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44 GRATULÁLUNK

Gratulálunk  
                   az új MF 8010 automatikus tejhabosító megvásárlásához.
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55BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük, az elektromos 
eszközök használatánál óvatosan járjon el és tartsa be a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ 

• A  berendezés üzembehelyezése előtt gon-
dosan olvassa el a használati útmutató utasí-
tásait és őrizze meg későbbi szükség esetére.

• A  berendezés első üzembehelyezése előtt 
távolítson el róla minden csomagolóanyagot 
és reklámcímkét.

• Kisgyermekek megfulladásának elkerülése 
érdekében távolítsa el a  berendezés tápká-
belének védőcsomagolását és biztonságo-
san semmisítse meg.

• Ezt a berendezést tej és más tejpótló habo-
sítására tervezték. Soha se használja más fo-
lyadék vagy élelmiszer melegítésére, mint pl. 
tejszín, puding, leves, mártás stb. 

• Ezt a  berendezést NEM nagymennyiségű 
száraz hozzávaló keverésére vagy nagy darab 
élelmiszerek melegítésére tervezték, mint 
a  csokoládédarabok, darált dió, fűszer, friss 
fűszernövény stb. 

• A berendezést működés közben ne tegye az 
asztal szélére. A  berendezést mindig száraz 
és egyenes felületen használja. 

• A  berendezést ne tegye forró gáztűzhelyre, 
elektromos fűtőtestre, forró sütőre vagy azok 
közelébe.

• A  berendezést biztonságos távolban tartsa 
a  falaktól, függönyöktől és más hőre vagy 
gőzre érzékeny anyagoktól. Az ajánlott távol-
ság ilyen anyagoktól min. 20 cm.

• A berendezést ne használja a mosogató cse-
pegtetőtálcáján.

• A berendezés hálózatba csatlakoztatása előtt 
győződjön meg, hogy a  címkén jelzett fe-
szültség megfelel a hálózati feszültségnek. 

• A  hálózati aljzatba csatlakoztatás és bekap-
csolás előtt győződjön meg, hogy a készülék 
helyesen van összeállítva. Tartsa be az utasí-
tásokat a használati útmutatóban. 

• Ez a  berendezés nem külső időzítővel vagy 
különálló távirányítóval való használatra van 
tervezve.

• A tejkannának MINDIG száraznak kell lennie 
az tejhabosító alapegységre helyezés és be-
kapcsolás előtt. 

• A tejkannát csak a tejhabosító alapegységgel 
szabad használni, amit azzal együtt kapott. 
Se a  tejkannát, se az alapegységet ne hasz-
nálja más berendezéssel, hacsak a  gyártó 
nem határozza meg másképp.

• A  tejkanna fedőjét rendesen tegye fel a be-
rendezés bekapcsolása előtt. Melegítés 
közben soha se távolítsa el a  fedőjét és ne 
is manipuláljon vele. Megégethetné magát 
a  felszabaduló gőzzel. A  fedőre ne tegyen 
semmilyen tárgyakat.

• Ne érintse a  forró felületeket. A  berendezés 
kezeléséhez használja a fogantyút.

• Különös óvatossággal járjon el a  felhabosí-
tott tejjel manipulásnál. A tej forró és óvatlan 
kezelésnél legőzölhetné magát.

• A  berendezést ne tegye át, ha benne van 
kapcsolva. Ne mozgassa a berendezést, ha az 
alapegységen van és be van kapcsolva.
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66 BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

• A berendezést ne használja betöltött folya-
dék nélkül. A  folyadéknak mindig legalább 
a „MIN“ jelzésig kell érnie, de nem lépheti 
túl a „MAX“ jelzést, hogy elkerülje az égési 
sérüléseket. Ha véletlenül folyadék nélkül 
kapcsolja be a  berendezést, az üresben 
bekapcsolás elleni védelem önműködően 
kikapcsolja a berendezést. Az újabb bekap-
csolás előtt hagyja a berendezést kihűlni. 

• A  tejkannába ne tegyen fém vagy hasonló 
tárgyakat, mivel azok károsíthatnák vagy 
negatívan befolyásolhatnák a  berendezés 
élettartamát. 

