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Az útmutató 

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak 
érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a 
készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és veszélyes 
helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is 
legyen kéznél ez a használati utasítás. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a 
készülékét, ne felejtse el ezt a kiadványt is hozzáférhetővé tenni. 
Az útmutatóban a következő jelöléseket használjuk: 

 Gyermekek számára veszélyes 

 Áramütés 

  Egyéb veszélyhelyzetek 

  Égési sérülés veszélye 

  Anyagsérülés 

 

Javasolt felhasználás 

A készüléket eszpresszó kávé, capuccino, tea és kivonatok készítésére használja. A gyártó az ettől eltérő 
felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen 
felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen kárigényét.  

Egyéb kockázatok 

A készülék kialakítása nem teszi lehetővé, hogy megvédjük a felhasználót a kifröccsenő forrő víz és gőz 
okozta sérülésektől..  

  Égési sérülés veszélye. Amikor a készülékben forró víz és gőz áramlik, ne irányítsa  sem  
más, sem önmaga felé. 

   Csak élelmiszer tárolására gyártott edényeket használjon.  
 

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

      FIGYELMESEN OLVASA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.  
 A készüléket kizárólag háztartási célokra illetve az itt felsorolt alkalmazásokra tervezték:  

- üzletek, irodák és egyéb hivatalos helyek személyzete részére 
- hotelek, motelek és egyéb bentlakásos intézmények vendégei részére 
- félpanziós elhelyezést adó intézmények vendégei részére 

 A gyártó és a forgalmazó minden, a nem rendeltetésszerű használatból adódó 
káreseményért és sérülésért való felelősséget elhárítja. 

 Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolást, mert ingyenes 
Központi Szervizünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásban 
visszaküldött termékek esetleges sérüléseiért. 

 A készülék megfelel a 27/10/2004, 1935/2004 sz. (EC) Szabályzat élelmiszerrel 
érintkező anyagokra vonatkozó részének. 

 
 

Gyermekek számára veszélyes 

 

 A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi 
állapotban lévő felnőttek, illetve a készülék használatában gyakorlatlan személyek csak 
felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos 
üzemeltetésről és megértették a lehetséges kockázatokat. 

 A készülék tisztítását és használat utáni karbantartását csak 8 évnél idősebb gyermekek 
végezhetik, felügyelet mellett. 

 A gyermekeket a munkamenet egész során felügyelje, hogy biztosan ne játsszanak a 
készülékkel. 

 A csomagolást ne tartsa a gyermekek számára hozzáférhető helyen, mert balesetet 
okozhat. 

 Amennyiben a készüléket leszereli, javasoljuk, hogy vágja el a tápkábelt. Szintén 
javasolt minden egyes lehetséges veszélyt hordozó alkatrész ártalmatlanítása, hogy 
megelőzze a személyi sérülést. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a 
készülékkel, vagy annak alkatrészeivel. 

 A gőzfúvóka tűjét ne tartsa gyermekek által könnyen hozzáférhető helyen: lenyelhetik, 
vagy sérülést okozhatnak vele. 

 

Áramütés 

 

 Soha ne tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekek számára 
hozzáférhető helyen. 

 Ne hagyja a kábelt gyermekek számára hozzáférhető helyen lógni. 

 Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 
megfelel-e a készülék alján található jelölésnek. 

 A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata személyi sérülést és vagyoni 
kárt okozhat. 

 Mielőtt feltölti a készülék tartályát, húzza ki a tápkábelt a konnektorból. 

 Amennyiben a tápkábel megsérül, a cseréjét a gyártó, szakszerviz, vagy megfelelően 
képzett szakember végezze, hogy elkerülje a kockázatot.  

 Ha a készülék feszültség alatt lévő részei ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okoz!  

 A hálózati csatlakozót húzza ki az aljzatból tisztítás vagy karbantartás előtt. 

 Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba. 
 

Egyéb veszélyhelyzetek 

 

 Válasszon kellően tiszta és jól megvilágított helyen lévő hálózati csatlakozót. 

 A készüléket ne emelje fel a tartálynál illetve a tálcánál fogva, mindig a készüléktestet 
fogja meg. 
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 SOHA ne töltse a tartályt a MAX jelölést meghaladó szintre. 

 Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatta az elektromos 
hálózathoz. 

