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BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig 
ügyelünk az Ön biztonságára. De kérjük, az árammal működő eszközök használatánál legyen 
óvatos és tartsa be a következő utasításokat:

• A kávéfőző üzembe helyezése előtt 
olvassa el valamennyi utasítást, és az 
útmutatót tegye el későbbi használatra.

• Első használat előtt a kávéfőzőről 
távolítsa el az összes reklám- és 
öntapadós címkét.

• Kisgyermekek megfulladásának 
elkerülése érdekében távolítsa 
el a készülék tápkábelének 
védőcsomagolását és biztonságosan 
semmisítse meg.

• Működtetéskor a kávéfőzőt ne tegye 
az asztal vagy konyhapult szélére. 
A kávéfőzőt mindig száraz és egyenes 
felületen használja.

• A készüléket ne tegye forró gáz- vagy 
villanytűzhelyre, vagy annak közelébe, 
se olyan helyre, ahol forró sütővel 
érintkezhetne.

• A kávéfőzőt ne használja fém alátéten, 
mint pl. a mosogató csepegtetőtálcája.

• Mielőtt a kávéfőzőt áramforráshoz 
csatlakoztatja és bekapcsolja, ellenőrizze, 
hogy teljesen és megfelelően össze van 
állítva.

• FIGYELEM: Ne használja a készüléket 
programozóval, időkapcsolóval 
vagy bármilyen más tartozékkal, ami 
a készüléket önműködően kapcsolja.

• Ne használjon más tartozékot, mint 
amelyeket az ezzel a készülékkel történő 
használatra előírtak.

• A víztartályt csak tiszta hideg vízzel 
töltse fel. Ne használjon semmilyen más 
folyadékot. Nem ajánlott erősen szűrt, 
ionmentes vagy desztillált vizet használni, 
mert ezek befolyásolhatják a kávé ízét és 
készítési módját.

• A kávéfőzőt ne kapcsolja be, ha 
a tartályban nincs víz.

• Kávéfőzés előtt ellenőrizze, hogy 
a szűrőtartó jól van rögzítve 
a gőzölőfejen.

• A szűrőtartót soha se mozdítsa el 
kávéfőzés közben, mivel a készülékben 
a forró víz nagy nyomás alatt van.

• Működés közben a kávéfőzőt soha ne 
hagyja felügyelet nélkül.

• Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. 
Mielőtt a kávéfőzőt tisztítani kezdi vagy 
áthelyezi, kapcsolja ki és hagyja kihűlni.

• A kávéfőző felső lapjára, ami a csészék 
felmelegítésére szolgál, ne tegyen semmi 
mást.

• A kávéfőzőt kapcsolja ki és a tápkábelt 
mindig húzza ki a hálózatból, ha 
felügyelet nélkül hagyja, a használat 
befejezése után, mielőtt tisztítani kezdi, 
mielőtt áthelyezi, szétszedi, összeállítja 
vagy elrakja.

• A készüléket és tartozékait tartsa 
tisztán. Tartsa be az útmutatóban 
található tisztítási utasításokat. Kérjük 
tartsa be az ebben az útmutatóban 
található utasításokat. A jelen 
használati útmutatóban nem említett 
tevékenységeket csak szakszerviz 
végezze.

• Az üzemeltetés során legyen különösen 
óvatos, mert a fémfelületek használat 
közben felmelegedhetnek.

• A vízkőmentesítési folyamat alatt legyen 
különösen óvatos, nehogy megégesse 
magát a távozó gőzzel. A vízkőmentesítés 
funkció megkezdése előtt bizonyosodjon 
meg róla, hogy a csepptálca fel van 
szerelve. További információt talál az 
útmutató későbbi részében.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ES 9010 KÁVÉFŐZŐ 
HASZNÁLATÁHOZ
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• Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb 
gyermekek használhatják, és olyan csök-
kent mentális vagy fi zikai képességekkel 
rendelkező személyek, akik felügyelet alatt 
vannak, vagy ismertették velük a készülék 
biztonságos használati módját és tisztában 
vannak az esetleges veszélyekkel. A karban-
tartást és tisztítást gyerekek nem végezhe-
tik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek 
felügyelet alatt. A készüléket és a tápkábelt 
tartsa a 3 évnél fi atalabb gyermekektől 
távol.

• A készülék csak háztartási használatra való.
• Használat előtt teljesen tekerje le 

a tápkábelt. 
• A tápkábelt, a tápkábel dugót, vagy 

a motoregységet ne merítse vízbe vagy más 
folyadékba. 

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

• A berendezést nem használhatják csökkent 
fi zikai, szellemi vagy mentális képességű 
személyek (beleértve a gyerekeket 
is), korlátozott tapasztalatú és tudású 
személyek, ha nincsenek felügyelet 
alatt vagy nem kaptak tájékoztatást 
a berendezés használatára vonatkozóan 
a biztonságukért felelős személytől.

• A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük 
annak biztosítására, hogy a berendezéssel 
nem fognak játszani.

• Ajánlatos a készüléket rendszeresen 
ellenőrizni. A készüléket ne használja, 
ha bármilyen módon sérült vagy rossz 
a tápkábel vagy a dugója. Minden javítást 
bízzon a legközelebbi szakszervizre.

• A tisztítás kivételével minden karbantartást 
a szakszervizre kell bízni.

• A készüléket ne használja más célra, mint 
amire tervezték. Ne működtesse járműben, 
hajóban vagy a szabadban.

• A nagyobb biztonság érdekében 
elektromos berendezések használata 
esetén javasolt a vonatkozó áramkörbe 
áramvédő telepítése, 30 mA-t túl nem 
lépő maradékáram kapacitással. Az 
áramvédő telepítése a leforrázás vagy más, 
a fűtőelem megrepedése esetén kijutó 
forró víz miatti égési sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében javasolt. Ha 
az áramkör ilyen védelemmel már 
rendelkezik, ezt a fi gyelmeztetést tekintse 
tárgytalannak. A szükséges tájékoztatást 
kérje villanyszerelőjétől. 

• Biztonsági okokból a Catler kávédarálót 
közvetlenül magába az áramkörbe javasolt 
csatlakoztatni, más készülékektől külön. 
Nem javasolt elosztó vagy hosszabbító 
használata.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ

FIGYELEM:
HASZNÁLAT ELŐTT TEKERJE LE A TÁPKÁBELT.
A BERENDEZÉST NE MŰKÖDTESSE FERDE HELYZETBEN 
ÉS NE HELYEZZE ÁT, HA BE VAN KAPCSOLVA.
A HÁLÓZATBA BEDUGOTT CSATLAKOZÓNAK KÖNNYEN 
ELÉRHETŐNEK KELL LENNIE, HOGY KÖNNYEN KIHÚZHATÓ LEGYEN.
AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGOS HELYEN. 

FIGYELEM:
ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA
NAGYON FORRÓ GŐZ NYOMÁS ALATT
A gyerekek legyenek mindig felügyelet alatt!

FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA. 
NE MERÍTSE VÍZBE.
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HÁRMAS FŰTŐRENDSZER
Két nemesacél vízmelegítő
Az önálló, kávékészítésre és gőz előállítására 
szolgáló vízmelegítők lehetővé teszik, 
hogy optimális hőmérsékleten egyszerre 
habosítson tejet és készítsen ízletes kávét.