• A  berendezés áthelyezése, félretétele, tisz-
títása vagy elrakása előtt mindig ügyeljen 
arra, hogy a  berendezés a  START / STOP 
gombbal ki legyen kapcsolva. A berendezés 
ki van kapcsolva, ha a  gombok kivilágítása 
nem világít. Ezután kihúzhatja a tápkábelt az 
aljzatból.

• Ha a berendezést hosszabb ideig nem hasz-
nálja vagy felügyelet nélkül hagyja, húzza ki 
a tápkábelt a hálózatból.

• A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki 
a konnektorból - a tápkábel vagy a konnek-
tor megsérülhet. A kábelt az aljzatból a vil-
lásdugó meghúzásával csatlakoztassa le.

• Az egyes tejhabosítási műveletek között 
a berendezést hagyja kihűlni. 

FIGYELEM: 

ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 

A  TEJHABOSÍTÓ ALAPEGYSÉGET, TÁP-

KÁBELT SE A DUGÓT NE MERÍTSE VÍZBE 

VAGY MÁS FOLYADÉKBA ÉS NE TEGYE KI 

NEDVESSÉGNEK.

• Működtetés közben ne vegye le a tejkannát 
az alapegységről. Ha a  folyadék elérte a ki-
választott hőfokot, a tejkanna alapegységről 
levétele előtt győződjön meg, hogy a beren-
dezés ki van kapcsolva. 

• Ezt a berendezést nem gyerekek vagy önel-
látásra képtelen személyek általi használatra 
tervezték, ha nincsenek a  biztonságukért 
felelős személy felügyelete alatt, hogy ez 
a személy biztosítsa, a berendezés helyesen 
van használva. 

• Csak a  gyártó által adott és ajánlott tarto-
zékokat használjon. Ellenkező esetben tűz, 
rövidzárlat vagy sérülés történhet. 

• A  berendezést tartsa tisztán. További infor-
mációkat a Karbantartás és tisztítás fejezet-
ben (15.oldal) talál.

FIGYELEM: 

A  TEJHABOSÍTÓ ALAPEGYSÉGET NE 

MOSSA FOLYÓ VÍZ ALATT.

  HOT SURFACE

FIGYELEM: 

AZ AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ HASZ-

NÁLATA UTÁN A TEJKANNA ÉS A HABO-

SÍTÓ TOLDALÉK NAGYON FORRÓ. SOHA 

SE ÉRINTSE A  FORRÓ FELÜLETEKET. 

A TEJKANNÁT MINDIG A FOGANTYÚNÁL 

FOGJA.
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• A  berendezés csak otthoni használatra ké-
szült. 

• Használat előtt teljesen tekerje le a  tápká-
belt.

• A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyha-
pult széléről lógni, forró felülethez érni vagy 
összegabalyodni.

• Ezen berendezést nem csökkentett fizikai, 
szellemi vagy mentális képességű vagy kor-
látozott tapasztalú és tudású személyeknek 
tervezték (beleértve gyerekek), ha nincse-
nek felügyelet alatt vagy nem kaptak tájé-
koztatást a berendezés használatára vonat-
kozóan a biztonságukért felelős személytől.

• A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, 
hogy biztosítsa, a  berendezéssel nem fog-
nak játszani.

• Javasolt a berendezés rendszeres ellenőrzé-
se. A berendezést ne használja, ha bármilyen 
módon sérült vagy rossz a  tápkábel vagy 
a dugója. Minden javítást bízzon a legköze-
lebbi szakszervizre.

• Bármilyen más karbantartást a tisztítás kivé-
telével szakszervizre kell bízni.

• A berendezést ne használja más célra, mint 
amire tervezték. Ne működtesse járműben, 
hajóban vagy kint.