 A készüléket mindig vízszintes, szilárd felületen működtesse. 

 A készüléket tilos használni, ha leejtette, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy ha 
szivárog belőle a víz. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat sérült. 
A balestek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét 
szakszervizben, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse. 

 
 
 

Égési sérülés 

 

 Ne érintse meg a készülék külső fém részeit és a szűrőtartót, amikor a kávéfőző 
működik, mert égési sérüléseket okozhatnak.  

 Ne irányítsa a gőzfúvókákat vagy a forró vizet a teste felé: égési sérülést okozhat! 

 Ha a víz nem folyik ki az adagolóból, valószínűleg eltömődött a szűrő. Ebben az esetben 
óvatosan mozdítsa meg és távolítsa el az adagolót, mert a készülékben lévő nyomás a 
víz hirtelen kiömlését vagy kifröccsenését okozhatja. Majd tisztítsa meg a készüléket a 
megfelelő bekezdésben leírtak szerint. 

 

Anyagkárosodás 

 

 A készüléket szilárd felületen tartsa és működtesse. 

 Ne működtesse a készüléket víz nélkül, ez megrongálhatja a szivattyút.  

 Soha ne öntsön forró vagy forrásban lévő vizet a tartályba. 

 Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a készülék 
károsodását. 

 A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel. 

 Ne használjon ásványvizet (szénsavas vizet). 

 A szűrőbe csak őrölt kávét tegyen. Más állag használata komoly sérülést okoz a 
készülékben.  

 A darálás beállított szintjét ne változtassa meg darálás közben. A darálóba csak szemes 
kávét tegye. 

 Ne hagyja a készüléket 0 C alatti hőmérsékleten, mert a forralóban maradt víz 
megfagyhat és kárt okozhat. 

 Ne használja a készüléket szabadtéren. 

 Miután a kávéfőzőt kihúzta a konnektorból, és az alkatrészei teljesen lehűltek, tisztítsa 
meg a készüléket egy puha nedves ruhával, pár csepp enyhe hatású tisztítószerrel (ne 
használjon súrolószereket, mert károsítja a készülék műanyag részeit).  

 
 

NE DOBJA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 

 

 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

A  - Tartály fedél K - Rács rögzítő 
B  - Kivehető víztartály L - Gőz/víz cső 
C  - Készüléktest M - Kivehető csészetartó rács 
D  - Kábel N - Csepegtető tálca zárócsavar 
E  - ON/OFF gom O - Szűrőtartó zár 
F  - Gőz gomb P - Szűrőtartó 
G -  Gőz/forró víz kapcsoló Q - Csepegtető lemez  
"STANDBY": készenléti állapot R - 1 csészés szűrő  

: kávé adagolás S - 2 csészés szűrő 
             : gőz/forró víz adagolás T - Kapszula szűrő 

H - Kivehető csepegtető tálca U - Tömörítő/mérőedény 
I - Rács V - Tisztító tű 
J - Szintjelző 

Azonosító adatok 

A készülék alján a következő azonosító adatok szerepelnek: 

 Gyártó és CE jelzés 

 Modell (Mod.) 

 Sorozatszám (SN) 

 Hálózati feszültség (V), és frekvencia (HZ) 

 Elektromos fogyasztás (W) 

 Ingyen hívható szerviz telefonszáma 

Amikor a Központi Szervizt hívja, kérjük, közölje a készülék modellszámát és sorozatszámát 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

A készülék beüzemelése 

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett értéknek. Tegye a 

készüléket stabil felületre. Mossa el a tartályt (B) és töltse fel hideg csapvízzel (3. ábra) a MAX 

jelzésig, majd illessze a helyére (4.ábra).  

Ellenőrizze, hogy a tartály illesztése megfelelő-e; különben a készülék nem adagolja a  
kávét.  

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, csak megfelelően földelt konnektort használjon. 

Első használat 

Töltse meg a tartályt friss, hideg csapvízzel, indítsa el a gépet az (E) gombbal (5. ábra). Várja 

meg, amíg a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet, ekkor az On/Off gomb kijelzője 

folyamatosan világít (kb. 3 mp után). A készülék most készenléti állapotban van, a következő 

műveletre vár. Tegye a tartályt a szűrőtartó alá és fordítsa a kapcsolót (G) kávé (  ) 

pozícióba, amíg látja, hogy a szűrőtartóba víz folyik (6. ábra).  
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A szűrő eltávolítása 

 

 

 

 

 

 

FONTOS: A szűrőtartóban a 2 csésze kávé főzéséhez való szűrő van. Az ábrán látható 

módon távolíthatja el. Kiveheti a szűrőt az ujjával is.  

