Melkleiding reinigen

Filtersysteem ontvetten

Het reinigen van de melkleiding moet worden uitgevoerd en duurt ca. 7 minuten.

Na 200 porties verschijnt op het display de
melding "Filtersysteem ontvetten". Deze melding verschijnt zo lang op het display, tot
het filtersysteem wordt ontvet.

U heeft 1 stick van het Miele-reinigingsmiddel voor melkleidingen nodig.
De reiniging kan niet worden afgebroken. De procedure moet volledig worden
uitgevoerd.

ĺĺ Kies "Onderhoud"  in het "Hoofdmenu"
en dan "Melkleiding reinigen".
"Melkleiding reinigen" wordt gestart.

ĺĺ Volg de instructies op het display.

U hebt 1 Miele-reinigingstablet nodig om
het filtersysteem te ontvetten. Het proces
duurt ca. 10 minuten.
De reiniging kan niet worden afgebroken. De procedure moet volledig worden
uitgevoerd.

ĺĺ Kies "Onderhoud"  in het "Hoofdmenu"
en dan "Filtersysteem ontvetten".

Bijzondere bedieningsaanwijzingen
Drankhoeveelheid of drankparameters wijzigen

Het ontkalken moet worden uitgevoerd en
duurt ca. 20 minuten.
ĺĺ U hebt 2 Miele-ontkalkingstabletten nodig.

De gewijzigde drankhoeveelheden of -parameters worden altijd in het huidige profiel opgeslagen. De naam van het huidige
profiel wordt in de linkerbovenhoek van het
display weergegeven.

De reiniging kan niet worden afgebroken. De procedure moet volledig worden
uitgevoerd.

ĺĺ Kies "Onderhoud"  in het "Hoofdmenu"
en dan "Toestel ontkalken".

U bevindt zich in het drankmenu.

ĺĺ Plaats het gewenste kopje onder de
centrale uitlaat.

De ontkalking wordt gestart.

ĺĺ Volg de instructies op het display.

ĺĺ Kies "Bewerken" en dan "Drank wijzigen".

"Filtersysteem ontvetten" wordt gestart.

ĺĺ Veeg met uw vinger over het display totdat de gewenste drank verschijnt en tik
erop.

Wanneer op het display de melding "Doe

U kunt nu de "Drankhoeveelheid wijzigen" of
de "Drankparameters" aanpassen.

ĺĺ Volg de instructies op het display.

een reinigingstablet in de koffietrechter en sluit
deze" verschijnt:

ĺĺ spoelt u het waterreservoir zorgvuldig
met vers water.

Let erop dat er geen resten van het reinigingsmiddel achterblijven in het waterreservoir.
Het reinigingsproces is afgerond wanneer
op het display de melding "Proces afgerond"
verschijnt.

ĺĺ Neem de afdekking voor de koffietrechter uit en open het deksel voor de koffietrechter. Plaats de reinigingstablet in de
poederkoker.
ĺĺ Volg de verdere instructies op het display.

Het ontvetten van het filtersysteem is afgerond wanneer "Proces afgerond" verschijnt
op het display.

Neem de mengverhouding voor de ontkalkingstabletten in acht. Het is belangrijk dat u het waterreservoir net tot aan
de vermelde markering vult (niet hoger
en niet lager). Anders wordt het ontkalkingsproces voortijdig afgebroken en
dan moet het opnieuw worden uitgevoerd.
Wanneer op het display de melding "Spoel

het waterreservoir om en vul het met vers water"
verschijnt,
ĺĺ spoelt u het waterreservoir zorgvuldig
met vers water.
Let erop dat er geen resten van het ontkalkingsmiddel achterblijven in het waterreservoir.
Het ontkalkingsproces is afgerond wanneer op het display de melding "Proces afgerond" verschijnt.

ĺĺ Tik op "Drankhoeveelheid wijzigen".

De gewenste drank wordt bereid en op het
display verschijnt "Opslaan".

REINIGING EN ONDERHOUD / ONTKALKEN

ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en doe 2 ontkalkingstabletten in het water. Plaats het
waterreservoir terug.

ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en voeg daar 1
stick van het Miele-reinigingsmiddel voor
melkleidingen aan toe. Plaats het waterreservoir terug.
Wanneer op het display de melding "Spoel
en vul het waterreservoir" verschijnt,

Drankhoeveelheid wijzigen

ĺĺ Zodra het kopje volgens u voldoende is
gevuld, tikt u op "Opslaan".

Wanneer u de drankhoeveelheid voor cappuccino, Latte Macchiato of Caffè Latte
wilt wijzigen, worden op het display de bestanddelen van de drank weergegeven.
ĺĺ Tik op de bestanddelen waarvoor u de
hoeveelheid wilt aanpassen.

Het vinkje  geeft aan welke bestanddelen gekozen zijn.
ĺĺ Tik op "OK".

