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Sikkerhed
Dette apparat svarer til de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. En uhensigtsmæssig brug kan dog 
føre til person- og tingskader.
Overhold følgende sikkerhedshenvisninger til den sikre omgang med apparatet:
•	Kontrollér apparatet for ydre synlige skader ved kabinettet, tilslutningskablet og -stikket. Tag ikke 

et beskadiget apparat i drift.
•	Reparationer ved apparatet, f.eks. en beskadiget tilførselsledning må kun udføres af en fagmand 

eller af Graef-kundeservice. Ved uhensigtsmæssige reparationer kan der opstå betydelige farer for 
brugeren. Tilmed ophører garantikravet.

•	Defekte dele må kun udskiftes med originale reservedele. Kun ved disse dele er der garanti for at de 
opfylder sikkerhedskravene.

•	Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt af personer med reducerede fysiske, følelses-
mæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, når de er under opsyn eller er 
blevet vejledt med hensyn til den sikre brug af apparatet og har forstået de heraf resulterende farer. 
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn, hvis de ikke er over 8 år og un-
der opsyn.

•	Apparatet og dets tilslutningsledning skal opbevares utilgængelige for børn som er yngre end 8 år.
•	Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.
•	Apparatet er ikke bestemt til at blive anvendt med et ekstern timer eller en separat fjernstyring.   
•	Dette apparat er bestemt til at blive brugt i husholdningen og lignende anvendelser, som f.eks.: i 

medarbejderkøkkener til forretninger og kontorer; i landbrugsejendomme; af gæster i hoteller, mo-
teller og andre beboelsesindretninger; i pensionater med morgenmad.

•	Træk altid ledningen ud af stikdåsen ved at holde ved tilslutningsstikket, ikke ved tilslutningskablet.
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•	Sammenlign inden tilslutningen af apparatet tilslutningsdata (spænding og frekvens) på typeskiltet 

med dem på dit elektriske net. Disse data skal stemme overens, så der ikke optræder skader på ap-
paratet. 

•	Brug ikke apparatet, når tilslutningsledningen eller stikket er beskadiget.
•	Installér en ny tilslutningsledning gennem Graef-kundeservice eller en autoriseret faguddannet per-

son inden apparatet fortsat benyttes.
•	Åben under ingen omstændighed apparatets kabinet. Berøres spændingsførende tilslutninger og 

ændres den elektriske og mekaniske opbygning, så består der fare for elektrisk stød.
•	Rør aldrig ved dele, der stå under spænding. Disse kan forårsage elektrisk stød og endda føre til 

døden. 
•	Bær ikke apparatet ved tilslutningskablet.
•	Bær aldrig apparatet når det er i drift. 
•	Rør ikke ved stikket med fugtige hænder.
•	Emballagematerialer må ikke anvendes til leg. Der består kvælningsfare.
•	Vær opmærksom på henvisningerne til kravet om opstillingsstedet, samt til den elektriske tilslutning 

af apparatet for at undgå person- og tingskader. 
•	Fjern aldrig filterholderen med kaffepulver, mens vandet løber igennem, da denne står under tryk.   
•	Brug kun apparatet, når afdrypningsgitteret og spildbakkener i position. 
•	Sikker at filterholderen er spændt godt fast inden kaffetilberedningen.
•	Sluk for apparatet inden rengøringen og træk stikket ud af stikdåsen.
•	Lad apparatet afkøle inden hver rengøring.
•	Brug ikke nogen aggressive eller skurende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
•	Krads ikke hårdnakket snavs af med hårde genstande.
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•	Anbring ikke apparatet i opvaskemaskinen og hold det heller ikke under rindende vand.
•	Dyk aldrig apparatet og basisstationen ned i vand eller andre væsker.
•	Anvend kun den vedlagte beholder eller en anden større beholder til mælkeskumningen. . Anvend 

ikke nogen kop. Mælk, der skummer over, kan føre til forbrændinger. 
•	Ret aldrig mælkskumsteameren mod dig selv eller andre personer. FARE FOR FORBRÆNDING!
•	Når du bevæger mælkeskumsteameren skal du altid bruge grebet. Rør ikke ved mælkeskumsteame-

rens rør efter brugen. Dette bliver meget varmt!

Udpakning
For at pakke apparatet ud, skal du gøre følgende:
•	Tag apparatet ud af kartonen. 
•	Fjern alle forpakningsdele. 
•	Fjern eventuelle klistermærker på apparatet (fjern ikke typeskiltet).