Kávéfőzés 

Válassza ki a használni kívánt szűrőt (R) 1 csésze kávé, (S) 2 csésze kávé lefőzéséhez, és helyezze 
a szűrőtartóba  (7. ábra). 

Mérje ki a kávét a szűrőbe, majd tömörítse a mellékelt tömörítővel (8. ábra): két csésze 

kávéhoz 2 mérőnyi, egy csésze kávéhoz 1 mérőedény örölt kávét tegyen. Illessze a szűrőt 

a helyére (9. ábra). 

A szűrőt balról jobbra fordítsa, szorítsa meg, és győződjön meg róla, hogy helyesen 
illeszkedik (10. ábra).  

Figyelem! 

 Amennyiben túl sok őrölt kávé van a szűrőben, nehezen lehet a tartót a helyére fordítani, és a 
kávé a szűrőtartó oldalán fog kifolyni.  

Hogy az elsőként lefőzött kávé is megfelelő hőmérsékletű legyen, a kávéfőzés előtt néhány 

percre hagyja a szűrőtartót melegedni a helyén. A következő kávé főzésekor erre nem lesz 

szükség. 

Tegyen egy vagy két csészét a szűrőtartó kifolyója alá (11-12. ábra), és fordítsa a 

kapcsolót (G) kávé ( ) potícióba: a kávé elkezd kifolyni a szűrőtartó nyílásán át. A 
művelet végén állítsa a kapcsolót ("STANDBY") középső állásba. Egy adag eszpresszó 
kávé adagja 50 ml.  

Figyelem! 

Amíg a kávé nem folyt ki teljesen, ne próbálja meg kivenni a szűrőt. Égési sérülés veszélye.  

Figyelem! 

 Miután a kávé kifolyt, várjon kb. 10 percig mielőtt kiveszi a szűrőt, lassan fordítsa jobbról balra, 
hogy elkerülje forró víz, vagy kávé kilövellését.  

A kifőzött őrölt kávé eltávolításához nyomja előre a szűrő tolózárát (O) a szűrő pereme 

felé, majd fordítsa a szűrőtartót fejjel lefelé és finoman rázza meg (13. ábra). 

Amikor a készülék "STANDBY" készenléti üzemmódban van, az ON/Off gomb alatti kijelző (E) 

folyamatosan ki-, és bekapcsol, jelzi, hogy a termosztát a a megfelelő hőmérsékleten tartja a vizet. Az 

első és minden további csésze kávé főzését akkor érdemes megkezdeni, amikor a kijelző világít.  

A tartály feltöltése működés közben  

A tartályt javasolt akkor feltölteni, amikor még nem teljesen üres.  
Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a konnektorból. Vegye ki a tartályt. Töltse meg a tartályt hideg 

csapvízzel a MAX szintig. Tegye vissza a tartályt a készülékbe és győződjön meg arról, hogy 

tökéletesen illeszkedik, majd kapcsolja be a gépet.  

Ha a tartályból teljesen elfogy a víz, megtörténhet, hogy levegő jut a rendszerbe és a kávé nem folyik 
ki. Hogy a gép újra működni kezdjen, kapcsolja ki és várja meg, amíg lehűl. Tegyen egy tartályt a 

szűrőtartó ház alá, ás rögtön fordítsa a (G) kapcsolót kávé ( ) pozícióba.  

Engedjen ki legalább egy csésze vizet a szűrőtaró házon keresztül, hogy a keringető rendszer újra 
működni kezdjen. A víz kiengedését a (G) kapcsoló "STANDBY",középső állásba fordításával 
befejezheti. A készülék  visszaáll normál üzemmódba.  

Kávé készítése kapszulából 

A szűrőtartóba (P) tegye bele a kapszula szűrőt (T).  

1  -Helyezze a kapszulát a szűrő gyűrűjébe (14. ábra). 

2  -Az ujjaival nyomja a kapszulát a szűrőbe (15. ábra).  

