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 Espressoautomaat

 Bedieningshandleiding

Siebträger-Espressomaschine ES 70



Vorbereitung / Preparation

COFFEEPOWER STEAM HOT WATER
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Espressozubereitung / Making the espresso
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Veiligheidsinstructies
•	Let in het belang van een veilige omgang met het apparaat op de volgende veiligheidsinstructies:
•	Controlleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt ten aanzien van van buitenaf zichtbare 

schade aan de behuizing, de aansluitkabel en de stekker. Neem een beschadigd apparaat niet in 
gebruik.

•	Reparaties mogen uitsluitend door een vakman of door de klantenservice van Graef worden uit-
gevoerd. Door niet-oordeelkundige reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren voor de gebruiker 
onstaan. Bovendien vervalt de garantie.

•	Een reparatie van het apparaat gedurende de garantieperiode mag uitsluitend door de klantenser-
vice van Graef worden uitgevoerd, anders heeft men bij navolgende schade geen recht op garantie 
meer.

•	Defecte componenten mogen uitsluitend door originele reserveonderdelen worden vervangen. Alle-
en bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat ze aan veiligheidseisen zullen voldoen.

•	Dit apparaat is niet bestemd om door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysische, 
sensorische of psychische vaardigheden of bij gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis te worden 
gebruikt, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon in de gaten worden gehouden of 
ze van deze persoon instructies hebben ontvangen, hoe ze het apparaat moeten gebruiken. 

•	Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen, dat ze niet met het apparaat spelen.
•	De voedingskabel moet altijd aan de aansluitstekker uit het stopcontact worden getrokken, niet aan 

de aansluitkabel.
•	Draag het apparaat niet aan de aansluitkabel.
•	Transporteer het apparaat nooit terwijl het in gebruik is. 
•	Het apparaat is niet bestemd om met een externe timer of een aparte afstandsbesturing te worden 
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gebruikt.  

•	Pak de stekker nooit met vochtige handen vast. Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om 
te spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking.

•	Let op de instructies met betrekking tot de eisen aan de plaatsingslocatie evenals de elektrische 
aansluiting van het apparaat om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Gebruik het 
apparaat niet, wanneer de stroomkabel of de stekker beschadigd is.

•	Laat voor het hernieuwde gebruik van het apparaat een nieuwe aansluitkabel door de klantenser-
vice van Graef of een geautoriseerde vakkracht installeren.

•	Maak in geen geval de behuizing van het apparaat open. Wanneer er onder spanning staande aans-
luitingen worden aangeraakt of de elektrische en mechanische opbouw wordt veranderd, bestaat 
er gevaar voor stroomschokken.

•	Raak nooit onder spanning staande onderdelen aan. Deze kunnen een elektrische stroomschok ver-
oorzaken of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

•	De bedieningshandleiding moet permanent bij het apparaat beschikbaar zijn. Deze dient door ie-
dere persoon te worden gelezen en toegepast die opdracht heeft gekregen om het apparaat: in 
gebruik te nemen,  te bedienen,  storingen eraan te verhelpen en/of  te reinigen.

•	Verwijder nooit de met koffiepoeder gevulde zeefdrager tijdens het doorlopen, omdat deze onder 
druk staat.   

•	Gebruik het apparaat alleen, wanneer het afdruipraster en het opvangbakje in positie zijn. 
•	Stel voor het bereiden van de koffie vast of de zeefdrager goed vastgezet is.
•	Richt de melkschuim-spuitkop nooit op uzelf of op andere personen. GEVAAR VOOR VERBRAN-

DING!
•	Gebruik voor het bewegen van de melkschuim-spuitkop altijd het handvat. Pak de melkschuim-
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spuitkop na het gebruik niet aan de pijp vast. Deze wordt zeer heet! Schakel het apparaat voor het 
reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact.

•	Laat het apparaat voor iedere reinigingsbeurt afkoelen.
•	Gebruik geen aggressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
•	Krab hardnekkige verontreinigingen niet af met harde voorwerpen.
•	Plaats het apparaat niet in de vaatwasmachine en houd dit ook niet onder stromend water.