• A  jobb védelem biztosítása érdekében 
elektromos berendezések használata esetén 
javasolt a  vonatkozó áramkörbe áramvédő 
telepítése, 30 mA-t túl nem lépő maradék-
áram kapacitással. Az áramvédő telepítése 
a legőzölés vagy más a (fűtőelem megrepe-
dése esetén kiszöktellő) forró víz miatt égési 
sérülés veszélyének csökkentése érdekében 
javasolt. Ha az áramkör ilyen védelemmel 
már rendelkezik, ezt a  figyelmeztetést te-
kintse tárgytalannak. A szükséges tájékozta-
tást kérje villanyszerelőjétől. 

• Biztonsági okokból a  Catler automatikus 
tejhabosítót közvetlenül saját áramkörbe ja-
vasolt szúrni, más készülékektől külön. Nem 
javasolt elosztó vagy hosszabbító használa-
ta. 

FIGYELEM: 

A  BERENDEZÉST NE MŰKÖDTESSE FER-

DE HELYZETBEN ÉS NE HELYEZZE ÁT, HA 

BE VAN KAPCSOLVA.

FIGYELEM: 

MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG, HOGY A HA-

BOSÍTÓ TOLDALÉK SZILÁRDAN ÉS JÓL 

VAN A TEJKANNA ALJÁRA HELYEZVE. 

VIGYÁZAT: 

HABOSÍTÓ TOLDALÉKOK – FULLADÁS-

VESZÉLY!!

A  GYEREKEKNEK MINDIG FELÜGYELET 

ALATT KELL LENNIÜK, HOGY BIZTOSÍT-

SA, NEM FOGNAK A  BERENDEZÉSSEL 

JÁTSZANI. 

7BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ
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Mérőke

A hozzávalók leméréséhez 
és hozzáadásához azok 
összekeveréséhez

ISMERKEDJEN MEG AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓVAL

START / STOP tekerőgomb

Nyomja meg ezt a gombot az 
elindításhoz vagy befejezéshez. 

A tekerőgomb egyszerű eltekerésével 
állítja be a hőfokot. A „COLD STIR“ 
lehetővé teszi a melegítés nélküli 

elkészítést. 

Tejkanna fedő

Egyszerű nyitási rendszerrel 
rendelkezik beépített karikával

Tárhely a habosító toldaléknak 

(a berendezés hátsó részén)

Tejhabosító alapegység 

Az indukciós melegítés 
technológiája biztosítja a hő 
egyenletes és gyors elosztását. 

ISMERKEDJEN MEG AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓVAL8

Nemesacél tejkanna

Nemesacél tejkannát a belső mérőkével
és betöltővel mosható mosogatógépben.

„Latte“ habosító toldalék

(Latté készítéséhez)

Lágy és habos tej készítéséhez

„Capp“ habosító toldalék

(Cappuccino készítéséhez)

Sűrű és krémes tej készítéséhez

LED működésjelző

A bekapcsolást / kikapcsolást és 
melegítést jelzi. 

Tápkábel

(a berendezés alsó részében tárolva)
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Kezelés
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10

AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ KEZELÉSE

Első használat előtt

A berendezés első üzembehelyezése előtt távo-
lítson el róla minden csomagolóanyagot és rek-
lámcímkét.

Mossa meg a tejkannát, fedőt és mérőkét meleg 
vízben kevés mosogatószerrel és törölje száraz-
ra. Törölje meg az alapegység külsejét finom és 
tiszta, enyhén meleg vízbe mártott törlőrongy-
gyal és törölje szárazra tiszta és száraz törlővel. 

A berendezést tegye egyenes és száraz felületre 
és csatlakoztassa a tápkábelt 230 – 240 V hálóza-
ti aljzatba és kapcsolja be. 

Meleg tej habosítása

1. Csatlakoztassa a berendezést hálózati aljzatba. 

2. Válassza ki a „Capp“ vagy „Latté“ habosító 
toldalékot. 

 Válassza a „Capp“ habosító toldalékot sűrű 
és krémes tej készítéséhez vagy a „Latté“ ha-
bosító toldalékot lágy és habos tej készítésé-
hez. 

‘Capp’

‘Latté’

3. A kiválasztott habosító toldalékot tegye a ten-
gelyre a tejkanna alján. Győződjön meg, hogy 
a toldalék jól és szilárdan van behelyezve.

