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A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek 
használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a 
berendezést. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. 

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, 
a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti 
dobozába! 
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb 
gyerekek használhatják és olyan csökkent 
fi zikai, szellemi vagy mentális képességű 
személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy 
ismertették nekik a berendezés biztonságos 
használati módját és tisztában vannak az 
esetleges veszélyekkel. A karbantartást és 
tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem 
idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet 
alatt. A berendezést és a tápkábelt tartsa 
a 8 évnél fi atalabb gyermekektől távol.

• A gyerekeknek tilos a készülékkel játszani.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

• A berendezés háztartásban vagy hasonló helyeken használatra szolgál mint például:
– személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyen;
– hotel- vagy motelszoba és más lakótér;
– szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek.

• A berendezést ne használja a szabadban.
• A berendezést mindig egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
• A készüléket ne helyezze elektromos- vagy gázsütőre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
• A berendezés hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a címkén jelzett feszültség 

megfelel a hálózati feszültségnek. A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
• A berendezést ne használja kád, zuhanyzó, medence vagy más vízforrások közvetlen közelében.
• A tejforralót csak a kapott talppal együtt használja. 
• A berendezés tej felmelegítésére és habosítására szolgál. Ne használja más célra.
• Mielőtt a tejet a forralóba önti, győződjön meg, hogy a tejmelegítő talpa jól van telepítve.
• A berendezést ne használja rendesen felhelyezett fedő nélkül.
• Ne érintse a forgó keverő és habosítő toldalékot.

Figyelmeztetés:
Ha a tejforraló túl van telítve, működés közben a tej kiszöktellhet.

• Ne nyissa ki a fedőt, ha a berendezés működésben van. 
• Forró tejjel telt forraló kezelésénél kiemelt óvatossággal járjon el.
• A berendezést ne indítsa el üresben. A berendezés helytelen használatával csökkenti annak 

élettartamát. 
• A berendezést mindig húzza ki a hálózatból, ha nem fogja használni, áthelyezés, tisztítás és 

tartozék (toldalék) cseréje előtt. 
• Tartozék-csere és tisztítás előtt a berendezést hagyja kihűlni.
• A tejforralót (a levehető fedőkivételével) és a talpat ne mossa folyó víz alatt és ne merítse vízbe 

vagy más folyadékba.
• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel. A tápkábelre ne tegyen nehéz 

tárgyakat.
• Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy 

a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzatból.
• Ha sérült a tápkábel, a cseréjét bízza a szakszervizre. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval 

rendelkező készüléket tilos használni.
• Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani 

vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását és beállítását bízza 
szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti 
a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
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A TEJHABOSÍTÓ ÉS -MELEGÍTŐ LEÍRÁSA

A

7

3

1

2

4

5

8

6

1 Levehető fedő
2 Tejforraló kanna 

tapadásmentes felülettel van ellátva.
3 Kontrollfény
4 Be-/kikapcsoló gomb

5 Talp, középcsatlakozású konnektorral
6 Csúszásmentes felületű fogantyú
7 Habosító toldalék (tejhab készítéséhez)
8 Keverőtoldalék
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ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1) Csomagolja ki a készüléket és a tartozékokat. 
2) Első használat előtt a tejforraló A2 belsejét törölje meg meleg vízbe és semleges tisztítószerbe 

mártott ronggyal. A felületet, amelyen a tisztítószert alkalmazta, jól törölje meg tiszta vízbe 
mártott ronggyal és azután törölje szárazra.  

3) A toldalékokat A7–8 és a fedőt A1 mossa meg meleg vízben semleges tisztítószerrel. Ezeket 
a részeket majd alaposan öblítse le tiszta folyó vízzel és szárítsa meg. 

4) A berendezés most tej melegítésére és habosítására kész.

A TEJHABOSÍTÓ ÉS -MELEGÍTŐ HASZNÁLATA

1) Tekerje szét a tápkábelt és a talpat A5 helyezze stabil, egyenes és tiszta felületre.
2) Az üzemmóddal összhangban válassza ki a talpat A7 vagy A8 és tegye a tengelyre a forraló 

belsejében A2. 
 A habosító toldalék A7 tejhabosítás- és melegítés vagy tejhabosítás melegítés nélkül módra 

szolgál. A keverő toldalék A8 tejhabosítás melegítés nélkül módra szolgál. 
3) A kannába A2 öntsön hideg tejet és kövesse az alábbi utasításokat.  
 Ha a tejhabosítás és melegítés módot akarja használni vagy a habosítást melegítés nélkül, a tej 

szintje nem haladhatja meg az alsó szintjelzést (100 ml), ami a kanna A2 belső falán van kijelezve.
 Ha a habosítás módot akarja használni melegítés nélkül, a tej szintje nem haladhatja meg a felső 

szintjelzést (200 ml), ami a kanna A2 belső falán van kijelezve.