Aktívan melegített gőzölőfej
Kommersz 58 mm-es gőzölőfej beépített 
testtel, ami a kávéfőzés során megőrzi az 
optimális hőmérsékletet.

PRECÍZ VEZÉRLÉS
A hőmérséklet ellenőrzésének 
elektronikus PID rendszere
Az elektronikus hőmérséklet-ellenőrzés 
gondoskodik a víz hőmérsékletének pontos, 
+/– 1 °C tűréshatárú beállításáról, hogy 
kávéjának biztosítsa az optimális ízt.
Programozható.

Szabályozott nyomás a főzéskor
A nyomásszabályzó szelep (OPV) 
meghatározza a maximális nyomást, hogy 
kávéjának optimális ízt biztosítson.

Alacsony nyomású előforrázó rendszer
Fokozatosan növeli a víznyomást, hogy az 
őrölt kávé egyenletesen duzzadjon meg és 
gőzölődjön.
Programozható.

Két szivattyú
A kávékészítésre és a gőz előállítására 
szolgáló két külön szivattyú segít megőrizni 
az állandó nyomást az egész főzés alatt.

Programozható főzési hőmérséklet
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a saját 
igényei szerint állítsa be a víz hőmérsékletét.

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
LCD-kijelző
Megjeleníti az aktuális beállításokat és 
egyszerűsíti a programozási funkciót.

Nagy térfogatú azonnali gőzkieresztés
Az önálló 950 ml-es gőztartály azonnali és 
állandó gőzkieresztést biztosít.

Kommersz gőzfúvóka
A nemesacél 360°-ban elforgatható 
gőzfúvóka 3 nyílása révén fi nomabb 
struktúrát biztosít a habosított tejnek.

A mennyiség szabályozása
Kézi vagy programozható kávémennyiség 
1 és 2 csészére. Programozható akár a főzés 
időtartama, akár a mennyiség.

Azonnali forróvíz kiadás
Üres forróvíz long black kávé készítéséhez 
vagy a csésze előmelegítéséhez.

58 mm széles nemesacél szűrőtartó
Segít az egyenletesebb főzésben és 
megkönnyíti a tisztítást.

Főzési idő
Megjeleníti a kávéfőzés időtartamát.

 

A CATLER KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI
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ISMERKEDJEN MEG CATLER KÉSZÜLÉKÉVEL
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1. Felülről tölthető 2,5 literes kivehető 
víztartály integrált vízszűrővel és 
megvilágított vízszintjelzővel

2.  Vízkiadás szabályozója
3. POWER gomb
4. A háttérvilágítással ellátott LCD-kijel-

ző megjeleníti az aktuális beállításokat és 
megkönnyíti a funkciók programozását

5. MENU és DISPLAY gombok
6. A nyomásjelző a szűrő (háló) 

belsejében segédeszközként szolgál 
a minőségi kávé elkészítéséhez

7. Beépített / levehető 58 mm-es tamper 
(kávélenyomó)

8. 58 mm-es gőzölőfej beépített testtel, 
ami a kávéfőzés során megőrzi az 
optimális hőmérsékletet

9. 58 mm széles nemesacél szűrőtartó
10. Akár 6 csésze melegítésére alkalmas 

felület
11. Kézi és programozott adagolás 

1 és 2 csészéhez
12. Könnyen kezelhető gőzkar az azonnali 

és állandó gőzáramlás biztosítására

13. Üres forróvíz long black kávé készítésé-
hez vagy a csésze előmelegítéséhez

14. A nemesacél 360°-ban elforgatható 
gőzfúvóka 3 nyílása révén jobb 
struktúrát biztosít a habosított tejnek

15. Bemenő nyílás vízkőmentesítéshez
16. Beépített fiók a tartozékok tárolására
17. Biztonsági berendezés forgatható 

mechanizmussal , amely biztosítja 
a készülék stabilitását és biztonságos 
elhelyezését

18. Kivehető csepptálca teltségjelzővel 
(Empty Me!)

A KÉPEN NEM SZEREPELNEK
15 baros olasz szivattyú
Két nemesacél vízmelegítő
A hőmérséklet ellenőrzésének elektronikus 
PID rendszere
Nyomásszabályzó szelep
Alacsony nyomású előforrázó rendszer
Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolja 
a készüléket.
Biztonsági hőbiztosíték túlterhelés ellen
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TARTOZÉKOK
19.  Nemesacél edény a tej felhabosításához
20.  Egyszerű fenekű szűrő (háló) 

1 és 2 csészéhez
21.  Duplafenekű szűrő (háló) 1 és 2 csészéhez
22.  Vízkeménység teszt
23.  Imbusz
24.  Tisztítólemez
25.  Tisztítási segédeszköz
26.  Razor™ segédeszköz a kávé adagolásához 

LCD-KIJELZŐ
Kijelzési üzemmódok
• A főzés hőmérséklete
• A főzés tartamának időzítője
• Óra

Programozható funkciók
• A főzés hőmérséklete
• Mennyiség 1 és 2 csészére
• Előforrázás
• Automatikus indítás

25

19

2120

22
23

24

26
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Használat



11CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA

FIGYELEM:
A gőzkarnak és a forró víz kiadás 
vezérlőjének mindig CLOSED állásban 
kell állnia, amikor bekapcsolja 
a készüléket.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék előkészítése
Távolítson el minden csomagolóanyagot 
a készülékről, és ezeket megfelelő módon 
semmisítse meg. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a csomagolóanyagból minden 
tartozékot kivett, mielőtt megfelelő módon 
megsemmisíti.
Mossa át a készülék részeit és 
a tartozékokat (víztartály, szűrőtartó, szűrők, 
feszültségdoboz) meleg vízben kevés 
mosogatószerrel, majd alaposan öblítse le.
A vízszűrő a víztartályban van elhelyezve, és 
a tartály mosása előtt ki kell venni.

A vízszűrő kezelése
• Vegye ki a szűrőt a műanyag zacskóból, 

és kb. 5 percre mártsa egy csésze vízbe.
• Öblítse le hideg folyó víz alatt.
• Öblítse le hideg vízben a műanyag szűrő 

nemesacél hálóját.
• Tegye a szűrőt a szűrőtartóba.
• Állítsa be a dátumot +2 hónappal előre.
• Tegye be a szűrőtartót a víztartályba.
• Csúsztassa be a víztartályt a készülék 

hátsó részébe és stabilizálja.

MEGJEGYZÉS:
Szűrővásárlás ügyében vegye 
fel a kapcsolatot a Catler márka 
ügyfélszolgálatával. 

ELSŐ HASZNÁLAT
A készülék első bekapcsolása
• Töltse meg a víztartályt hideg vízzel 

a vízcsapból.
• Tegye be a vízbe 1 másodpercre 

a vízkeménységet ellenőrző szalagot, 
és tegye félre.

• Ellenőrizze, hogy a gőzkar és 
a vízkieresztés vezérlője CLOSED 
helyzetben áll.

• Kapcsolja be a készüléket.
• Meghallja a szivattyú hangját, ami azt 

jelenti, hogy az üres vízmelegítő az első 
használat előtt feltöltődik vízzel.

• A készülék figyelmezteti a vízkeménység 
beállítására. Ellenőrizze a vízkeménységet 
a tesztszalagon. A fel / le gombok 
segítségével állítsa be a víz keménységét 
1 és 5 között. Nyomja meg a MENU 
gombot a jóváhagyáshoz.