MEGJEGYZÉS:  
Mindig győződjön meg, hogy a habosí-
tó toldalék jól van a tejkannára erősítve, 
mielőtt hozzáadja a folyadékot. 
Ha a  habosító toldalék helytelenül van 
felhelyezve, kilazulhatna a  berendezés 
működtetése közben. 

FIGYELEM: 

HABOSÍTÓ TOLDALÉKOK – FULLADÁS-

VESZÉLY!!

A  GYEREKEKNEK MINDIG FELÜGYELET 

ALATT KELL LENNIÜK, HOGY BIZTOSÍT-

SA, NEM FOGNAK A  BERENDEZÉSSEL 

JÁTSZANI. 

4. Öntse a  szükséges mennyiségű friss hideg 
tejet a  tejkannába és a kannára tegye a  fe-
dőt. Mindig friss hideg tejet használjon és 
a  tej szintjének a MIN és MAX jelzés között 
kell mozognia. 

MIN MAX

MEGJEGYZÉS:  
Az optimális eredmény eléréséhez, ne 
lépje túl a „CAPP/LATTE MAX (500 ml)“ 
jelzést a tejkanna belsejében. 

AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ KEZELÉSE
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1111AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ KEZELÉSE

MEGJEGYZÉS:  
Soha se kapcsolja be a  berendezést, ha 
nincs benne minum mennyiségű folya-
dék (a MIN jelzést el kell érnie). 
A  berendezés automatikusan kikapcsol, 
ha a tejkanna üres. Várja meg, amíg a be-
rendezés kihűl újabb bekapcsolás előtt.

5. Győződjön meg, hogy a  tejkanna száraz és 
tiszta. Azután felteheti az alapegységre. 

6. A  START / STOP tekerőgombbal állítsa be 
a  kívánt hőfokot. Ha cappuccino-hoz vagy 
latté-hoz készít tejet, a  hőfokot javasolt az 
„OPTIMUM MILK TEMP“-ként jelzett optimá-
lis tartományban beállítani, azonban a  hő-
fok beállítása az egyéni ízléstől függ. 

 Ha tejmelegítés közben módosítja a hőfokot 
(ez a berendezés lehetővé teszi ezt a funkci-
ót), a berendezés kikapcsol, amint a tej hőfo-
ka eléri az újonnan beállított hőfokot. 

7. Nyomja meg a START / STOP tekerőgombot 
a tejmelegítés elindításához. A gomb kivilá-
gítása villogni kezd. 

MEGJEGYZÉS:  
Működtetés közben ne vegye le a  tej-
kannát az alapegységről. Ha meg kell 
szakítania a  melegítést, nyomja meg 
egyszer a START / STOP gombot.

8. Amint a  tej eléri a  beállított hőfokot, a  be-
rendezés kétszer pittyeg és kikapcsol. A  ki-
kapcsolás 2–7 percig tarthat a  használt tej 
mennyiségétől függően. 

 Óvatosan vegye le a  tejkannát az alapegy-
ségtől, mivel a kanna és a tartalma nagyon 
forró. A tejkannát mindig a fogantyúnál fog-
ja. Soha se érintse a  tejkanna falát. A  forró 
tejkannát ne tegye az asztalra, műanyag alá-
tétre vagy hőre érzékeny felületekre, amik 
deformálódhatnának vagy elolvadhatnának 
a hő miatt. Javasolt hőnek ellenálló falapot 
vagy fém alátétet használni. Óvatosan vegye 
le a fedőt és öntse ki a felhabosított tejet. 

MEGJEGYZÉS:  
A  habosító toldalék nagyon forró lehet. 
A  tengelyről levétel előtt várja meg, 
amíg kihűl. 

FIGYELEM: 

A TEJKANNA FALAI HASZNÁLAT UTÁN 

NAGYON FORRÓK. SOHA SE ÉRINTSE, 

SE A TEJKANNÁT NE TEGYE HŐRE ÉRZÉ-

KENY FELÜLETRE. 

FIGYELEM: 

SOHA SE TEGYE A  MELEG TEJKANNÁT 

A TÁPKÁBELRE. 