Figyelmeztetés:
A kannát A2 ne töltse, ha a talpra A5 van helyezve. 
Ha a kanna A2 túl van telítve, működés közben a tej kiszöktellhet.

Tipp:
Tejhab készítéséhez nagyobb zsírtartalmú tejet használjon, legjobb 3,5%-nál nagyobb.

4) A kannát A2 tegye a talpra A5. Szúrja a tápkábel dugót az áramhálózati aljzatba. A tápkábel 
csatlakoztatása után pirosan fog világítani a kontrollfény A3.

5) A toldalék típusával összhangban, ami a kannába A2 van helyezve, állítsa be az üzemmódot.
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Üzemmód Időtartam Toldalék típus Üzemmód elindítása és folyamata

Tejhabosítás és 
-melegítés

kb 2 perc Habosító 
toldalék A7

Nyomja meg egyszer a A4 gombot. 
A kontrollfény A3 kéken világítódik ki. 
A toldalék A7 rfotog, hogy melegítés közben 
a tej ne ragadjon a forraló belső falához és 
tejhab képződjön a tej felszínén. A tej 65 °C-ra 
melegszik, aminél nem ég le és megőrzi 
a íz tulajdonságait. 

Tejmelegítés 
habosítás 
nélkül

kb 3 perc Keverő 
toldalék A8

Nyomja meg egyszer a A4 gombot. 
A kontrollfény A3 kéken világítódik 
ki. A toldalék A8 forog, hogy a tej ne 
ragadjon a kanna belső falára. A tej 65 °C-ra 
melegszik, aminél nem ég le és megőrzi a íz 
tulajdonságait.

Tejhabosítás 
melegítés 
nélkül

kb 1,5 perc Habosító 
toldalék A7

Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa 
benyomva az A4 gombot. A kontrollfény 
A3 kéken villog. A toldalék A7 forog, hogy 
tejhab képződjön a tej felszínén. 

Megjegyzés:
A berendezés működése bármikor megszakítható a A4 gombbal.

6) Az üzemmód befejezése automatikus és a berendezés készenléti módba kapcsol. A kontrollfény 
A3 pirosan fog világítani. 

7) Óvatosan vegye le a fedőt A1 és a tejet öntse át az odakészített edénybe.  

Megjegyzés:
A tejet ne melegítse újra. Újabb melegítéshez mindig új adag hideg tejet használjon.

8) Minden használat után tisztítsa meg a tejforraló kanna belsejét A2 a Tisztítás és karbantartás 
fejezet utasításai szerint.

9) A berendezés újabb elindítása előtt várjon kb. 3 percet. Ha a berendezés egymás után 5-ször van 
elindítva szünet nélkül, a kontrollfény A3 kéken világítódik ki és villogni fog. A z A4 gomb 
ideiglenesen ki van iktatva. Ez védelmi funkció, ami a berendezést a károsodástól védi. 5 perc után 
a berendezés készenléti módba kapcsol és újabb használatra kész. A kontrollfény A3 pirosan fog 
világítani.

10) Ha a berendezést nem fogja használni, a tápkábelt húzza ki az áram hálózatból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a berendezés ki van húzva a hálózatból és hagyja kihűlni.
• A használt toldalékot A7 vagy A8 vegye ki a kannából A2. Mossa meg meleg vízben semleges 

tisztítószerrel. Majd öblítse le tiszta folyó vízzel és szárítsa meg. Azonos módon járjon el a fedő A1 
tisztításánál.

Megjegyzés:
A toldalékot A7–8 és fedőt A1 ne mossa mosogatógépben.
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• A kanna A2 belsejét törölje meg meleg vízbe és semleges tisztítószerbe mártott ronggyal. 
A felületet, amelyen a tisztítószert alkalmazta, jól törölje meg tiszta vízbe mártott ronggyal és 
azután törölje szárazra.  

• A kanna A2 külső borításának tiszttására használjon száraz rongyot. Nagyobb szennyeződés esetén 
nedvesítse meg a rongyot enyhe semleges konyhai tisztítószerben. A tisztítószer alkalmazása után 
a kanna A2 felületét törölje meg enyhén nedves tiszta ronggyal, majd törölje szárazra.

• A talp A5 tisztításához csak száraz rongyot használjon.
• A tisztításhoz ne használjon súrolószert, benzint, oldószereket, drótszivacsot és hsn.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség ................................................................................................................................ 230 V 
Névleges frekvencia ............................................................................................................................... 50 Hz
Névleges fogyasztás .............................................................................................................................. 450 W
Kapacitás ............................................................................................................................................... 200 ml

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

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 megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU 
országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak 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.