Krav til opstillingsstedet
For en sikker og fejlfri drift af apparatet, så skal opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:
•	Apparatet skal stilles op på et fast, fladt, vandret, skridsikkert og varmebestandigt underlag med en 

tilstrækkelig bærekraft.  
•	Vælg opstillingsstedet sådan, at børn ikke kan røre ved apparatets varme overflade eller ved kablet. 
•	Apparatet er ikke beregnet til indbygning i en væg eller et skab. 
•	Stil ikke apparatet op i varme, våde eller fugtige omgivelser.  
•	Stikdåsen skal være lettilgængelig, så strømkablet i nødstilfælde let kan trækkes ud. 

Inden den første ibrugtagning
•	Inden den første ibrugtagning eller hvis apparatet ikke benyttes i  længere tid, bør du udlufte appa-
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ratet. Drej op for damp- og varmvandsregulatoren og drej den til igen efter kort tid. Lad nu et par 
kopper vand (uden kaffepulver) løbe igennem. Pumpetiden kan tage vare op til 8 minutter. 

•	Ved den første ibrugtagning kan der opstå en lugt af »varm kunststof«. Dette er normalt og aftager 
efter kort tid.

Betjening

POWER
•	Med „POWER“-knappen tænder og slukker du for apparatet. 
•	I starten blinker „POWER“-knappen rødt; d.v.s. apparatet varmer op. 
•	Bliver lampen grøn og lyser de resterende betjeningsknapper også op, så er apparatet klart til brug. 

Inden du begynder med espressobrygningen, skal du sikre, at drejeregulatoren til damp- henholdsvis 
varmvandstilberedningen er låst. 

DAMP
Med DAMP-funktionen kan du skumme mælken op. For at aktivere damp-funktionen, skal du tryk-
ke „STEAM“-knappen. „STEAM“-lampe blinker op, „COFFEE“ og „HOT WATER“ går ud.  Efter en 
kort opvarmningstid holder lampen op med at blinke. Nu kan du starte med mælkeskumningen. For 
mælkskumning skal du dreje drejeregulatoren i position „OPEN“. Efter afslutning af forløbet, så skal 
du dreje drejeregulatoren i position „OFF“ igen og endnu engang trykke „STEAM“-knappen.

KOGENDE VAND
Med varmvands-funktionen kan du opvarme vand til f.eks. te, varm chokolade eller forvarme kopper-
ne. For at aktivere damp-funktionen, så skal du trykke „STEAM“-knappen. „HOT WATER“-lampen 
blinker op, „COFFEE“ og  „STEAM“ går ud.  Efter en kort opvarmningstid holder lampen op med at 
blinke. Nu kan du starte. For at få kogende vand, skal du dreje drejeregulatoren i position „OPEN“. 
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Efter afslutning af forløbet, så skal du igen dreje drejeregulatoren i position „OFF“ og endnu engang 
trykke  „HOT WATER“-knappen.

Forberedelse 
Tænd	apparatet	og	forvarm	filterholderen	samt	koppen.
•	Fjern vandtanken og fyld denne med frisk vand.
•	Tryk „POWER“-knappen. Apparatet varmer op.
•	Sæt det ønskede filter ned i filterholderen.
•	Efter at apparatet har varmet op (alle lamper lyser) spænder du filterholderen i.
•	Sæt en kop under udløbet.
•	Lad vandet løbe igennem idet du trykker på „COFFEE“-knappen for at forvarme filterholderen og 

koppen.  
•	Efter et kort øjeblik trykker du igen „COFFEE“-knappen.

Espressobrygning
•	Tag koppen og forvarm den. (skoldehoved eller dampvandssteamer)
•	Fyld filterholderen med friskmalet kaffepulver. 
Tip:		Ved	anvendelsen	af	2-kopsfilteret	hældes	så	meget	kaffepulver	i	filteret,	at	det	når	op	til	den	
øverste markering, når pulveret er blevet stampet..
•	Sammel kaffepulveret og spænd filterholderen i.
•	Sæt en kop under udløbet; tryk „COFFEE“-knappen.
•	Efter afslutning af espressobrygningen skal du igen trykke „COFFEE“-knappen.

Mælkeskumning med pannarello
•	Fyld nu den vedlagte beholder op med 1/3 kold mælk.