 Megszólal egy hangjelzés. 
• A készülék üzemi hőmérsékletre 

melegszik, és ezután készenléti 
üzemmódba kapcsol.

A készülék öblítése
Amint a készülék készenléti üzemmódba 
kapcsol, végezze el a következő 3 lépést:
1. Nyomja meg a 2 csésze gombját és 

hagyja a vizet átfolyni a gőzölőfejen.
2. Hagyja a forró vizet 30 másodpercig 

folyni.
3. Kapcsolja be 10 másodpercre 

a gőzfunkciót.

TIPP:
A készülék forgatható mechanizmussal 
rendelkező biztonsági berendezéssel 
van ellátva, amely biztosítja 
a készülék stabilitását és biztonságos 
elhelyezését.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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BEKAPCSOLÁS
Nyomja meg a POWER gombot a készülék 
bekapcsolásához. A POWER gomb 
háttérvilágítása felvillan, és az LCD-
kijelzőn megjelenik a vízmelegítő aktuális 
hőmérséklete.
Amint a készülék eléri az üzemi 
hőmérsékletet, a POWER gomb 
háttérvilágításának villogása abbamarad, és 
kigyullad a MANUAL 1 és 2 csésze gombja.

A készülék készenléti üzemmódban 
használatra kész.

MEGJEGYZÉS:
A bekapcsolás alatt nem 
használhatóak az 1 és 2 csésze 
gombjai, valamint a tisztítóciklus.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
A készülék energiatakarékos üzemmódba 
kerül, ha 1 órán keresztül nem használják 
és egyetlen gombját sem nyomják meg, és 
automatikusan kikapcsol, ha 4 órán keresztül 
nem használják.
Az energiatakarékos üzemmód 
megszakításához nyomja meg bármelyik 
gombot (a POWER gomb kivételével) vagy 
fordítsa el a gőzkart vagy forróvíz-kart, 
a készülék bekapcsol.
Ha megnyomja a POWER gombot, mialatt 
a készülék energiatakarékos üzemmódban 
van, kikapcsolja.

LCD-KIJELZŐ
Kijelzési üzemmódok
A kijelzőn 3 üzemmódot lehet megjeleníteni: 
A főzés hőmérséklete, a főzés időtartama és 
az óra.
A fel / le gombokkal válassza ki 
a megjelenítendő üzemmódot a főzés 
időtartama és az óra közül.
A főzés időtartama jelenik meg főzés közben. 
A főzés hőmérséklete jelenik meg készenléti 
üzemmódban.

1. A főzés hőmérséklete
Megjeleníti a kávéfőzéshez beállított 
hőmérsékletet, ahol az alapbeállítás 93 °C, de 
ez 86 °C–96 °C között módosítható, további 
információ az útmutató további részében.

2. Főzési idő
Ideiglenesen megjeleníti a legutóbb főzött 
kávé főzési időtartamát másodpercekben.

3. Óra
Ideiglenesen megjeleníti az aktuális időt 
(az alapbeállítás déli 12:00, ha az idő nincs 
beállítva).

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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ALAPVETŐ VEZÉRLÉS
1 csésze gombja
Nyomja meg az 1 csésze gombját egy adag 
kávénak az előre beállított időtartam 
(30 másodperc) alatt történő megfőzéséhez. 
A főzés egy rövid alacsony nyomású 
előgőzöléssel kezdődik.

A készülék befejezi a főzést, amint 1 csésze 
tartalma eléri a kívánt mennyiséget, és 
visszatér készenléti üzemmódba.

2 csésze gombja
Nyomja meg a 2 csésze gombját két adag 
kávénak az előre beállított időtartam 
(30 másodperc) alatt történő megfőzéséhez.
A főzés egy rövid alacsony nyomású 
előgőzöléssel kezdődik.

A készülék befejezi a főzést, amint 2 csésze 
tartalma eléri a kívánt mennyiséget, és 
visszatér készenléti üzemmódba.

KÉZI BEÁLLÍTÁS
A MANUAL gombbal a felhasználó egyénileg 
beállíthatja a kávé mennyiségét a saját 
igénye szerint.
Nyomja meg a MANUAL gombot, amint 
a készülék elkezdi a kávét főzni. A főzés 
egy rövid alacsony nyomású előgőzöléssel 
kezdődik.
Nyomja meg újra a MANUAL gombot a főzés 
megállításához.

MEGJEGYZÉS:
A főzés megállításához nyomja meg 
az 1 vagy 2 csésze gombját, vagy 
pedig a MANUAL gombot bármikor, 
és a készülék visszatér készenléti 
üzemmódba.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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GŐZ
Az azonnali gőzképzéshez fordítsa a gőzkart 
OPEN helyzetbe. Kigyullad a gőzt jelző LED 
kontroll-lámpa.

STEAM

CLOSED

OPEN

A gőzképzés befejezéséhez fordítsa a gőzkart 
CLOSED helyzetbe. A készülék készenléti 
üzemmódba kapcsol.

 FIGYELEM: ÉGÉSI SÉRÜLÉS 
KOCKÁZATA
Nyomás alatt akkor is szökhet gőz 
a készülékből, ha a készülék ki van 
kapcsolva.
A gyerekeket állandó felügyelet 
alatt kell tartani, ha a készülék 
közelében mozognak.

FORRÓ VÍZ
Forró víz azonnali kiadásához fordítsa 
a forróvíz-kiadó vezérlőt OPEN helyzetbe. 
Kigyullad a forró vizet jelző LED kontroll-
lámpa.

HOT WATER

CLOSED
O

PEN

Forró víz azonnali kiadásának befejezéséhez 
fordítsa a forróvíz-kiadó szabályzót CLOSED 
helyzetbe. A készülék készenléti üzemmódba 
kapcsol.

MEGJEGYZÉS:
Nem használható egyszerre a forró víz 
kiadás és a kávéfőzés funkció.

PROGRAMOZHATÓ FUNKCIÓK
A készülék programozásához nyomja meg 
egyszer a MENU gombot. Az LCD-kijelzőn 
megjelenik minden programozható funkció. 
A folytatáshoz nyomja meg újra a MENU 
gombot és válassza ki a megfelelő funkciót.

A beállítás bármelyik stádiumában 
nyomja meg az EXIT gombot a készenléti 
üzemmódhoz való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS:
A MENU gomb nem aktív, ha 
kávéfőzés vagy forró víz kiadás van 
folyamatban.
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A FŐZÉS IDŐTARTAMA
1 csésze főzésének programozása
Nyomja a MENU gombot, amíg a kijelzőn 
nem kezd villogni a „SHOT VOL” ikon, és 
a kijelzőn nem jelenik meg az „1 CUP” felirat.
Nyomja meg az 1 csésze gombját a készítés 
megkezdéséhez.
Nyomja meg az 1 csésze gombját újra, amint 
a kívánt főzési időtartamot elérte.
A készülék kettőt sípol, amivel jelzi, hogy az 
1 csészére vonatkozó új főzési időtartam be 
van állítva.

2 csésze főzésének programozása
Nyomja a MENU gombot, amíg a kijelzőn 
nem kezd villogni a „SHOT VOL” ikon, és 
a kijelzőn nem jelenik meg a „2 CUP” felirat.
Nyomja meg a 2 csésze gombját a készítés 
megkezdéséhez.
Nyomja meg a 2 csésze gombját újra, amint 
a kívánt főzési időtartamot elérte.
A készülék kettőt sípol, amivel jelzi, hogy 
a 2 csészére vonatkozó új főzési időtartam be 
van állítva.