Voor het eerste gebruik
Voor het eerste gebruik of een langere uitschakeling dient u het apparaat eenmaal te ontluchten. 
Draai hiervoor de stoom- en heetwaterregelaar open en na korte tijd draait u ze weer dicht. Nu laat 
u	een	paar	kopjes	water	(zonder	koffiepoeder)	doorlopen.	Ga	hierbij	te	werk	zoals	onder	„Voorberei-
dingen“ beschreven is. Het kan gebeuren, dat de pomptijd tot 8 minuten duurt. 
Bij	de	eerste	ingebruikname	kan	er	een	geur	naar	„hete	kunststof“	ontstaan.	Dit	is	normaal	en	wordt	
na korte tijd minder.

Uitpakken
Voor het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:
•	Neem het apparaat uit de doos. 
•	Verwijder alle verpakkingselementen. 
•	Verwijder eventuele stikkers op het apparaat (niet het typeplaatje).

Eisen aan de plaatsingslocatie
Voor een veilig en foutloos gebruik van het apparaat moet de plaatsingslocatie aan de volgende voor-
waarden voldoen:
•	Het apparaat moet op een vaste, vlakke, horizontale, slipvaste en hittebestendige ondergrond wor-
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den geplaatst met voldoende draagvermogen. 

•	Kies de plaatsingslocatie zo uit, dat kinderen niet bij hete oppervlakken van het apparaat kunnen 
komen. 

•	Het apparaat is niet bestemd voor de montage in een wand- of in een inbouwkast. 
•	Plaats het apparaat niet in een hete, natte of vochtige omgeving. 
•	Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de stroomkabel desnoods gemakkelijk 

kan worden verwijderd. 

Gebruiken van het bedieningsveld

POWER
Met	de	„POWER“-toets	schakelt	u	het	apparaat	in	en	uit.	
Aan	het	begin	knippert	de	„POWER“-toets	rood,	d.w.z.	het	apparaat	verwarmt.	Wanneer	het	lampje	
groen en de resterende bedieningstoetsen ook van achteren verlicht zijn, is het apparaat bedrijfsge-
reed. Voordat u met de bereiding van espresso begint, overtuigt u er zich van, dat de draairegelaar 
voor de stoom- resp. heetwaterbereiding gesloten is. 

STEAM
Met de STEAM-functie kunt u melk opschuimen. Om de stoom-functie te activeren, drukt u op de 
„STEAM“-toets.	Het	„STEAM“-lampje	gaat	branden,	„COFFEE“	en	„HOT	WATER“	gaan	uit.	Na	een	
korte opwarmtijd houdt het lampje te knipperen op. Nu kunt u het melkopschuimen beginnen. Voor 
het	melkopschuimen	 draait	 u	 de	 draairegelaar	 op	 „OPEN“.	Na	 het	 beëindigen	 van	 de	 procedure	
draait	u	de	draairegelaar	weer	op	„OFF“.

HOT WATER
Met de heetwater-functie kunt u heet water verhitten en bijv. voor hete cacao, voor het verwarmen 
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van kopjes of om thee te zetten gebruiken. Om de heetwater-functie te activeren, drukt u op de 
„HOT	WATER“-toets.	Het	„HOT	WATER“-lampje	gaat	knipperen,	„COFFEE“	en	„STEAM“	gaan	uit.	
Na een korte opwarmtijd houdt het lampje te knipperen op. Nu kunt u starten. Om heet water te krij-
gen,	draait	u	de	draairegelaar	op	„OPEN“.	Na	beëindiging	van	de	procedure	draait	u	de	draairegelaar	
weer	op	„OFF“.

Melk opschuimen
•	Druk	op	de	„STEAM“-toets.	
•	De stoomfunctie voor het aanmaken van het melkschuim wordt nu geactiveerd. 
•	Nadat het lampje is opgehouden te knipperen, is de spuitkop bedrijfsgereed. 
•	Overtuigt u er zich van, dat er altijd voldoende water in het reservoir is. 
•	Vul het bijgevoegde reservoir voor 1/3 met koude melk.
•	Voor het gebruik van de melkschuim-spuitkop dient het hierin verzamelde condenswater te worden 

afgetapt. Dit gebeurt, doordat u deze op het afvoerrooster richt en de stoom kort opendraait. 
•	Wacht totdat er geen water maar stoom naar buiten komt en draai de regelaar weer dicht.
•	Dompel nu de melkschuim-spuitkop met pannarello in de melk, ca. 1 cm onder het oppervlak.
•	Nu draait u de stoomregelaar tot aan de aanslag open.
•	Houd hierbij het melkreservoir enigszins schuin.
•	Laat de melkkan zakken, zodra het melkpeil stijgt.
•	LET EROP , dat de melk hierbij niet tot boven 70°C mag worden verhit, want anders zakt het schu-

im weer zeer snel in elkaar en het drankje smaakt later te zoet of zelfs naar verbrande melk!
•	Een goede indicatie voor de juiste temperatuur is, wanneer u het reservoir niet langer dan 3 sec. 