9

DK
•	Tryk „DAMP“-knappen.
•	Inden brug af mælkeskumstreameren, skal det kondensvand, der har samlet sig i den, løbe ud. Ret 

dampsteameren mod afløbsristren og drej drejeregulatoren op. 
•	Vent indtil der ikke træder vand, men damp ud og drej så drejeregulatoren til igen.
•	Dyp nu mælkeskumssteameren med panarello ca. 1 cm ned i mælken.
•	Nu drejer du drejeregulatoren op.
•	Hold derved mælkebeholderen i en let skrå stilling.
•	Sænk mælkekanden, så snart mælkhøjden stiger.
Bemærk venligst at mælken ikke bør opvarmes til mere end  70°C, ellers falder skummet meget hur-
tigt sammen igen og drikken smager senere for sødt eller endda af forbrændt mælk!
En god rettesnor til den korrekte temperatur er, når du ikke kan røre ved beholderen længere end i 3 
sekunder.
•	Drej nu drejeregulatoren til igen. 
Når ventilen drejes til, opstår der et undertryk p.g.a. afkølingen af dampen i mælkeskumssteameren, 
så der indsuges lidt mælk endnu. 
•	Vent derfor et kort øjeblik, inden du trækker mælkeskumssteameren ud af mælken. 
•	Efter skumningen, skal du slå mælkekanden kort på bordpladen, for at fjerne de sidste små grove 

luftbobler.
•	Det hjælper også at svinge lidt for at fordele skummet jævnt. 
•	Lad dampsteameren afkøle et kort øjeblik, da den bliver meget varm.
•	Rengør mælkeskumssteameren med det samme efter afslutning af forløbet med en fugtig klud.  
•	Rengør ligeledes mælkeskumssteameren med et kort dampstød, så mælkeresterne pustes ud af 

mælkeskumssteameren.  
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Standby modus
Benyttes apparatet ikke i længere tid (ca. 20 minutter) så skifter den automatisk over til standby mo-
dussen. 

Programmeringsmuligheder

Espresso termoblok temperatur
Vandets temperatur kan i gennemsnit ændres med 1°C op til maksimalt +/- 3°C. 
Det gøres på følgende måde:
•	Sluk for apparatet.
•	Tryk „COFFEE“-knappen i 3 sekunder.
•	Mens du holder „COFFEE“-knappen trykket, trykkes „POWER“-knappen og „POWER“-knappen 

slippes igen.
•	Slip nu „COFFEE“-knappen. 
De små lamper bag „STEAM“- og „HOT WATER“-knappen blinker op.  
•	Tryk én af knapperne indenfor 30 sekunder og slip den igen, afhængig af, om du ønsker at forhøje 

eller sænke  temperaturen. 
•	Et trin op (+) : Tryk  „KOGENDE VAND“
•	Et trin ned (-) : Tryk „DAMP“
Når du har valgt et nyt temperaturtrin, lyder en pip sekvens, for at signalisere, at den nye temperatur 
er blevet indstillet.
•	For at lagre det nye temperaturtrin, skal du trykke  „COFFEE“-knappen i 3 sekunder. En lang, enkel 

signaltone kan høres. Det signaliserer, at temperaturtrinnet blev lagret. 
Apparatet tændes automatisk og begynder at opvarme. 
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Damptemperatur
Apparatets damptemperatur er indstillet sådan, at der opstår en stærk og tør damp ved skumning af 
mælk.  Dampens temperatur kan i gennemsnit ændres med 1°C op til maksimalt +/- 3°C.
Det gøres på følgende måde:
•	Sluk for apparatet. 
•	Tryk „DAMP“-knappen.
•	Mens du holder „DAMP“-knappen trykket, trykkes „POWER“-knappen og „POWER“-knappen slip-

pes igen.
•	Slip nu „DAMP“-knappen.  
De små lamper bag „DAMP“- og „HOT WATER“-knappen blinker op.  
•	Tryk én af knapperne indenfor 30 sekunder afhængig af, om du ønsker at forhøje eller sænke tem-

peraturen.
•	Et trin op (+) : Tryk  „KOGENDE VAND“
•	Et trin ned (-) : Tryk „COFFEE“
Når du har valgt et nyt temperaturtrin, lyder en pip sekvens for at signalisere, at den nye temperatur 
er blevet indstillet. 
•	For at lagre det nye temperaturtrin, skal du trykke  „DAMP“-knappen i 3 sekunder. En lang, enkel 

signaltone kan høres. Det signaliserer, at temperaturtrinnet blev lagret. 
Apparatet tændes automatisk og begynder at opvarme. 