MEGJEGYZÉS:
Az 1 és 2 csészényi mennyiség a gyári 
beállítás szerinti időt alkalmazza. Be 
kell lépni a haladó menübe, ha ezeket 
a mennyiségeket vezérelni szeretné.

A FŐZÉS MENNYISÉGE
1 csésze főzésének programozása
Nyomja a MENU gombot, amíg a kijelzőn 
nem kezd villogni a „SHOT VOL” ikon, és 
a kijelzőn nem jelenik meg az „1 CUP” felirat.
Töltse meg a szűrőt őrölt kávéval. Nyomja 
meg az 1 csésze gombját, és kezdje meg 
a kávéfőzést. Nyomja meg az 1 csésze 
gombját újra, amint a kívánt mennyiséget 
elérte.
A készülék kettőt sípol, amivel jelzi, hogy az 
1 csészére vonatkozó új főzési mennyiség be 
van állítva.

2 csésze főzésének programozása
Nyomja a MENU gombot, amíg a kijelzőn 
nem kezd villogni a „SHOT VOL” ikon, és 
a kijelzőn nem jelenik meg a „2 CUP” felirat.

Töltse meg a szűrőt őrölt kávéval. Nyomja 
meg a 2 csésze gombját, és kezdje meg 
a kávéfőzést. Nyomja meg a 2 csésze gombját 
újra, amint a kívánt mennyiséget elérte.
A készülék kettőt sípol, amivel jelzi, hogy 
a 2 csészére vonatkozó új főzési mennyiség 
be van állítva.
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A FŐZÉS HŐMÉRSÉKLETE
Nyomja a MENU gombot, amíg nem kezd 
villogni a „SHOT TEMP” ikon. A kijelzőn 
megjelenik a hőmérséklet aktuális beállítása.

A fel / le gombokkal állítsa be a főzni kívánt 
kávé hőmérsékletét 86 °C és 96 °C között.

Az újonnan beállított hőmérséklet 
megjelenik a kijelzőn.
A z optimális hőmérséklet a kávébab 
származásától, frissességétől és pörkölési 
fokától függ.
Javasoljuk, hogy a legjobb íz elérése 
érdekében a hőmérsékletet 90 °C – 95 °C 
közé állítsa.
Nyomja meg az EXIT gombot. Megszólal 
egyszer a hangjelzés, ami jelzi a beállítás 
megtörténtét.

AUTOMATIKUS INDÍTÁS
Az automatikus indítás funkció használatához 
először be kell állítani az órát.

MEGJEGYZÉS:
Az órát be kell állítani az automatikus 
bekapcsolás funkció aktiválása előtt.

Az automatikus indítás funkció 
bekapcsolása / kikapcsolása
Nyomja a MENU gombot, amíg az AUTO 
START ikon villogni nem kezd, a kijelzőn 
megjelenik az automatikus indítás funkció 
aktuális beállítása – ON (Be) vagy OFF (Ki).

A fel / le gombbal válassza ki: On (Be) vagy 
Off (Ki).

Ha az automatikus indítás funkció be van 
kapcsolva, a kijelzőn megjelenik az óra ikon.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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Nyomja meg a MENU gombot, és az 
automatikus indítás aktuális ideje megjelenik 
a kijelzőn.

A fel / le gombokkal állítsa be az időt, amikor 
szeretné, hogy a készülék automatikusan 
elinduljon.
(A funkció alapbeállítása reggel 7:00.)
Nyomja meg az EXIT gombot. Megszólal 
egyszer a hangjelzés, ami jelzi a beállítás 
megtörténtét.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Nyomja a MENU gombot, amíg nem kezd 
villogni a „SET CLOCK” ikon. A kijelzőn 
megjelenik az óra aktuális beállítása.

A fel / le gombokkal állítsa be az időt.

Nyomja meg az EXIT gombot. Megszólal 
egyszer a hangjelzés, ami jelzi a beállítás 
megtörténtét.

TISZTÍTÁSI CIKLUS
Nyomja a MENU gombot, amíg a kijelzőn 
nem kezd villogni a „CLEAN CYCLE” ikon, és 
a kijelzőn nem jelenik meg az „PUSH” felirat.
A tisztítási ciklus megkezdéséhez nyomja 
meg a világító MANUAL gombot.

A tisztítási ciklus ikonja villogni kezd, és 
a kijelzőn elkezdődik egy 370 másodperces 
visszaszámlálás.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba, 
amint a tisztítási ciklus befejeződik.
További információt talál az útmutató 
későbbi részében.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
Tartsa lenyomva az 1 csésze gombját
Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 csésze 
gombját, így kihagyja az előgőzölést, és vizet 
juttat a gőzölőfejbe teljes 9-baros nyomás 
mellett.
Engedje el a gombot a főzés befejezéséhez. 
Ez a funkció használatos a gőzölőfej tisztítá-
sakor.

Tartsa lenyomva a 2 csésze gombját
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 2 csésze 
gombját, így kihagyja az előgőzölést, és vizet 
juttat a gőzölőfejbe teljes 9-baros nyomás 
mellett.
Engedje el a gombot a főzés befejezéséhez. 
Ez a funkció használatos a gőzölőfej tisztítá-
sakor.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a MANUAL gombot
Nyomja le és tartsa lenyomva a MANUAL gom-
bot, így vizet juttathat a gőzölőfejbe az előgő-
zölés alacsony nyomása mellett. Amint elen-
gedi a MANUAL gombot, a víz a teljes 9-baros 
nyomás mellett fog folyni. Nyomja meg újra 
a MANUAL gombot a főzés megállításához.
Ez a funkció használatos az előgőzölés funk-
ció kézi vezérléséhez.

BELÉPÉS A HALADÓ BEÁLLÍTÁSOKBA
A haladó beállításokba történő belépéshez:
Miközben a készülék ki van kapcsolva, nyom-
ja le és tartsa lenyomva az 1 csésze gombját, 
majd nyomja meg a POWER gombot ezzel 
párhuzamosan.

KAPCSOLJA KI 
A KÉSZÜLÉKET 

POWER

POWER

AZTÁN NYOMJA MEG ÉS TARTSA 

A gyári beállítás visszaállítása
A készülék alapbeállításai a következők:
1. Hőmérséklet – 93 °C
2. Előgőzölés – Pr07 időtartam
3. Előgőzölés – PP60 tápellátás
4. Gőz hőmérséklete – 135 °C
5. Automatikus kikapcsolás – ON (Be)
6. Automatikus indítás – OFF (Ki)
7. Hangjelzés – LO (Halk)
8. Vízkeménység – 3
9. Főzési mennyiség időtartama 

– 30 / 30 másodperc

A gyári beállítások visszaállításához 
először lépjen ki a haladó beállításokból. 
A képernyőn „RESt” felirat jelenik meg. 
Nyomja meg a MENU gombot a készülék 
reseteléséhez és az eredeti gyári beállítások 
visszaállításához. Megerősítésül megszólal 
háromszor a hagjelzés.