kunt vastpakken.
Gebruik voor het opschuimen van melk alleen het bijgevoegde reservoir of een ander groter reservoir. 
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Gebruik geen kopje. Door de overschuimende melk kunnen er verbrandingen ontstaan. 
•	Draai nu de draairegelaar weer dicht. 
•	Door de kraan dicht te draaien ontstaat door het afkoelen van de stoom in de melkschuim-spuitkop 

een onderdruk, zodat er nog een beetje melk wordt aangezogen.
•	Wacht daarom een kort moment, voordat u de melkschuim-spuitkop uit de melk trekt. 
•	Na het schuimen klopt u de melkkan kort op het tafelblad om de laatste grote luchtbelletjes te ver-

wijderen.
•	Schudden helpt ook om het schuim gelijkmatig te verdelen. 
•	Reinig de melkschuim-spuitkop direct na het beëindigen van deze procedure met een vochtige 

doek. Laat echter de buis een kort moment afkoelen, omdat deze zeer heet wordt. 
•	Reinig de melkschuim-spuitkop ook met een korte stoomstoot, zodat de melkresten uit de melk-

schuim-spuitkop worden geblazen. 

Andere programmeringsmogelijkheden

Espresso thermoblok temperatuur. 

De temperatuur van het water kan gemiddeld van 1°C met maximaal +/- 3°C worden veranderd. 
•	Ga hierbij als volgt te werk:
•	Apparaat uitschakelen.
•	Druk	op	de	„COFFEE“-toets.
•	Terwijl	u	de	„COFFEE“-toets	ingedrukt	houdt,	drukt	u	op	de	„POWER“-toets	en	u	laat	de	„POWER“-

toets weer los.
•	Laat	nu	de	„COFFEE“-toets	los.	
Dit activeert de programmeerbaarheid van het apparaat. 
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De	lampjes	achter	de	„STEAM“-toets	en	de	„HOT	WATER“-toets	gaan	knipperen.	
•	Een	niveau	omhoog	(+):	Druk	op	„HOT	WATER“.
•	Een	niveau	omlaag	(-):	Druk	op	„STEAM“
Wanneer u een nieuwe temperatuurstand hebt geselecteerd, weerklinkt er een piep-sequentie om 
aan te geven, dat de nieuwe temperatuur werd ingesteld.  
Om	de	nieuwe	temperatuurstand	op	te	slaan,	drukt	u	3	seconden	lang	op	de	„COFFEE“-	toets.	Een	
lange, afzonderlijke signaaltoon weerklinkt. Dit signaleert u, dat de temperatuurstand werd opgesla-
gen. 
Het apparaat schakelt automatisch in en begint te verhitten. 

Stoom thermoblok temperatuur
De stoomtemperatuur van het apparaat is zo ingesteld, dat er bij het opschuimen van melk 
een krachtige en droge stoom ontstaat. De temperatuur van de stoom kan gemiddeld van  
1 °C met maximaal +/- 3 °C worden veranderd.
Ga hierbij als volgt te werk:
•	Apparaat uitschakelen.
Druk	op	de	„STEAM“-toets.
Terwijl	u	de	„STEAM“-toets	ingedrukt	houdt,	drukt	u	op	de	„POWER“-toets	en	u	laat	de	„POWER“-
toets	weer	los.Laat	nu	de	„STEAM“-toets	los.	Dit	activeert	de	programmeerbaarheid	van	de	stoom-
temperatuur. Om dit te signaleren, weerklinken er bij verschillende standen diverse piep-sequenties. 
De	lampjes	achter	de	„COFFEE“-toets	en	de	„HOT	WATER“-toets	gaan	knipperen.	
•	Een	niveau	omhoog	(+):	Druk	op	„HOT	WATER“.
•	Een	niveau	omlaag	(-):	Druk	op	„COFFEE“
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Wanneer u een nieuwe temperatuurstand hebt geselecteerd, weerklinkt er een piep-sequentie om 
aan te geven, dat de nieuwe temperatuur werd ingesteld.  
Om	de	nieuwe	temperatuurstand	op	te	slaan,	drukt	u	3	seconden	lang	op	de	„STEAM“-	toets.	Een	
lange, afzonderlijke signaaltoon weerklinkt. Dit signaleert u, dat de temperatuurstand werd opgesla-
gen. 
Het apparaat schakelt automatisch in en begint te verhitten. 