Zodra het kopje volgens u voldoende is
gevuld met het desbetreffende bestanddeel, tikt u op "Opslaan".
ĺĺ Sla voor de gekozen bestanddelen de
gewenste hoeveelheid op.

Voortaan wordt voor deze drank de geprogrammeerde samenstelling en drankhoeveelheid bereid.

Tip: U kunt de programmering van de hoeveelheid afbreken zolang op het display
"Stop" wordt weergegeven.

Instellingen
Profielen

Drankparameters wijzigen

U kunt profielen instellen en voor elk profiel
de drankhoeveelheid voor alle dranken aan
de eigen wensen aanpassen en opslaan.

U kunt de volgende parameters wijzigen:

De naam van het huidige profiel wordt in
de linkerbovenhoek van het display weergegeven.

ĺĺ Tik op "Drankenparameter".
–– Maalhoeveelheid
–– Watertemperatuur
–– "Bevochtigen"

ĺĺ Zodra u de drankenparameters zoals gewenst hebt gewijzigd, tikt u op "OK".

Profielen oproepen

ĺĺ Kies "Profielen"  in het "Hoofdmenu" of
tik op "Profielen" onderaan rechts in het
drankmenu.

ĺĺ Wijzig zoals gewenst de drankparameters. Sla voor de gekozen bestanddelen
de gewenste hoeveelheden op.

Als u al een drank hebt aangemaakt, kunt
u het volgende doen:
–– Drank wijzigen
–– Drank wissen

Profiel samenstellen

Om de drankhoeveelheden en de parameters voor alle dranken weer op de fabrieksinstellingen te zetten,

Op het display wordt het toetsenbord geopend.

MyMiele

Op het display verschijnt de melding "Alle

dranken weer op de fabrieksinstellingen zetten?".
ĺĺ Tik op "Ja".

ĺĺ Voer de gewenste naam in en tik op
"OK".

U kunt vaak toebereide dranken, dranken
uit profielen en onderhoudsprogramma's
waar u de voorkeur aan geeft op het MyMiele beeldscherm weergeven.

–– Profiel kiezen

MyMiele  oproepen

Als u al een profiel hebt aangemaakt, kunt
u het volgende doen:
–– Naam wijzigen
–– Profiel wissen
–– Profiel vervangen
(De koffiezetautomaat vervangt het profiel wanneer u "handmatig een ander profiel
kiest", "na elke bereiding" of "telkens als het
toestel wordt ingeschakeld".)

ĺĺ Tik in het "hoofdmenu" op "MyMiele" .
U kunt nu MyMiele instellen en een "Vermelding toevoegen".
Vermelding toevoegen
U kunt vermeldingen toevoegen uit:
–– Dranken 

Dranken voor profielen bewerken

–– Profielen 

U kunt voor elk profiel eigen dranken samenstellen en aan de eigen wensen aanpassen.

–– Het toestel schoonmaken 

U kunt de danken in een profiel zelf een
naam geven.

Wanneer u reeds vermeldingen heeft aangelegd, kunt u onder "Bewerken":

ĺĺ Kies het gewenste profiel.
Drank samenstellen

ĺĺ Tik op "Drank samenstellen" en kies de
gewenste drank uit de standaarddranken.

ĺĺ Tik op het gewenste menupunt en wijzig
de instelling naar uw wensen.

ĺĺ Voer een naam in voor de nieuwe drank
die u hebt samengesteld en tik vervolgens op "Opslaan".

Bereiding herstellen

ĺĺ kiest u "Bewerken" in het drankenmenu
en dan "Bereiding herstellen".

ĺĺ Kies "Instellingen"  in het hoofdmenu.

Na de bereiding wordt het toetsenbord geopend.

U kunt maximaal 9 dranken in een profiel
aanleggen.

ĺĺ Tik op "Profiel samenstellen".

Instellingen wijzigen

ĺĺ Tikken op "Vermelding toevoegen".

–– vermeldingen sorteren of
–– vermeldingen wissen.

ĺĺ Tik op "OK" om de instelling op te slaan.
Tip: Door  aan te raken, keert u terug
naar het bovenliggende menuniveau.

Menupunt

Mogelijke instellingen

Opmerkingen

Taal

deutsch, andere talen
Land

Zoek naar het symbool  om het menupunt "Taal" terug te vinden wanneer u per ongeluk een verkeerde taal hebt ingesteld.

Kloktijd

Indicatie (Uit / Aan / Nachtuitschakeling)
Weergave (analoog / digitaal)
Tijdformaat (12 h / 24 h)
Instellen

Afhankelijk van de weergaveoptie die u kiest, verbruikt de koffiezetautomaat meer energie. Op het display verschijnt een melding in die zin.