3  -A kapszulának pont középen kell állnia a szűrőben. 

4 -Tegye a szűrőt a szűrőtartóba. Illessze a szűrőtartót a helyére, győzőgjön meg róla, hogy  
tökéletesen ráakadt a fülre  (10. ábra). 

5 - A kapszula a kávé lefőzése után beragadhat a szűrőtartó házba a szűrő kivétele után. 

Billentse meg a szűrőtartót, hogy a kapszula beleessen (16. ábra). 

 
Hogy mindíg kitűnő minőségű kávét készíthessen, használja az E.S.E. megfelelőségi jelzést 
viselő kapszulát.  
 

Ha a kapszula nincs a megfelelő helyen, vagy a szűrőtartó nincs erősen betekerve a 

készülékbe, a szűrőtartóból néhány csepp víz szivároghat.  

 

Forró víz adagolása 

Várja meg, amíg az ON/Off gomb alatti kijelző (E) folyamatosan világít, ez jelzi, hogy a készülék 

elérte a megfelelő hőmérsékletet a forró víz adagolásához.  
Tegyen egy poharat vagy egy edényt a gőz/forró víz cső alá (L), hogy felfogja a vizet.  

Fordítsa a kapcsolót (G) gőz/forró víz állásba  (   ) , (18. ábra): a készülék megkezdi a 

forró víz adagolását.  
Fordítsa a kapcsolót (G) "STANDBY" állásba, hogy befejezze a víz adagolását.  
A művelet végén az ON/Off gomb alatti kijelző folyamatosan ki-, és bekapcsol, jelzi, hogy a 

készülék termosztátja a vizet a megfelelő hőmérsékleten tartja.  

 

 E
N
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Capuccino készítése 

Várja meg, amíg az ON/Off gomb alatti kijelző (E) bekapcsol és folyamatos fénnyel világít, jelzi, 

hogy a forraló elérte a kívánt hőmérsékletet gőz adagolásához.  

Figyelem! 

 A gőzképződés fázisában a szűrőtartóból gőzbuborékok távozhatnak, ez a jelenség teljesen 
természetes.  

Tegye a csészét, vagy a tejeskancsót a gőz/forró víz adagoló csöve alá (L), nyomja meg a gőz 

gombot (F) és fordítsa a kapcsolót (G) gőzadagolásra (  ), (18. ábra). 
A fúvókát merítse mélyen a tejbe (19. ábra) és addig folytassa a gőz adagolását, amíg megkapja a 

kívánt állagot.  
A kávé elkészítése után fordítsa a kapcsolót (G) ismét "STANDBY" készenléti állásba. 
Minden használat után eresszen ki még egy kis mennyiségű gőzt, hogy a fúvókát megtisztítsa az 

esetleg bennemaradt tejtől. Tisztítsa meg a csövet egy szivaccsal.  

Tanácsok a jó olasz kávé készítéséhez 

Az őrölt kávét ne préselje túlságosan a szűrőbe. A kávé erőssége függ a darálás szintjétől, a kávé 

minőségétől és mennyiségétől és a tömörítéstől. A kávé néhány másodperc alatt folyik ki a 

készülékből. Ha a kifolyás túl lassú, azt jelenti, hogy a kávé túl finomra van őrölve, vagy túlságosan 

nagy nyomással van a szűrőbe tömörítve.  

A készülék tisztítása 

Figyelem! 

Minden tisztítási műveletet csak a készülék kikapcsolt állapotában végezzen, miután a gépet 
kihúzta a konnektorból.  

Figyelem! 

 A rendszeres karbantartás és tisztítás megnöveli a készülék hasznos élettartamát. Az 
alkatrészeket ne mossa mosogatógépben. A tisztításhoz ne használjon erős vízsugarat. 

Figyelem! 

 Minden műveletet akkor végezzen, ha a készülék már teljesen lehűlt.  

A szűrők tisztítása  

Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve, amennyiben igen, tisztítsa meg 

azokat a mellékelt tűvel (V) (20. ábra). 

Figyelem! 

 A tisztítás során bánjon óvatosan a tűvel: sérülést okozhat.  