A készülék figyelmezteti a vízkeménység 
beállítására. A fel / le gombbal állítsa be 
a vízkeménységet, aztán nyomja meg 
a MENU gombot a jóváhagyáshoz, vagy az 
EXIT gombot a készenléti üzemmódba való 
visszatéréshez.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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Vízkőmentesítés (dESc)
Ezt a funkciót használja lépésről lépésre 
a megfelelő vízkőmentesítés érdekében.

1. lépés – felkészülés a vízkőmentesítésre
a) Kapcsolja ki a készüléket és hagyja kb. 

1 órán át hűlni.
b) Vegye ki a szűrőtartót és tegye félre.
c) Miközben a készülék ki van kapcsolva, 

nyomja le és tartsa lenyomva az 1 csésze 
gombját, majd nyomja meg a POWER 
gombot ezzel párhuzamosan.

d) A fel / le gombokkal válassza ki a „dEsc” 
opciót.

e) Nyomja meg a MENU gombot a vízkő-
mentesítés üzemmódba való belépéshez.

f ) A kijelzőn a „PUSH” felirat jelenik meg.
 A MANUAL gomb háttérvilágítása kigyul-

lad. Ekkor azonban még ne nyomja meg 
a MANUAL gombot.

g) Ürítse ki a víztartályt, vegye ki a vízszűrőt, 
aztán töltse meg a víztartályt a gyártó 
instrukciói alapján elkészített vízkőmente-
sítő oldattal. Töltse fel a víztartályt a maxi-
mum vonalig, és tegye vissza a helyére.

h) Bizonyosodjon meg róla, a csepptálca 
üres és megfelelően van betéve. A csepp-
tálca jobb oldalára tegyen egy törlőron-
gyot, hogy visszatartsa a kiszökő gőzt.

MEGJEGYZÉS:
A készülék kilép a menüből és mentés 
nélkül elindul, ha 30 másodpercig nem 
csinál semmit, vagy megnyomja az 
EXIT gombot.

2. lépés – a vízmelegítő edény kiürítése
a) Távolítsa el a szilikonfedelet a DESCALE 

ACCESS feliratú elülső panel 
jobboldaláról.

DESCALE ACCESS DESCALE ACCESS

REMOVE

b) Egy lapos csavarhúzó segítségével az 
óramutató járásával ellentétes irányba 
csavarja ki a bal csavart, hogy a szelep 
teljesen kinyíljon. A víz ebből a nyílásból 
folyni kezd a csepptálcába.

c) Ugyanezt tegye meg a jobb csavarral.
 A gőz szökni kezd a vízmelegítőből.
 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

DESCALE ACCESS

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

d) Zárja el a szelepeket, amint a víz folyása 
a két nyíláson megszűnik. Ürítse ki 
a csepptálcát és helyezze vissza.
VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

DESCALE ACCESS

e) Nyomja meg a MANUAL gombot 
a következő lépéshez.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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3. lépés – a vízkőmentesítés elindítása

MEGJEGYZÉS:
Ha a víztartály nem volt kivéve, tegye 
vissza vagy ürítse ki, a víztartály ikonja 
ötször felvillan, háromszor megszólal 
a hangjelzés, és a kijelzőn megjelenik 
a "Fill Tank" (töltsd meg a tartályt) 
felirat.

MEGJEGYZÉS:
Ha a vízmelegítők nem üresek, három-
szor megszólal a hangjelzés, a kon-
troll-lámpák ötször felvillannak, és 
a kijelzőn megjelenik a "VALV" felirat.

a) A készülék megtölti a vízmelegítőt 
vízkőmentesítő oldattal, és felmelegíti 
a kívánt hőmérsékletre.

b) A 20-perces időzítő elindul. 
A visszaszámlálás véget ér, amint 
a kijelzőn megjelenik a PUSH felirat.

 (Ez lehetővé teszi az oldatnak, hogy 
feloldja a leülepedett vízkövet.)

4. lépés – a vízkőmentesítő oldal 
eltávolítása
a) Ürítse ki a víztartályt, öblítse ki, és 

töltse meg tiszta vízzel. Helyezze vissza 
a készülékbe.

b) Bizonyosodjon meg róla, a csepptálca 
üres és megfelelően van betéve. 
A csepptálca jobb oldalára tegyen egy 
törlőrongyot, hogy visszatartsa a kiszökő 
gőzt.

DESCALE ACCESS

c) Csavarja ki először a bal csavart az 
óramutató járásával ellenkező irányba, 
amíg a szelep nem nyílik ki teljesen. 
A víz ebből a nyílásból folyni kezd 
a csepptálcába.

d) Ismételje meg ugyanezt a jobb csavarral. 
A gőz szökni kezd a vízmelegítőből.

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

DESCALE ACCESS

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

e) Zárja el a szelepeket, amint a víz folyása 
a két nyíláson megszűnik. Ürítse ki 
a csepptálcát és helyezze vissza.

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

5. lépés – a vízmelegítők feltöltése
Nyomja meg a MANUAL gombot, 
és bekapcsol az 5-perces időzítő. 
A visszaszámlálás véget ér, amint a kijelzőn 
megjelenik a PUSH felirat.
(Ezzel távozik a rendszerben maradt oldat.)

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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6. lépés – a vízmelegítők kitisztítása
a) Ürítse ki a víztartályt, öblítse le, és tegyen 

új szűrőt az edénybe.
b) Töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, és 

helyezze vissza a készülékbe.
c) Csavarozza ki a csavarokat az óramutató 

járásával ellenkező irányba a korábbi 
instrukciók szerint, amíg nem nyílnak ki 
teljesen. A víz ezekből a nyílásokból folyni 
kezd a csepptálcába.

d) Zárja el a szelepeket, amint a víz 
folyása a nyílásokból megszűnik. Ürítse 
ki a csepptálcát és helyezze vissza. 
VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

e) Nyomja meg a MANUAL gombot 
a vízkőmentesítési folyamat 
befejezéséhez. A készülék a megszokott 
módon fog melegedni.

A készülék hőmérséklete – ˚C/˚F (SEt)

A kijelzőn „SEt” alakban jelenik meg 
a készülék hőmérséklete. Nyomja meg 
a MENU gombot a beállításhoz.
A fel / le gombokkal állítsa be a készülék 
kívánt hőmérsékletét. Nyomja meg a MENU 
gombot a jóváhagyáshoz.
Megszólal egyszer a hangjelzés, ami jelzi 
a beállítás megtörténtét.
Nyomja meg az EXIT gombot a készenléti 
üzemmódhoz való visszatéréshez.

A gőz hőmérséklete (StEA)

Állítsa be a gőz hőmérsékletét a képződő gőz 
nyomásának vezérléséhez.
A gőz alacsonyabb hőmérséklete kisebb 
mennyiségű tej habosítására szolgál, 
és jobban tudja felügyelni a habosítást. 
A gőz magasabb hőmérséklete nagyobb 
mennyiségű tej habosítására szolgál.
Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki 
a STEAM opciót.
A fel / le gombokkal állítsa be a gőz kívánt 
hőmérsékletét.
Nyomja meg a MENU gombot 
a jóváhagyáshoz.
Megszólal egyszer a hangjelzés, ami jelzi 
a beállítás megtörténtét.