Datum

Jaar / Maand / Dag

Timer

Timer 1 (Inschakelen om, Uitschakelen om,
Uitschakelen na)
Timer 2 (Inschakelen om, Uitschakelen om)

Ecomodus

Aan / Uit

Verlichting

Lichtsterkte (Toestel ingeschakeld of Toestel
uitgeschakeld)
Uitschakelen na

Startbeeldscherm

Hoofdmenu
Drankmenu
Profielen
MyMiele

Korte gebruiksaanwijzing
inbouwkoffiezetautomaat

Voor "Inschakelen om" en "Uitschakelen om" moet de timer geactiveerd zijn en aan minstens één weekdag toegewezen zijn.

Het aantal drankbereidingen, het aantal bereidingen tot "Toestel ontkalken" / "Ontvetten van het filtersysteem"

Info

Wanneer de vergrendeling ingeschakeld is, wordt de timer "Inschakelen om" gedeactiveerd.

Ingebruiknameblokkering

Aan / Uit

Waterhardheid

Zacht, Gemiddeld, Hard, Zeer hard

Lichtsterkte

Instellen

Volume

Signalen
Toetsgeluid

Handelaar

Demo-functie (Aan / Uit)

Kopjeswarmer

Automatisch / Aan / Uit

Instelling uitloop

Aan / Uit

U kunt de centrale uitlaat niet handmatig in de hoogte verstellen.

Fabrieksinstellingen

Instellingen
MyMiele

Niet gereset worden: Taal, Tijd, Aantal drankbreidingen, Profielen

Vaste wateraansluiting

Aan / Uit

(Alleen bij CVA 6805)

Alleen bedoeld voor presentatiedoeleinden bij handelaars. Voor privégebruik is deze functie overbodig.

INSTELLINGEN

Ontkalken

BIJZONDERE BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Reiniging en onderhoud

Deze korte gebruiksaanwijzing is geen vervanging van de gebruiks- en montageaanwijzing. Het is noodzakelijk dat u zich vertrouwd maakt met het gebruik van de
koffiezetautomaat. Lees daarom de gebruiks- en montageaanwijzing aandachtig en
neem de opmerkingen omtrent uw veiligheid in acht.
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ĜĜDe koffiezetautomaat moet vóór de

eerste ingebruikname worden ingebouwd en aangesloten. Neem daartoe
de afzonderlijke gebruiks- en montageaanwijzing in acht.

ĺĺ Reinig het toestel en het melkreservoir
grondig voordat u water en koffiebonen
doet in de koffiezetautomaat.

Sensortoetsen
Aan-uittoets 

In- en uitschakelen

"Terug" 

Terugkeren naar het bovenliggende menuniveau, ongewenste bedieningshandelingen afbreken

Beschrijving

Voorbereiden

Dranken bereiden

Buitenaanzicht

Waterreservoir vullen

Espresso of koffie bereiden

 Aan-uittoets
 Touchdisplay
 Sensortoets "Terug" 
 Deurgreep
 Uitlaat voor heet water
 Opvangplaat
 Centrale uitlaat met verlichting en

Touchdisplay

ĺĺ Neem de opmerkingen in acht die vermeld staan in de rubriek over de eerste
ingebruikname in de gebruiks- en montageaanwijzing.

 Melkreservoir met deksel



Keuze maken /
Menu oproepen
Bladeren (scrollen)

ĺĺ Tik met uw vinger 1 keer op het gewenste veld.

 Caffè Lungo
De gewenste koffiedrank loopt uit de centrale uitlaat in het kopje.

ĺĺ Of: Tik met uw vinger op de pijltoets  en  om naar links of naar rechts te bladeren.
Menuniveau verlaten

Getallen invoeren

ĺĺ Raak  aan.
Alle instellingen die u hebt ingevoerd of ingesteld en niet met "OK" hebt bevestigd, worden niet opgeslagen.
U kunt getallen invoeren via de draaiwielen (veeg over de wielen en stop bij het gewenste cijfer) of via het cijferblok (tik op de gewenste cijfers).
Draaiwielen:

ĺĺ Veeg met uw vinger omhoog of omlaag over het draaiwiel totdat de gewenste waarde verschijnt.
Cijferblok:

ĺĺ Tik op z in de rechterbenedenhoek van het invoerveld.
Het cijferblok verschijnt.
ĺĺ Tik op de gewenste cijfers.

Zodra u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt het veld "OK" groen.
ĺĺ Met de pijl wist u het laatst ingevoerde cijfer.
ĺĺ Tik op "OK".
Letters invoeren

Namen voert u in via een toetsenbord. Kies korte en duidelijke namen.
ĺĺ Tik op de gewenste letters of tekens.
ĺĺ Tik op "Opslaan".

ĺĺ Giet tot aan de markering "max"
koud, vers drinkwater in het waterreservoir.

Let op! Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonnen
voor espresso of koffie.