Engedjen át forró vizet a szűrőn és a szűrőtartón kávé nélkül, hogy a forró víz feloldja és 

eltávolítsa a kávémaradékot és az egyéb szennyeződéseket. A szűrőket (R) és (S) ajánlatos 

minden 3 havi használat után Ariete COFFEE CLEAN tisztító tablettákkal kezelni, a tablettákat 

az Ariete Szakszervizeiben beszerezheti. Kövesse a doboz belsejében lévő használati 

utasítást. Esetleg használhat egyszerű mosogatógépbe való tablettát is (öblítő és egyéb 

kémiai adalékok hozzáadása nélkül) a következő módon:  

• Tegye a tablettát a szűrőbe (kávé nélkül) amikor a készülék már elég forró (legalább 5 

perces melegítés után) .  
• Illessze a szűrőtartót a készülékbe és tegyen egy tartályt a szűrőtartó alá.  

• Fordítsa a kapcsolót (G) kávéadagolás (  ) állásba, hogy megkezdje a forró víz adagolást, 
és folytassa a műveletet 15-20 másodpercen át.  

• Fejezze be a forró víz adagolását, hagyja a tablettát hatni legalább 15 percig, a szűrőtartót is 

hagyja a gépben.  

• Ismételje meg a forró víz adagolását, működtesse a szivattyút 15-20 másodpercig, majd 

hagyjon ugyanennyi szünetet , egészen addig, amíg legalább 2 tartály vizet elhasznált.  
• Vegye ki a készülékből a szűrőtartót, vegye ki belőle a szűrőt és alaposan öblítse el folyó víz 

alatt.  
• Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és törölje át a szűrőtartó házat egy 

szivaccsal, hogy eltávolítsa a tisztítószer minden maradékát.  

• Indítsa újra a kávéfőzőt, tegye vissza a szűrőtartót és a tökéletes átöblítés érdekében 

eresszen át rajta még legalább két csészényi forró vizet.  

Amennyiben a készüléket naponta használja, ajánlatos a tisztítást legalább 3 havonta 

megismételni.   

A szűrőtartó ház tisztítása  

A használat során a szűrőtartó házon kávészemcsék tapadnak meg, amelyek 

fogpiszkálóval, szivaccsal (21. ábra), vagy víz átfolyatásával (a szűrőtartó behelyezése 

nélkül) távolíthatók el (6. ábra)). 

A gőz/forró víz cső tisztítása  

Figyelem! 

 Az égési sérülések elkerülése érdekében, a tisztítást akkor végezze, amikor a cső hideg.  

Húzza ki a göz/forró víz csövet a készülékből  (L) (22. ábra), és mossa el folyó víz alatt. A 

fúvókát karcmentes ruhával tisztítsa. Illessze vissza a csövet teljes hosszában. Ha 

szükséges, a fúvóka nyílását tisztítsa ki a mellékelt tűvel (23. ábra). Minden használat után 

eresszen át forró vizet a fúvókán, hogy minden lerakódást eltávolítson.   

A tartály tisztítása 

Javasoljuk, hogy a tartályt rendszeresen tisztítsa nedves ruhával, vagy szivaccsal.  

  A rács és a csepegtető tálca tisztítása 

Ne felejtse el rendszeresen üríteni a csepegtető tálcát (H). 

Húzza ki a tálcát (H) a készülékből (24-25-26 ábra)), ürítse ki és mossa át folyó vízben. Mossa 

el a rácsot (I) folyó víz alatt. 

A készüléktest tisztítása 

Figyelem! 

 A készülék állandó részeit  nedves, puha ruhával tisztítsa, hogy elkerülje az anyagkárosodást.  
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VÍZKŐOLDÁS 

A megfelelő karbantartás és a rendszeresen végzett tisztítás jelentősen megnöveli a készülék 
hasznos élettartamát, és csökkenti a vízkőlerakódás kockázatát. Ennek ellenére, a folyamatos 
kemény víz használata szükségessé teheti a vízkőoldást, a megfelelő működés érdekében. Erre 
a célra használja az ARIETE citromsav alapú NOCAL vízkőoldóját. A vízkőoldót az Ariete 
szakszervizeiben szerezheti be. Az Ariete nem vállal felelősséget a készülék semmilyen 
károsodásáéert, amelyet a nem megfelelő, kémiai adalékokat tartalmazó tisztítószerek 
használata okoz. Amennyiben a vízkőoldás szükségessé válik, kövesse a vízkőoldó termék 
használati utasításában leírtakat.  