MEGJEGYZÉS:  
Ezt az automatikus tejhabosítót tej és 
más tejpótló habosítására tervezték. 
Soha se használja más folyadék vagy 
élelmiszer melegítésére, mint pl. tejszín, 
puding, leves, mártás stb. 
Ezt a berendezést NEM nagymennyiségű 
száraz hozzávaló keverésére vagy nagy 
darab élelmiszerek melegítésére tervez-
ték, mint a csokoládédarabok, darált dió, 
fűszer, friss fűszernövény stb. 
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12 AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ KEZELÉSE

„Cold Stir“ használata 

(keverés hidegen)

A  START/STOP tekerőgombbal válassza a „Cold 
Stir“ (keverés hidegen) lehetőséget. Ennek 
a  funkciónak köszönhetően a  hideg vagy lan-
gyos tejet melegítés nélkül habosíthatja föl. 
Ez a  funkció ideális hideg italok készítéséhez 
vagy a hozzávalók feloldásához. 
A  „Cold Stir“ funkció mindig 60 másodpercre 
kapcsol be. 

MEGJEGYZÉS:  
Ha a  „Cold Stir“ választja ki, ne adjon 
hozzá cukorporos hozzávalókat. A  leg-
megfelelőbbek a levesek és szirupok. 

Hozzávalók hozzáadása

A tejet előbb hagyja kicsit megmelegedni. Távo-
lítsa el a fedőből a mérőkét, amivel a hozzávaló-
kat adja hozzá a mérőke eltávolítása után kelet-
kező nyíláson. 

A  hozzávalókat mindig lassan, kis adagokban 
adja hozzá. Ellenkező esetben a habosító tolda-
lék kilazulhatna vagy abbahagyja a forgást. 

MEGJEGYZÉS:  
A  kiválasztott hozzávalóktól függően 
a  tejhabosítás eredménye különböző 
lehet.
Javasolt kipróbálni a  habosító toldalé-
kokat különböző tejfajtákkal és hozzá-
valókkal, hogy helyes arányt és habosí-
tást érjen el ízlése szerint. 

Biztonsági fi gyelmeztetések

• Készenléti mód

Ha a  tejhabosítót 30 másodpercnél hosszabb 
ideig nem használja, a berendezés önműködően 
átkapcsol az ún. „készenléti módba“ és a tekerő-
gomb kivilágítása kialszik. 
A  készenléti módból kilépéshez nyomja meg 
a START/ STOP gombot.

• Üresben elindítás

A  tejhabosító önműködően kikapcsol, ha a  tej-
kanna túlmelegszik. A  tejkanna túlmelegedhet, 
ha a  tejkanna üres, ha a  folyadék nem éri el 
a  MIN jelzést vagy gyors újabb bekapcsolásnál. 
Várjon kb. 5 percet, amíg a tejhabosító kihűl, ill. 
a  tejkannát kiöblítheti hideg vízzel a  gyorsabb 
lehűtéshez. 
Amint a tejkanna elég hideg, újra bekapcsolhatja 
a berendezést és folytathatja a habosítást. 

• Hővédelmi rendszer

Ez a  rendszer védi az automatikus tejhabosítót 
komoly meghibásodás esetén. 
A  berendezést többet nem lehet használni. Ha 
így történik, hagyja abba a berendezés használa-
tát és forduljon a Catler szakszervizhez. 
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1313AZ MF 8010 AUTOMATIKUS TEJHABOSÍTÓ KEZELÉSE

Elkészítési táblázat

MEGFELELŐ 
FOLYADÉKOK

FRISS TEJ Tehéntej (teljes/félig 
fölözött/sovány)

Szójatej (teljes/
sovány) Kecsketej Birkatej

POR/PELYHEK Folyékony 
csokoládé

Csokoládés 
pelyhek Tea ("Chai") Ízesített por

MELEG 
ITALOK Forró csokoládé Cappuccino Latté Flat White Chai Latté

MAGAS HŐFO-
KON PASZTŐRÖ-
ZÖTT TEJ

Tehéntej (teljes/félig 
fölözött/sovány)

Szójatej (teljes/
sovány) Kecsketej Birkatej

Rizstej
Zabtej

Mandulatej

SZÓRÁS/
SZIRUP Csokoládé Tea ("Chai") Méz Jávorszirup

HIDEG 
ITALOK Hideg italok Jeges kávé

MEGFELELŐ 
HOZZÁVALÓK

RECEPTEK

• Mindig friss és hideg tejet használjon (vagy 
amit éppen kinyitott). 