Az automatikus kikapcsolás kikapcsolása 
(A OF)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy deaktiválja 
az automatikus kikapcsolás funkciót.
Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki 
az AUTO OFF opciót.
A fel / le gombokkal válassza ki az Off (ki) 
vagy On (be) opciót. Nyomja meg a MENU 
gombot a jóváhagyáshoz.
Megszólal egyszer a hangjelzés, ami jelzi 
a beállítás megtörténtét.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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A készülék hangjelzései (Snd)

A készülékben beállítható a hangjelzések 
(ún. sípolás) hangereje.
• HI – hangos
• LO – halk
• OFF – a hang kikapcsolva
Nyomja meg a MENU gombot és válassza ki 
az Audio opciót.
A fel / le gombbal állítsa be a kívánt 
hangerőt. Nyomja meg a MENU gombot 
a jóváhagyáshoz.
Megszólal egyszer a hangjelzés, ami jelzi 
a beállítás megtörténtét.

A mennyiség vezérlése (vOL)

Ennek a funkciónak a segítségével be lehet 
állítani a főzés időtartamát és a főzni kívánt 
kávé mennyiségét.
Nyomja meg a MENU gombot a beállításhoz. 
A fel / le gombokkal válassza ki a FLo 
(áramlás) vagy SEc (időtartam) opciót.
Nyomja meg a MENU gombot 
a jóváhagyáshoz. Megszólal egyszer 
a hangjelzés, ami jelzi a beállítás 
megtörténtét.

AZ ELŐGŐZÖLÉS BEÁLLÍTÁSA
Az előgőzölés programozása
Miközben a készülék készenléti 
üzemmódban van, nyomja meg egyszerre 
a fel és a le gombot az előgőzölés 
programozása üzemmódba való belépéshez.
Nyomja meg a MENU gombot az előgőzölés 
időtartama és az előgőzölési teljesítmény 
közti ugráshoz.

Az előgőzölés időtartama
A kijelzőn megjelenik az aktuálisan beállított 
időtartam.
A fel / le gombokkal állítsa be az időt.

Javasoljuk, hogy az előgőzölés időtartamát 
5–15 másodperc közé állítsa.

Az előforrázás teljesítménye
A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
Az előforrázás teljesítménye
A fel / le gombokkal állítsa be az előforrázás 
teljesítményét.

Javasoljuk, hogy az előgőzölés teljesítményét 
50–65 közé állítsa. Nyomja meg az EXIT 
gombot a készenléti üzemmódhoz való 
visszatéréshez.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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FIGYELMEZTETŐ KONTROLL-LÁMPÁK
A gőz kontroll-lámpája (STEAM) villogni 
kezd a bekapcsoláskor
A készülék nem kapcsol be, ha a gőzkar OPEN 
helyzetben van és a gőz kontroll-lámpája 
(STEAM) villog.
A gőzkart állítsa CLOSED helyzetbe, és 
a készülék bekapcsol.

A forró víz kontroll-lámpája (HOT WATER) 
villogni kezd a bekapcsoláskor
A készülék nem kapcsol be, ha a forró víz 
vezérlője OPEN helyzetben van és a forró víz 
kontroll-lámpája (HOT WATER) villog.
A forró víz vezérlőjét állítsa CLOSED 
helyzetbe, és a készülék bekapcsol.

A forró víz kontroll-lámpája (HOT WATER) 
villog
A forró víz kontroll-lámpája (HOT WATER) 
villogni fog, ha a forró víz funkció 1 percet 
meghaladóan használatban volt.
A forró víz vezérlőjét állítsa CLOSED 
helyzetbe, és a készülék készenléti módba 
kapcsol.

A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE
A készülék egy olyan funkcióval van ellátva, 
amely ellenőrzi a víz szintjét a víztartályban.
A víztartály töltés ikonja (FILL TANK) 
megjelenik a kijelzőn.

Ha a víztartály töltés ikonja (FILL TANK) 
megjelenik a kijelzőn, addig töltsön vizet 
a tartályba, amíg a készülék készenléti 
üzemmódba nem kapcsol.

CLEAN ME! (TISZTÍTS MEG!)
A készülék képes automatikusan számolni 
200 kávéfőzést az utolsó tisztítás óta.
A kijelzőn megjelenik a CLEAN ME! 
(TISZTÍTS MEG!) felirat a készülék következő 
bekapcsolásakor.

További információt a tisztítást 
végrehajtásáról az útmutató további 
részében talál.

SZERVIZ
Annak érdekében, hogy biztosítsa a készülék 
hosszú élettartamát kávéfőzéskor és 
gőztisztításkor, fontos, hogy azonnal 
szakszervizhez forduljon, amint a kijelzőn 
a SERVICE felirat jelenik meg.
A SERVICE ikon többnyire 6000 ciklus, 
azaz 4–5 éves normál otthoni használatot 
követően jelenik meg.
Az ikon megjelenésének gyakorisága 
a használat gyakoriságával arányos.
Forduljon a Catler márka ügyfélszolgálatához.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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ELŐMELEGÍTÉS
Csésze vagy pohár előmelegítése
A felmelegített csésze segít megtartani 
a kávé optimális hőfokát. A csészét előme-
legítheti a forróvíz vezetékből nyert forró 
vízzel, vagy azzal, ha a csészét az előmelegítő 
felületre helyezi.

A tartó és a szűrők (hálók) előmelegítése
A hideg tartó és szűrők (hálók) olyan jelen-
tősen csökkenthetik a kivonat hőmérsékletét, 
hogy az jelentősen befolyásolja a kapott kávé 
minőségét. Mindig gondoskodjon róla, hogy 
a tartó és a szűrők (hálók) minden használat 
előtt legyenek felmelegítve a forróvíz veze-
tékből nyert forró vízzel vagy a gőzölőfejben.

MEGJEGYZÉS:
Mindig törölje meg a szűrőket 
(hálókat), mielőtt behelyezi őket és le-
nyomkodja a kávét, mert a nedvesség 
elősegíti ún. csatornák kialakulását, 
amelyekben a víz körülfolyja az őrölt 
kávét főzés közben.

A MEGFELELŐ SZŰRŐ (HÁLÓ) 
KIVÁLASZTÁSA
Egyszerű fenekű szűrők
Egyszerű fenekű szűrőt akkor használjon, ha 
frissen őrölt kávéja van.
Az egyszerű fenekű szűrővel egy életen át 
kísérletezhet az őrölt kávéval, az adagolással 
és a lenyomással a készített kávé kiegyensú-
lyozott ízének elérése érdekében.

• Használjon 1 csésze készítéséhez való 
egyszerű fenekű szűrőt egy adag kávé 
készítéséhez, és 2 csésze készítéséhez 
való egyszerű fenekű szűrőt két adag 
kávé, nagy csészébe vagy bögrébe szánt 
erős kávé készítéséhez.

Dupla fenekű szűrők
Dupla fenekű szűrőt akkor használjon, ha már 
korábban megőrölt kávét használ.
A dupla fenekű szűrő segít szabályozni 
a nyomást és optimalizálja a kivonatot 
függetlenül a kávé őrlési szintjétől, 
adagolásától, lenyomásától vagy 
frissességétől.

• Használjon 1 csésze készítéséhez való 
dupla fenekű szűrőt egy adag kávé 
készítéséhez és 2 csésze készítéséhez 
való dupla fenekű szűrőt két adag kávé, 
nagy csészébe vagy bögrébe szánt erős 
kávé készítéséhez.