A készülék leszerelése és selejtezése 

Amikor a készüléket használaton kívül helyezi, húzza ki a konnektorból, ürítse ki a tartályt és a 
csepegtetőt (olvassa el a “Készülék tisztítása” fejezetet). 
Amennyiben a készüléket leselejtezi, válogassa szét az alkatrészeket anyagfajták szerint, és az 
országában hatályos  hulladékelhelyezésről szóló rendelet szerint járjon el. 
 

HIBAJAVÍTÁS 

 Ha a készülék működésében bármilyen zavar áll elő, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a 

konnektorból. 
 

PROBLEMA OK MEGOLDÁS 

A készülék nem 
bocsájt ki gőzt  

Kevés a víz, a szivattyú nem 
szív. 

Ellenőrizze a tartály illesztését, és a vízmennyiséget. 
Töltse fel a tartályt csapvízzel a MAX jelzésig.  

A gőzadagoló eldugult. Távolítson el minden lerakódást a gőzadagoló 
nyílásából a mellékelt tű segítségével.  

A kávé túlfolyik a 
szűrő peremén  

Valószínűleg túl sok őrölt kávét tett 
a filterbe, ami megakadályozta, 
hogy a tartó helyesen illeszkedjen.  

Vegye ki a filtertartót, tisztítsa meg a peremét és a 
házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegyen megfelelő 
mennyiségű kávét a szűrőbe.  

Kávészemcsék tapadnak a 
filtertartó házra.  

Tisztítsa meg a házat egy fogpiszkálóval vagy 
szivaccsal (21. ábra). 

A szűrő nyílásai eltömődtek. Vegye ki óvatosan a szűrőtartót, lassan fordítsa el, 
mert a készülékben lévő nyomás miatt kilövellhet a 
forró göz, vagy víz.  Tisztítsa meg a szűrő nyílásait a 
mellékelt tűvel. Tisztítsa meg a szűrőt Ariete 
COFFEE CLEAN tablettával, kövesse a 
csomagoláson lévő használati utasítást.  

Hi Hibás a kávékapszula. Vegye ki óvatosan a szűrőtartót, lassan fordítsa el, 
mert a készülékben lévő nyomás miatt kilövellhet a 
forró göz, vagy víz.  Tisztítsa meg  szűrőtartó házat 
egy szivaccsal (21. ábra). Tegyen új kapszulát a 
szűrőbe.  

 
 
 

PROBLEMA OK MEGOLDÁS 

A kávé nem, 
vagy nagyon 
lassan folyik 
ki. 

A szűrőházban lévő perforált 
lemez el van tömődve. 

Működtesse a gépet a szűrőtartó nélkül, folyasson 
át rajta vizet. Ha a víz nem egyenletesen folyik át a 
nyílásokon, használja a  NOCAL Ariete vízkőoldót, 
amelyet beszerezhet a szakszervizben, és kövesse 
a csomagoláson lévő használati utasítást.  

A szűrőben lévő filter nyílásai 
eltömődtek. 

Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben 
lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg 
a szűrő nyílásait a mellékelt tűvel. Tisztítsa meg a 
szűrőt  Ariete COFFEE CLEAN tablettákkal és 
kövesse a csomagoláson lévő használati utasítást.  

A kávé túl finomra van darálva. Használjon durvább szemcséjű kávét. 

Az őrölt kávét nem megfelelően 
tömörítette. 

Kevésbé tömörítse az őrölt kávét a szűrőben.  

A tartály nem megfelelően 
illeszkedik. 

Illesztéskor nyomja le teljesen a tartályt.  

Kevés a tartályban a víz, a 
szivattyú nem szív. 

Ellenőrizze, hogy a tartály szorosan illeszkedik-e, és 
ellenőrizze a benne lévő víz mennyiségét. Töltse fel 
a tartályt hideg csapvízzel a MAX jelzésig.  

Hibás kapszula. Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben 
lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg a 
szűrő házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegye a 
kapszulát a szűrőbe. 

Törött kapszula. Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben 
lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg a 
szűrő házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegye a 
kapszulát a szűrőbe. 

A kávé túl vizes 
és hideg.  

A kávé túl durvára van 
darálva.  

Az erősebb és forró kávé készítéséhez finomabbra 
őrölt kávét használjon.  
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