Stoomvochtigheid en pompcapaciteit
De	stoompompfrequentie	van	dit	apparaat	werd	standaard	 ingesteld;	0,3	seconden	„aan“	en	0,5	
seconden	„uit“.	De	mogelijkheid	bestaat	om	deze	standaardinstelling	te	veranderen.	Een	verandering	
van de frequentie maakt de stoom natter of droger tot en met een sterke droge stoom, ideaal voor 
het	vervaardigen	van	stabiel	melkschuim.	De	pompfrequentie	(„uit“-tijd)	kan	met	0,1	seconden	wor-
den verhoogd of verlaagd, zoals dit overeenkomt met uw behoeften. 
Ga hierbij als volgt te werk:
•	Apparaat uitschakelen.
•	Druk	op	de	„HOT	WATER“-toets.
•	Terwijl	u	de	„HOT	WATER“-toets	ingedrukt	houdt,	drukt	u	op	de	„POWER“-toets	en	u	laat	de	„POWER“-

toets weer los.
•	Laat	nu	de	„HOT	WATER“-toets	los.	
Dit activeert de programmeerbaarheid van de stoomtemperatuur. Om dit te signaleren, weerklinken 
er bij verschillende standen diverse piep-sequenties. 
De	lampjes	achter	de	„COFFEE“-toets	en	de	„STEAM“-toets	gaan	knipperen.	
•	Een	niveau	omhoog	(+):	Druk	op	„STEAM“
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•	Een	niveau	omlaag	(-):	Druk	op	„COFFEE“
Wanneer u een nieuwe temperatuurstand hebt geselecteerd, weerklinkt er een piep-sequentie om 
aan te geven, dat de nieuwe temperatuur werd ingesteld. 
Om	de	nieuwe	temperatuurstand	op	te	slaan,	drukt	u	3	seconden	lang	op	de	„HOT	WATER“-	toets.	
Een lange, afzonderlijke signaaltoon weerklinkt. Dit signaleert u, dat de temperatuurstand werd op-
geslagen. 
Het apparaat schakelt automatisch in en begint te verhitten. 

Fabrieksinstelling
Om alle wijzigingen weer in de door de fabriek ingestelde instelling terug te zetten, houdt u de 
„POWER“-toets	ca.	3	seconden	lang	ingedrukt.	

Reiniging.
•	Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat met een zachte, vochtig gemaakte doek. Bij sterke 

verontreiniging kan er een zacht reinigingsmiddel worden gebruikt.
•	Trek de afdruipbak eruit.
•	Neem het afdruiprooster eruit. 
•	Maak de afdruipbak leeg.
•	Reinig de afdruipbak evenals het rooster en de zeefdrager onder stromend water. 
•	Breng vervolgens de afdruipbak met rooster weer aan. 

Reinigingsset
•	Neem de afdruipbak eruit.
•	Wanneer u de afdruipbak heeft verwijderd, vindt u de reinigingsset binnenin het apparaat aan de 

kunststofeenheid. 
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•	Neem de reinigingsset eruit. 
•	Met het dunne uiteinde van de reinigingspin reinigt u de gaatjes van de filterelementen.  
•	Met het dikkere uiteinde van de reinigingspin reinigt u de buis van de melkschuim-/heetwater-

spuitkop. 
•	Reinig vervolgens de buis met een vochtige doek. 