ŐRLÉS
Az őrlésnél figyelni kell arra, hogy a kávé 
finom legyen, de ne túl finom. Az őrlés 
finomsága befolyásolja, milyen gyorsan folyik 
át a víz a szűrőn, és ezzel a kávé végső ízét.
Ha a kávé túl finomra van őrölve (por jellege 
van és az ujjai között áteresztve finomlisztre 
emlékeztet), a víz nem tud átfolyni a kávén 
akkor sem, ha nyomás alatt van.
Az elkészült kávé túlfő, sötét és keserű lesz.
Ha a kávé durvára van őrölve,a víz nagyon 
gyorsan átfolyik a kávén és a szűrőn. Az 
elkészült kávé alulfőtt, sem a színe, sem az íze 
nem lesz kielégítő.

A KÁVÉ ADAGOLÁSA ÉS LENYOMÁSA
• A szűrőt (hálót) törölje át tiszta 

törlőronggyal.
• Használjon egyszerű fenekű szűrőt és 

megfelelő mennyiségű kávét a szűrő 
megtöltéséhez.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK
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26

• Néhányszor nyomkodja le a kávét 
a szűrőben, hogy egyenletesen 
szétterítse és lenyomja.

• Nyomja le elég alaposan (a kifejtett 
nyomás 15–20 kg). A lenyomás 
mennyisége nem annyira fontos, mint az 
egész időtartam alatt fennálló állandó 
nyomás.

• A helyes adagoláshoz a tamper féméle 
legyen egy szintben a PO szűrő felső 
részével a kávé végső lenyomásakor.

A KÁVÉ KIEGYENLÍTÉSE
• tegye be a Razor™-t a szűrőbe, amíg 

annak karja nem ér hozzá a szűrő 
széléhez. A kávé kiegyenlítésére szolgáló 
segédeszköz élének bele kell merülnie 
a lenyomott kávéba.

• A szűrőt a lenyomott kávéval tartsa 
az egyik kezében a csepptálca, ill. 
a szemetesedény felett, fordítsa 
a Razor™-t körbe, hogy eltávolítsa 
a felesleges kávét a szűrőből. Most 
a szűrőben megfelelő mennyiségű kávé 
van.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Törölje le a felesleges kávét a szűrő 
széleiről, hogy megfelelő legyen 
a tömítés a gőzölőfejbe való 
behelyezéskor.

MEGJEGYZÉS:
Ha a főzés időtartama túl rövid, 
fi nomra kell őrölni a kávét és meg kell 
ismételni a fenti lépéseket.
Ha a főzés időtartama túl hosszú, 
durvára kell őrölni a kávét és meg kell 
ismételni a fenti lépéseket.

A GŐZÖLŐFEJ TISZTÍTÁSA
• Mielőtt a szűrőt beteszi a gőzölőfejbe, 

az 1 csésze gombjának megnyomásával 
és nyomva tartásával engedjen át egy 
kis mennyiségű vizet a fejen. Ezzel 
eltávolítja az előző főzésnél fennmaradt 
kávémaradékot, és stabilizálja a fej 
hőmérsékletét a főzés előtt.

SZŰRŐTARTÓ BEHELYEZÉSE
Tegye a szűrőtartót a gőzölőfej alá úgy, 
hogy a fogantyú a gőzölőfejen lévő „INSERT” 
felirattal egy szinten legyen. Tegye be a tartót 
a gőzölőfejbe és fordítsa el a nyíl irányába, 
tehát a gőzölőfej közepe felé, amíg nem érez 
ellenállást.

KÁVÉFŐZÉS
• Tegye az előmelegített csészéket a tartó 

alá, és nyomja meg az 1 vagy a 2 csésze 
gombját.

• 8–10 másodperc (főzési időtartam) 
elteltével a kávé folyni kezd, ennek 
a csepegő mézéhez hasonló állagúnak 
kell lennie.

• Ha a víz kevesebb, mint 6 másodperc 
elteltével folyni kezd, lehet, hogy vagy 
kevés kávé van a szűrőben, vagy a kávé 
túl durvára van őrölve. Ez a TÚLFŐZÖTT 
kávé.

• Ha a kávé folyni kezd, de 15 másodperc 
után még mindig folyik, a kávé túl 
finomra van őrölve. Ez az ALULFŐZÖTT 
kávé.

Az ízletes kávéban tökéletes egyensúlyban 
van az édesség, savanyúság és keserűség.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK
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Kávéjának íze sok tényezőtől függ, mint 
a kávébab típusa, a pörkölés szintje, az őrölt 
kávé frissessége, durvasága vagy finomsága, 
az őrölt kávé adagolása és a lenyomkodáskor 
gyakorolt nyomás.
Vegye figyelembe ezeket a tényezőket a kávé 
készítésekor, hogy sikerüljön elérnie az igazi 
ízt.

FŐZÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ŐRLÉS FOKA A FŐZÉS 
IDŐTARTAMA

TÚLFŐZÖTT KÁVÉ

KESERŰ • FANYAR
TÚL FINOM Több, 

mint 40 mp

KIEGYENSÚLYOZOTT KÁVÉ OPTIMÁLIS 25–35 mp

ALULFŐZÖTT KÁVÉ

KIALAKULATLAN • SAVANYÚ
TÚL DURVA Kevesebb, 

mint 20 mp

TEJHABOSÍTÁS
• Mindig friss hideg tejet használjon.
• A habosító edényt csak a fej alsó részén 

lévő „V” jelig töltse meg.
• A gőzfúvókát fordítsa a csepegőrács 

fölé, és fordítsa el a gőzvezérlőt, hogy 
a gőzfúvókát megtisztítsa a kicsapódó 
víztől.

• Süllyessze a gőzfúvóka végét 1–2 cm-re 
a tej szintje alá, 45 fokban, az edény jobb 
oldalához közelebb.

• Fordítsa a gőzvezérlőt OPEN helyzetbe.
• A gőzfúvóka végét tartsa éppen csak 

a tej szintje alatt, amíg a tej nem kezd az 
óramutató járásának megfelelő irányba 
örvényleni és spirálisan forogni.

• Lassan húzza ki a fúvókát éppen csak 
a tej szintje fölé, miközben a tej forog. 
A fúvóka így éppen csak hozzáér a tej 
felszínéhez és légbuborékokat kezd 
fújni a tejbe. Ezzel egy időben óvatosan 
kihúzhatja a gőzfúvóka végét a tej 
felszíne fölé, hogy meggyorsítsa a tej 
forgását.

• Tartsa a gőzfúvóka végét a tej felszíne 
és forgása alatt, vagy éppen a felszínén. 
Habosítsa a tejet, amíg el nem éri 
a megfelelő térfogatot.

• Most süllyessze a gőzfúvókát mélyebben 
a tejbe, hogy átmelegedjen az edény alsó 
része is, de tartsa fenn a tej folyamatos 
forgását. A tej megfelelő hőmérséklete 
60–65 °C, ezt a hőmérsékletet felismeri, 
ha hozzáér az edény aljához.

• Fordítsa a gőzvezérlőt CLOSED állásba, 
MIELŐTT kiveszi a gőzfúvókát a tejből.

• Az edényt a felhabosított tejjel tegye 
félre, a gőzvezérlőt fordítsa OPEN 
állásba a gőzfúvóka gőzével tisztítsa 
meg a tejmaradéktól. Aztán törölje meg 
nedves törlőronggyal.

