
 
 

Leiðbeiningar fyrir fyrstu notkun – ENA 4  

 

Leiðbeiningar: 

1. Opnaðu lokið fyrir kaffibaunirnar. 

 Takið aðskotahluti sem geta verið í baunahólfi. 

 Settu kaffibaunir í kaffibaunageyminn og lokið á aftur. 

2. Setjið rafmagnsinnstunguna í samband. 

3. Kveikið á vélinni með On/Off takkanum. 

 Nú spyr vélin um vatnshörku með því að sýna mismunandi fjölda kaffibauna á 

skjánum, nánar tiltekið eru stillingarnar svona: 

 

4. Notið  takkana til þess að fá á skjáinn aðeins eina kaffibaun svo að vélin sé stillt 

á vatnshörkuna 1-7 ⁰dH.  

5. Ýtið síðan á baunatáknið  hægra megin á skjánum til þess að staðfesta vatnshörku. 

 Merkin  og  lýsast nú upp. 

6. Fjarlægið vatnstankinn. 

7. Komið fyrir CLARIS Smart mini filternum sem fylgir með vélinni fyrir í vatnstanknum 

ATH! Sjá myndir fyrir neðan eða leiðarvísi fyrir nánari upplýsingar 

 



 
 

8. Fylltu vatnstankinn með fersku, köldu vatni og settu hann aftur á sinn stað á 

kaffivélinni.  

9. Setjið glas eða ílát undir kaffistútinn. 

 Gefið vélinni nú smá stund á meðan hún stillir sig af. Vatn mun flæða út um 

kaffistúta. 

  Birtist nú á skjánum. 

 Fjarlægið útdraganlegu skúffuna neðst framan á vélinni og tæmið vatn sem er 

komið í bakkann. 

 Komið bakkanum fyrir aftur.  

 Ena 4 kaffivélin er nú tilbúin til notkunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Breyting á því hve lengi vélin hefur kveikt á sér: 

Hægt er að breyta því hversu lengi vélin er með kveikt á sér.  

1. Fara þarf inn í stillingar með því að ýta á tannhjólið . 

  Lýsist þá upp.  

2. Ýttu á  takkann nokkrum sinnum þar til  lýsist upp. 

3. Ýttu á bauna takkann  til þess að fara inn í umrædda stillingu. 

 Á töflunni hér fyrir neðan má hvaða stillingar gilda fyrir tímann sem vélin hefur kveikt 

á sér: 

 

4. Notið  takkana til þess að fletta á milli stillinga og ýtið síðan á  til þess að staðfesta 

þá stillingu sem hentar þér. 

 