Ontkalken
Net als ieder apparaat, dat met water wordt toegepast, moet ook deze espressoautomaat regelmatig 
worden ontkalkt. 
•	Voor het ontkalken kunt u een gangbaar ontkalkingsmiddel voor koffiezetautomaten gebruiken of de 

Graef-ontkalkingstabletten. 
•	Ga hierbij als volgt te werk: 
•	De watertank verwijderen en compleet leegmaken.
•	Vul de watertank opnieuw met water en meng het water - volgens de gegevens van de fabrikant - 

met ontkalkingsmiddel.
•	Positioneer de watertank weer in het apparaat. 
•	Gebruik een kleine borstel voor het reinigen van de koffiezetkop, verwijder alle koffieresten.
•	Plaats een groot reservoir onder de koffiezetkop.
•	Schakel het apparaat in. 
•	Zodra	het	apparaat	gereed	is,	drukt	u	op	de	„COFFEE“-toets.
•	Zodra het reservoir vol is, maakt u dit leeg en u herhaalt de procedure meerdere keren. 
•	Na	meerdere	keren	deze	procedure	te	hebben	herhaald,	schakelt	u	het	apparaat	gedurende	10-15	

min uit, zodat het ontkalkingsmiddel zijn werking kan ontplooien. 
•	Daarna schakelt u het apparaat weer in. 
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•	Laat	de	resterende	ontkalkingsoplossing	doorlopen,	doordat	u	op	de	„COFFEE“-toets	drukt.
•	Daarna neemt u de watertank eruit en u spoelt deze goed uit.
•	Vul de watertank weer met vers water. 
•	Plaats weer een reservoir onder de koffiezetkop.
•	Laat nu meerdere keren vers water doorlopen. 
•	Vul nu de watertank met vers water.

Klantenservice
Mocht het gebeuren, dat uw Graef-apparaat schade vertoont, richt u zich dan a.u.b. tot uw speci-
aalzaak of tot de klantenservice van Graef.

Opruimen 
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet via het normale huisvuil worden opgeruimd, 
maar moet via een verzamelpunt voor het recyclen van elektronisch huishoudelijk afval worden opge-
ruimd. Het symbool op het product en in de gebruiksaanwijzing duidt hierop. De materialen zijn vol-
gens hun aanduiding opnieuw te gebruiken. Met het hernieuwde gebruik van de recycling of andere 
vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van 
ons milieu. Vraag a.u.b. bij uw gemeentebestuur naar de bevoegde opruimingsdienst.

Garantie

2 jaar garantie
Op dit product bieden wij beginnend met de verkoopdatum 24 maanden garantie voor gebreken die 
terug te voeren zijn op productie- en materiaalfouten. Uw wettelijke vrijwaringsaanspraken conform 
§ 439 e.v. BGB-E worden door deze regeling niet aangetast. Niet onder de garantie valt schade die 
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door niet-oordeelkundige behandeling of gebruik is ontstaan evenals gebreken die de functionaliteit 
of de waarde van het apparaat slechts in geringe mate beïnvloeden. Verder is transportschade, voor 
zover wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn, uitgesloten van de garantie. Voor schade die door een 
niet door ons of één van onze vertegenwoordigingen uitgevoerde reparatie ontstaat, is de garantie 
uitgesloten. Bij gegronde reclamaties zullen wij het gebrekkige product volgens onze keuze repareren 
of door een foutloos product vervangen. 
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office@sick-werksvertretung.at

Ungarn
Dunartis Ltd.
Hermina u. 74/a
HU-1162 Budapest
Tel:	0036	/	20	417	54	84
info@dunartis.hu

Griechenland
Solino
Alexandrou Papanastasiou 7
GR-18534	Piräus
Tel: 0030 / 21 04 17 32 01
info@solino.gr

Tschechien / Slovakei
PRIVEST s. r. o.
Na Zlatnici 301/2
CZ-Praha 4, PSC 14700
Tel.: 00420 / 241 410 819
Fax.: 00420 / 241 410 688
graef@privest.cz

Polen
BASTRA	Weindich	Spółka	jawna
ul. Adamieckiego 8
PL-41503	Chorzów
Tel: 0048 / 32 746 91 91
Fax.	0048	/	32	770	79	05
info@weindich.com.pl

Estland / Lettland / Litauen
UAB	„ARTE	DOMESTICA“
Żirmūnų	g.	66
LT-09131 Vilnius
Tel:	00370	/	5	205	88	83
Fax.	00370	/	5	203	15	61	
info@artedomestica.eu



Entkalkung / Decalcification
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