAs på ikke AT BeskADige Dysens pAkninger.
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kompleT rengøring
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Afmontering og rengøring af mixer:
•  Fjern røret (A) fra mixeren.
•  Drej afbryderen (B) mod uret.
•  Fjern mixeren (C).

 
 
 
Afmontering og rengøring af mixer:
•  Skil alle mixerens dele ad: pulvertragt (A), pulverskuffe (B) og 

tragt (C).
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Afmontering og rengøring af mixer:
• Skru blæseren af mixeren ved at holde tandskiven monteret på 

mixermotoren med en finger.
• Vask alle mixerens komponenter omhyggeligt, og fjern synlige rester 

og skind med håndkraft og, hvis nødvendigt, skraber eller børste.
• Skyl omhyggeligt alle mixerens komponenter.
• Skru blæseren tilbage på mixeren ved at holde tandskiven monteret 

på mixermotoren med en finger.

  
Montering af mixer:
• Saml mixerens dele (A), og vær omhyggelig med at montere 

vandtragten korrekt.
• Drej flappen (B) mod uret for at fastgøre mixeren til apparatet.
•  Gør røret (C) fast til mixeren.
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Afmontering og rengøring af dyser:
•  Sæt dysen i lav position ved at sænke håndtaget.
•  Fjern afdækningen fra dyserne.
•  Afbryd rørene fra dyserne på pulverdrikkene og fordelerdysen (A).
•  Drej flow-fordeleren 45° mod dig selv, så den frakobles dysehol-

deren.
•  Fjern fordelerdysen og dyserne til pulverdrikke.

 
Rengøring af dyser:
• Vask alle komponenter omhyggeligt, og fjern synlige rester og aflej-

ringer med håndkraft og, hvis nødvendigt, med skraber eller børste.
• Skyl dyserne grundigt og monter dem igen på dyseholderen ved 

at følge trinene i modsat rækkefølge.
Varmtvands- og/eller dampudløbene gøres rent med en klud dyppet i 
en rengøringsopløsning for at fjerne eventuelle rester.

KARISMA 2 ESPRESSO
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AUTomATisk VAsk
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Vaskecyklusserne kan ikke erstatte nødvendigheden af regel-
mæssigt at afmontere komponenterne og desinficere dem.
Med hensyn til apparater uden direkte afløb for væskeopsamlingsbe-
holderen anbefales det at placere en beholder med en kapacitet på 
min. 3 liter under dyserne.

Adgang til vaskemenu:
• Tryk på området med brugerbeskeder og hold trykket i 3 sekunder.
• Tryk på knappen “VASK” og indtast password (hvis krævet).
•  Vælg den type vask, du ønsker at udføre fra menuen.
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Vask af infusionsenheden:
•  Åben lågen til koffeinfri kaffe og sæt glideren til rengøringsmiddel

i glideren til koffeinfri kaffe.
Den rensende glider leveres med apparatet og må kun bru-
ges til rengøring af infusionsenheden.

Vask af infusionsenheden:
• Hæld rengøringsmidlet i glideren ved at følge doseringsanvisnin-

gerne på emballagen.
•  Luk lågen til koffeinfri kaffe igen.
•  Start vaskecyklus for infusionsenheden.
•  Når cyklussen er afsluttet, udføres en skyllecyklus i infusionsen-

heden for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel
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KARISMA 2 ESPRESSO

skriV pAssworD  
Til VAskemenUen.

BenyT UDelUkkenDe specifikke proDUkTer Til kAffemA-
skiner*.
* proDUkT Af mærkeT kAmAreTA kAffe

Vask af mixer:
• Hæld rengøringsmidlet i mixeren ved at følge doseringsanvisnin-

gerne på emballagen.
•  Start vaskecyklus for mixeren.
Når cyklussen er afsluttet anbefales det at skylle mixeren for at fjerne
eventuelle rester af rengøringsmiddel.

Skylning mælkedyse:
Apparatet foretager jævnligt en skylning af mælkedysen
Apparatet viser en nedtællling fra 30 sekunder, inden skyllecyklussen 
starter.
Fjern alle genstande fra udløbsområdet og placér en behol-
der til opsamling af vaskerester.

SKYLNING OM
30 SEK.

VArmT VAnD
sæT ikke hænDerne 
UnDer Dyserne