• Az optimális habosítás eléréséhez, ne lép-
je túl a „CAPP/LATTE MAX (500 ml)“ jelzést 
a tejkanna belsejében. 

• A jobb eredményhez előbb a tejet hagyja fel-
melegedni, mielőtt hozzáadja a hozávalókat. 

• Enyhén kopogtassa meg a tejkannát az asz-
talon, hogy eltávolítsa a buborékokat. 

• Kavarja meg a  felhabosított tejet a  kanná-
ban kiöntés előtt. 

• A  felhabosított tejet öntse egyszerre, hogy 
elkerülje az eltérő hőfok/állag elkülönülését.

• Mindig tiszta tejkannát és habosító toldalé-
kot használjon. 

Tippek és trükkök

Ezek a tippek és trükkök segítenek jobb eredményt elérni a tejhabosításnál és kedvenc italainak elkészítésénél. 
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

1. Győződjön meg, hogy a  berendezés ki van 
kapcsolva a START/STOP gombbal. A beren-
dezés ki van kapcsolva, ha a  tekerőgomb 
kivilágítása nem világít. Húzza ki a tápkábelt 
az aljzatból. 

2. A tejkanna és a habosító toldalék használat 
után nagyon forró. Várja meg, amíg a tejkan-
na és a habosító toldalék kihűl, mielőtt leöb-
líti hideg vízzel. 

3. A  tejkannát, fedőt, mérőkét és a  habosító 
toldalékot mossa meg meleg vízben egy ke-
vés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel 
és törölje szárazra.

4. A fedő szilikonos szigetelését leveheti és kü-
lön megmoshatja. 

5. A külsejét törölje meg tiszta és lágy, lagyos 
vízbe mártott törlőronggyal. Azután törölje 
szárazra. 

MEGJEGYZÉS:  
A  tejkannát és a  habosító toldalékot 
hagyja rendesen kihűlni szétszedés és 
tisztítás előtt. 

MEGJEGYZÉS:  
A tisztításhoz ne használjon alkáli vagy 
durva tisztítószereketvagy drótsziva-
csot, mivel megsérthetné a berendezés 
felületét.

MEGJEGYZÉS:  
Csak a  tejkanna, fedő, mérőke és a  ha-
bosító toldalék mosható mosogatógép-
ben. 

VIGYÁZAT: 

NE MERÍTSE A TEJHABOSÍTÓT, TÁPKÁ-

BELT VAGY A DUGÓT VÍZBE VAGY MÁS 

FOLYADÉKBA. A  BERENDEZÉST VAGY 

ANNAK RÉSZÉT NE TEGYE KI NEDVES-

SÉGNEK. 

MEGJEGYZÉS:  
A  TISZTÍTÁST FINOM RONGGYAL ÉS 
ENYHE TISZTÍTÓSZERREL VÉGEZZE.

Elrakás 

1. Győződjön meg, hogy a  berendezés ki van 
kapcsolva, meg van tisztítva és száraz, mie-
lőtt elrakja. 

2. Győződjön meg, hogy a  tejkanna száraz és 
tiszta. 

3. Egy habosító toldalékot a  tengelyre tehet 
a tejkanna alján, és a másik toldalékot a tár-
helyre rakhatja el a berendezés hátoldalán.

4. Győződjön meg, hogy a fedő jól van felrak-
va. 

5. Tekerje fel na tápkábelt a tartó körül az alap-
egység alsó részén. 

6. A  berendezést tegye vízszintes helyzetbe. 
A  berendezésre ne tegyen semmilyen tár-
gyakat. 
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16 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba Lehetséges ok Megoldás

A berendezés nem habosít. • A tej túl forró, hogy habosítani 
lehessen.