ĺĺ Veeg met uw vinger over het display. Daartoe plaatst u uw vingertop op het touchdisplay en maakt u een veegbeweging.
Binnenaanzicht

 Afdekking koker voor koffiepoeder
 Filtersysteem

 Koker voor gemalen koffie

 Hendel voor de maalgraad

 Reservoir voor koffiebonen
 Waterreservoir

 Opvangschaal met rooster

 Reservoir voor koffiebezinksel

 Opvangschaal aan de binnenkant
van de toesteldeur

 Verbinding voor de centrale uitlaat
 Serviceklep

Espresso

 Koffie

Reservoir voor koffiebonen
vullen

BEDIENINGS- EN WEERGAVE-ELEMENTEN

Voor gedetailleerde informatie raadpleegt
u de gebruiks- en montageaanwijzing.

ĺĺ Tik op het veld voor de gewenste drank:

automatische instelling uitloop

Waterhardheid
Stel de plaatselijke waterhardheid in op
de koffiezetautomaat. Zo zorgt u ervoor
dat het toestel perfect zal werken en niet
beschadigd zal raken.

ĺĺ Plaats een kopje onder de centrale uitlaat.

Ververs het water dagelijks om
kiemvorming te voorkomen.

ĺĺ Open de toesteldeur en neem het
bonenreservoir uit het toestel.
ĺĺ Vul het bonenreservoir met koffiebonen.

Reiniging en onderhoud
Dranken met melk
Opmerkingen omtrent het melkreservoir
De melk wordt niet gekoeld in het melkreservoir. Plaats daarom het melkreservoir in de koelkast wanneer u gedurende
lange tijd geen melk bereidt. Alleen met
koude melk (< 13 °C) kan goed melkschuim worden bereid.

Twee porties bereiden
Om twee kopjes in één keer te bereiden,

Heet water
Dranken met melk bereiden

ĺĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
centrale uitlaat.
ĺĺ Tik op de gewenste drank.


Cappuccino



Latte macchiato



Caffè latte



Hete melk



Melkschuim

De gewenste drank wordt bereid.

Neem de gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud in acht die vermeld
staat in de gebruiks- en montageaanwijzing. Reinig de koffiezetautomaat dagelijks na
gebruik.

Hou er rekening mee dat het hete water niet warm genoeg is voor het bereiden van thee.

ĺĺ Plaats een geschikte recipiënt onder de
uitlaat voor heet water.
ĺĺ Kies "Heet water" .

Het hete water loopt in de recipiënt onder
de uitlaat voor heet water.

Aanbevolen
tijdsinterval

Wat moet ik reinigen/onderhouden?

Dagelijks
(op het einde van de dag)

–– Melkreservoir met deksel
–– Waterreservoir
–– Reservoir voor koffiebezinksel

Om de productie van heet water af te breken,

–– Opvangschaal en opvangrooster

ĺĺ tikt u op "Afbreken" of "Stop".

1 x wekelijks
of wanneer nodig

–– Centrale uitlaat
–– Verbinding voor de centrale uitlaat
–– Onderhoud melkventiel uitvoeren met de reinigingsborstel
–– Binnenruimte
–– Opvangschaal aan de binnenkant van de toesteldeur

 Deksel
ĺĺ plaatst u onder elk dranktuitje van de
centrale uitlaat een kopje.

ĺĺ Tik op het dubbele symbool voor de gewenste drank.
Uit de centrale uitlaat lopen twee porties
van de gewenste koffiedrank.

–– Filtersysteem

 Sensorstaafje

–– Front van het toestel (vooral belangrijk direct na
de ontkalking)

 Aanzuigbuisje voor het opzuigen van
melk
 Glazen reservoir

1 x per maand

–– Kap van de verbinding voor de centrale uitlaat
invetten

ĺĺ Vul het melkreservoir tot max. 2 cm onder de rand met melk.

Wanneer dat wordt gevraagd
op het display

–– Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
–– Filtersysteem (met de reinigingstabletten)
–– Toestel ontkalken

Bereiding afbreken
Om de productie van heet water af te breken,

Wanneer nodig

–– Reservoir voor koffiebonen
–– Verstopte melkleiding

ĺĺ tikt u op "Stop" of "Afbreken".

ĺĺ Schuif het melkreservoir van voren af in
de koffiezetautomaat.

DRANKEN BEREIDEN

Eerste ingebruikname

Bedienings- en weergave-elementen

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL / VOORBEREIDING

Belangrijke informatie

De volgende onderdelen mogen niet in de afwasautomaat worden gereinigd:
–– Afdekking van de centrale uitlaat
–– Filtersysteem
–– Bonenreservoir en deksel
–– Serviceklep
Alle andere uitneembare onderdelen van de koffiezetautomaat zijn geschikt voor de afwasautomaat.
CVA 6800, CVA 6805
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