
Þrif á Delonghi Espresso Magnifica kaffivél (ECAM29022B)

Þegar þetta merki kemur upp þarf kaffivélin að fara í gegn um ákveðið þrif ferli sem kallast í
bæklingnum Descaling bls 24 - nr 12.

1. Slökkva á vélinni.
2. Fjarlægja vatnstankinn, gott er að þrífa

hann ef þess þarf.
3. Opna hólfið þar á hliðinni þar sem

vatnstankurinn sat og fjarlægja brugg
einingu með að þrýsta saman rauðu
hnöppunum inn á við og svo má fara með
brugg eininguna undir vask og skola og
bursta varlega með uppþvottabursta.

4. Eftir mikla notkun eða þegar bruggeining er
orðin stíf er gott að smyrja brugg einingu.
Það er gert með að þrýsta sigti niður og smyrja síðan hringinn meðfram. Til eru
sérstök smyrsli fyrir þessa vél.
Þá þarf að ýta sigti aftur upp það er gert hinum megin við.

Innra þrifferli - Descaling

1. Kalkhreinsiefni er sett í vatnstankinn, viðmiðið af magni er að þessu
tákni á vatnstanknum sem sést á fyrstu mynd.

2. Síðan er fyllt vatn í restina í táknið á vatnstanki sem sést á næstu
mynd.

3. Síðan næst er settur bakki undir bæði fyrir steamerinn og kaffi stútinn.
Gott er að draga kaffi stútinn niður þannig hann grípur í bakkan.

4. Síðan næst þarf að halda þessum takka inni í 5 sek. sem er með
þetta tákn

5. Næst ætti steam takkinn að blikka og þarf
steam hnappur að vera í 0

6. ýtt er á steam takkan á takkaborði og
hnappurinn sem er hér á næstu mynd er
færður alla leið til vinstri ATH getur verið
stífur í endan en þarf að vísa alla leið eins
og klukka að vísa á 9.

7. Síðan þegar vélin er búin að dæla vatninu í
gegn kemur kemur vatnsmerkið. Þá þarf að fylla tankinn upp á MAX
og halda áfram ferlinu. Heildarferlið tekur um 45-50 mín ekki er þörf á
að standa yfir vélinni á meðan. Þegar búið er að fylla á vatnið þá er
ýtt á í takkaborðinu og snúið steam hnappinn á 0 alla leið til hægri þá byrjar að dælast úr
kaffi stútinum og síðan er ein umferð eftir þá þarf aðeins að fylla á tankinn aftur á MAX. Síðan
ef hún stoppar í miðju ferli og steam takkin blikkar þarf að ýta á takkann

8. og svo ýta á steam takkan í takkaborðinu og snúa hnappinum þá heldur ferlið áfram.

Ath ef ferlið hefur ekki verið klárað þá kemur upp þetta tákn og
þá þarf hún að klára ferlið.
Ef einhverjar spurningar vakna eða eitthvað er óljóst þá er hægt að
senda fyrirspurn á hjalp@rafha.is

mailto:hjalp@rafha.is


Almennar stillingar

Kaffikvörnin - Óþarfi er að breyta stillingunni í kaffikvörninni í nýrri vél það er ekki
fyrr eftir eitthvern tíma sem kaffikvörn malar ekki eins fínt og þegar hún er ný.
Ef stilla þarf kvörnina þarf að færa hljólinu á meðan kvörnin er að mala og
breytingin kemur ekki í ljós fyrr en búið er að hella upp á að minnsta 2 kaffibolla.

● Ef kaffið er lengi að hella upp á eða jafnvel kemur ekkert í gegn þá er
kaffikvörtnin að mala of fínt og kaffi kakan verður þar af leiðandi of þétt til að
vatn nái að renna eðlilega í gegn. Það er lagað með að snúa hljólinu í til
hægri.

● Ef kvörnin er ekki að mala nógu fínt þá er hægt að snúa hljólinu til vinstri

Valið vatnsmagn í kaffibollann - Hægt er að vista valið
vatnsmagn fyrir kaffi bollann með því að halda takanum inni
þangað til byrjar að blikka síðan byrjar að vélin að hella upp á
þegar vatnsmagn er tæmilegt er aftur ýtt á takkan og þá er hún
búin að vista valið. Þannig næsti bolli er eins.
Aðeins er hægt að breyta vatnsmagni í bolla nr 3.