Dampfugtighed og pumpeeffekt
Dette apparats damppumpefrekvens blev forudindstillet; 0,3 sekunder „on“ og 0,5 sekunder „off“. 
Der består muligheden for at ændre denne forudindstilling. En ændring af frekvensen gør dampen 
vådere eller tørrer op til   en kraftig tør damp; ideel til fremstilling af stabil mælkeskum Pumpefrek-
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vensen (“off”-tid) kan stilles med 0,1 sekunder op eller ned; alt efter dit behov.  
Det gøres på følgende måde:
•	Sluk for apparatet.
•	Tryk  „KOGENDE VAND“-knappen.
•	Mens du holder „KOGENDE VAND“-knappen trykket, så tryk „POWER“-knappen og slip den igen.
•	Slip nu „KOGENDE VAND“-knappen.  
De små lamper bag „COFFEE“- og „DAMP“-knappen blinker.  
•	Tryk én af knapperne indenfor 30 sekunder afhængig af, om du  ønsker at forhøje eller sænke tem-

peraturen.
•	Et trin op (+) : Tryk „DAMP“
•	Et trin ned (-) : Tryk „COFFEE“
Når du har valgt et nyt temperaturtrin, lyder en pip sekvens for at signalisere, at den nye temperatur 
er blevet indstillet.
•	For at lagre det nye temperaturtrin, skal du trykke  „KOGENDE VAND“-knappen i 3 sekunder. En 

lang, enkel signaltone kan høres. Det signaliserer, at temperaturtrinnet blev lagret. 
Apparatet tændes automatisk og begynder at opvarme. 

Fabriksindstilling
For at stille alle ændringer tilbage til fabriksindstillingen, skal du slukke for apparatet. Tryk „POWER“-
knappen i ca. 3 sekunder. 

Rengøring
•	Rengør apparatets yderflader med en blød fugtet klud. Ved kraftig snavs kan et mildt rengørings-

middel anvendes.
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•	Træk spildebakken ud.
•	Fjern afdrypningsristen og tøm denne. 
•	Rengør spildebakken samt risten og filterholderen under rindende vand. 
•	Sæt derefter spildebakken samt rist i igen. 

Rengøringssæt
•	Fjern vandtanken
•	Når du har fjernet vandtanken, finder du rengøringssættet. 
•	Fjern rengøringssættet. 
•	Med den tyndere ende af rengøringspinden kan du rengøre filterindsatsernes huller.  
•	Med den tykkere ende af rengøringspinden rengør du mælkeskums-/varmvandssteamerens rør. 
•	Rengør efterfølgende røret med en fugtig klud. 

Afkalkning
Afhængigt af vandets hårdhedsgrad i din region, anbefaler vi at afkalke apparatet mindst hver 6. uge.
•	Hæld ca. 1,5 vand i vandtanken.
•	Anbring en afkalkningstablet, f.eks. Graef afkalkningstablet Art.-Nr. 145618 i vandtanken.
•	Stil en stor kop under filterholderen.
•	Tænd for apparatet ved at betjene „POWER“-knappen. 
•	Tryk „COFFEE“-knappen.
•	Så snart koppen er fuld, så skal duigen trykke „COFFEE“-knappen.
•	Gentag dette forløb ca. 4 gange.
•	Vent nu i ca. 15 minutter og gentag forløbet indtil tanken er tom.
•	Fyld igen vand i tanken og lad vandet løbe ca. 5 gange igennem.
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•	Nu kan du fortsætte med espressobrygningen som sædvanligt.  

Kundeservice
Skulle det forekomme, at dit Graef-apparat har en defekt, så kontakt venligst din faghandel eller 
Graef-kundeservice.

Bortskaffelse
Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes via det normale husholdningsaffald, 
men skal bortskaffes ved et opsamlingssted til genbrug af elektronisk husholdningsaffald. Symbolet 
på produktet og i brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres mærkning kan råstofferne genbru-
ges. Ved genbrugen, udnyttelse af materialet eller andre former af udnyttelsen af gamle apparater, 
giver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø. Spørg venligst hos din lokale myndighed efter det 
pågældende opsamlingssted.

2 års garanti
For dette produkt overtager vi fra købsdato af, 24 måneders garanti for mangler som kan føres tilbage 
på produktions- og materialefejl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbliver uberørt af denne regu-
lering. I garantien er ikke indeholdt skader, som er opstået gennem uhensigtsmæssig behandling eller 
indsats,	samt	mangler,	som	kun	ubetydeligt	har	indflydelse	på	apparatets	funktion	eller	dettes	værdi.	
Derudover overtager vi ingen garanti for manglende eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. I dette 
tilfælde ophører garantien ligeledes. Endvidere er transportskader, såvidt dette ikke er vores ansvar, 
udelukket fra garantikravet. For skader, som opstår gennem en reparation, der ikke er gennemført af 
os eller en af vores repræsentanter, er et garantikrav udelukket. Ved berettigede reklamationer vil vi 
efter vores valg reparere det mangelbehæftede produkt eller bytte det til et mangelfrit produkt.
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