• Friss és hideg tejet használjon. 
• Ne habosítson már melegített tejet.
• Öntsön ki egy kevés tejet egy edénybe.

A berendezés nem melegít. • Győződjön meg, hogy a tejkanna jól van felrakva az alapegységen. 
• Nyomja meg a START / STOP gombot a melegítés elindításához. 

Győződjön meg, hogy a kivilágítás világít és nem villog.
• A hőfokot növelje a START/STOP gomb tekerésével.

A habosító toldalék nem 

mozog vagy ki van lazulva.

• Nem megfelelő habosító 
toldalékot tett fel.

• A habosító toldalék kilazult 
a melegítés közben.

• A hozzávalókat túl gyorsan adta 
hozzá. 

1. Kapcsolja ki a berendezést. 
2. Öntse ki a tejkanna tartalmát.
3. Tegye fel helyesen a habosító toldalékot a tejkannába.
4. Újra öntse a tejkannába a tartalmát.
5. Adja hozzá  (ha szükséges) a hozzávalókat lassan és kis adagokban.

A hozzávalók nem oldódnak 

föl.

• A hozzávalókat a tej melegítése 
előtt adta hozzá.

• A hozzávalók túl nagyok.

• Előbb hagyja a tejet felmelegedni a hozzávalók hozzáadása előtt.

• Győződjön meg, hogy a hozzávalók kis darabokra vannak vágva.

A tej túl hideg / forró. • Állítsa be a helyes hőfokot a tekerőgombbal. 
• Mindig győződjön meg, hogy a folyadék szintje a tejkannában a MIN 

és MAX jelzés között mozog.

Leállítás • Működtetés közben nyomja meg a START/STOP gombot a leállításhoz. 
A berendezés leáll, amint a tekerőgomb kivilágítása abbahagyja 
a villogást.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha sűrű hozzávalókat ad hozzá (pl. szirup, por 
vagy nagy darabok stb.), csökkenhet a hab 
mennyisége. Ez normális jelenség. 

A különböző tejfajták (2%, szója-, rizs- stb. ), tej-
márkák, tejmennyiség a tejkannában befolyásol-
hatja a képződő hab mennyiségét. A maximum 

habmennyiség eléréséhez, használjon teljes te-
jet, cappuccino habosító toldalékot és a tejkan-
nát a „CAPP/LATTE MAX“ jelzésig töltse fel.

FONTOS:
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Receptek
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18 RECEPTEK

 Forró csokoládé

Forró ital reszelt csokoládéból, olvasztott csoko-
ládéból vagy kakaóporból, ami meleg vagy ha-
bosított tejben vagy meleg vízben és cukorban 
van feloldva. 

 Cappuccino

Az igazi cappuccino-t könnyen, langyosan szol-
gálják fel és 1/3 eszpresszót, 1/3 habosított tejet 
és utolsó harmadban gazdag tejhab-réteget 
tartalmaz. A tökéletesség kulcsa: felét tejhabbal 
betakarni és felét csokoládéval megszórni.

  „Latté tea“

A latté tea ¾ meleg habosított tejből készül, ami 
fűszerezett teakoncentrátummal és cukorral van 
ízesítve. Végül meg van szórva őrölt szerecsendi-
óval és fahéjjal. 

 Flat White

Egy adag eszpresszó csészében kiegészítve ha-
bosított tejjel, 1/3 eszpresszóval és 1/3 tejjel. 

 Latté

Egy adag eszpresszóból készül és 1/3 eszpresszó 
kávét és 2/3 tejet tartalmaz. A csésze szélén van 
öntve, hogy megőrizze krém-állagát, és habosí-
tott tejhabbal van befedve.

 Jeges kávé / csokoládé

Hideg ital hideg habosított tejből, kávéból, fagy-
laltból, habtejszínből és csokoládé díszítéssel*.
* A  kávé helyettesíthető csokoládéporral, hogy 
jeges csokoládét készítsen. 

RECEPTEK
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes meg-
semmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek vissza-
válthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos 
lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól 
vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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