• A tejes edényt koppintsa neki 
a konyhapultnak, hogy eltávolítsa a nem 
kívánt buborékokat.

• Forgassa meg az edényt, hogy sima és 
egyenletes legyen a tej.

• Öntse a tejet közvetlenül a kávéba.
• A siker kulcsa, hogy gyorsan kell 

dolgozni, mielőtt a tejhab összeesik.

TANÁCSOK ÉS ÖTLETEK
• Mindig használjon frissen őrölt 

kávét az egyedi íz és szerkezet 
elérése érdekében.

• Használjon frissen pörkölt 
kávébabot, amelyen fel van tüntetve 
a pörkölés dátuma, és használja 
fel a pörköléstől számított 3 héten 
belül.

• Tárolja a kávébabot hűvös, sötét 
és száraz helyen. Lehetőség szerint 
tartsa vákuumos edényben.

• Kis adagokban vásárolja 
a kávébabot, hogy csökkentse 
a tárolás időtartamát, ne tartson tö-
bbet otthon, mint egy heti adagot.

• Csak közvetlenül főzés előtt őrölje 
meg a kávét, mert az őrölt kávé 
hamar elveszti ízét és zamatát.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK
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TISZTÍTÁSI CIKLUS
• Ha a kijelzőn megjelenik a CLEAN ME! 

felirat (kb. 200 főzés után), végre kell 
hajtani a tisztítási ciklust.

• Tegye a melléklet tisztítólemezt az 
1 csésze kávé készítésére való szűrőbe 
1 tisztítótablettával.

• Tegye be a tartót a belehelyezett szűrővel 
a gőzölőfejbe.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a víztartály tele van hideg csapvízzel.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a csepptálca üres és helyesen van betéve.

• Nyomja a MENU gombot, míg a kijelzőn 
nem kezd villogni a „CLEAN CYCLE” ikon 
és nem jelenik meg a PUSH felirat.

• A tisztítási ciklus megkezdéséhez nyomja 
meg a megvilágított MANUAL gombot.

• A tisztítási ciklus ikonja villogni kezd, 
és a kijelzőn elkezdődik egy
 370 másodperces visszaszámlálás.

• Amint véget ér a tisztítási ciklus, vegye 
ki a szűrőtartót és ellenőrizze, hogy 
a tisztítótabletta teljesen feloldódott-e.

 Amennyiben a tabletta nem oldódott 
fel teljesen, ismételje meg a fenti lépést 
újabb tabletta berakása nélkül.

• A szűrőt és a szűrőtartót alaposan öblítse 
le, mielőtt újra használja.

A VÍZSZŰRŐ BEHELYEZÉS
• Tegye a szűrőt egy pohár vízbe 

kb. 5 percre.
• Öblítse le folyó víz alatt.
• Tegye be a szűrőt a vízszűrő tartójába.
• A csere dátumát állítsa +2 hónappal 

előre.
• Szerelje be a szűrőtartót a víztartályba.
• A víztartályt helyezze be a készülékbe.
 Bizonyosodjon meg róla, hogy 

megfelelően és stabilan be van téve 
a készülékbe.

MEGJEGYZÉS:
Szűrővásárlás ügyében forduljon 
a Catler márka ügyfélszolgálatához.

MEGJEGYZÉS:
Kéthavonta cserélje ki a vízszűrőt.
Forduljon a Catler márka 
ügyfélszolgálatához.

A GŐZFÚVÓKA TISZTÍTÁSA
• Törölje át a gőzfúvókát puha, enyhén 

nedves szivaccsal és használat után 
azonnal tisztítsa meg a gőzfúvókát egy 
kis gőzzel.

• Ha a gőzfúvóka valamelyik nyílása 
eldugul, gondoskodjon róla, hogy 
a gőzvezérlő CLOSED állásban legyen, 
és a tisztító segédeszköz tűjével tisztítsa 
meg az eldugult nyílást.

• Ha a fúvóka továbbra is el van dugulva, 
a tisztító segédeszközön lévő nyílás 
csavarhúzóként is használható, annak 
segítségével csavarja le a gőzfúvóka 
végét, majd áztassa be meleg vízbe.

 Csavarja vissza a gőzfúvóka végét 
a tisztító segédeszközön lévő nyílás 
segítségével.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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A SZŰRŐ ÉS SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA
• A szűrőt és a szűrőtartót öblítse le forró 

folyóvízben közvetlenül használat után, 
hogy eltávolítsa a kávémaradékot.

 Ha a szűrők nyílásai eldugulnak, oldjon 
fel egy tisztítótablettát forró vízben, és 
áztassa be kb. 20 percre a szűrőket és 
a szűrőtartót ebbe az oldatba. Alaposan 
öblítse le.

A GŐZÖLŐFEJ TISZTÍTÁSA
• A gőzölőfejet és a készülék külső felületét 

törölje át enyhén megnedvesített 
puha szivaccsal, hogy eltávolítsa 
a kávémaradékokat.

• Rendszeresen végezze el a gőzölőfej 
tisztítását a ráerősített tartóval és 
a beletett szűrővel együtt, hogy 
eltávolítsa a kávémaradékokat.

A GŐZÖLŐFEJBEN TALÁLHATÓ VÍZCSŐ 
TISZTÍTÁSA
• Tegye a tisztítólemezt az 1 csésze kávé 

készítésére való szűrőbe .
• Tegye be a tartóba, és azt a gőzölőfejbe.
• Nyomja meg az 1 csésze gombját, hogy 

nyomást hozzon létre a szűrőben.
• Ismételje meg néhányszor, hogy 

eltávolítsa a vízcsőben lévő kávéolajat.

A CSEPPTÁLCA ÉS A TARTOZÉKSZEKRÉNY 
TISZTÍTÁSA
• A csepptálcát ki lehet venni, ki lehet 

önteni és ki lehet tisztítani minden 
használat után, vagy ha megjelenik az 
Empty Me! kijelzés.

• Vegye ki a csepptálca rácsát. Mossa meg 
meleg szappanos vízzel.

 Az Empty Me! kijelzőt is ki lehet venni 
a tálcából.

• A tartozékszekrényt vegye ki és törölje át 
puha, enyhén megnedvesített szivaccsal 
(ne használjon durva tisztítószert, 
drótkefét, drótszivacsot stb.).

A KÜLSŐ FELÜLET ÉS A CSÉSZEMELEGÍTŐ 
FELÜLET TISZTÍTÁSA
• A külső felületet és a csészemelegítő 

felületet törölje át puha, enyhén 
megnedvesített szivaccsal.

 Használjon lágy, száraz kendőt. Ne 
használjon durva tisztítószert, drótkefét, 
drótszivacsot stb., mert megsérthetik 
a felületet.

MEGJEGYZÉS:
Sem a készüléket, sem bármelyik 
alkatrészét nem szabad 
mosogatógépben mosni.

A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
A haladó menübe való belépéshez nézze 
meg a 20. oldalt.
Válassza ki a vízkőmentesítés kívánt módját.

Vízkőmentesítés (dESc)
Ezt a funkciót használja lépésről lépésre 
a megfelelő vízkőmentesítés érdekében.

1. lépés – felkészülés a vízkőmentesítésre
a) Kapcsolja ki a készüléket és hagyja 

kb. 1 órán át hűlni.
b) Miközben a készülék ki van kapcsolva, 

nyomja le és tartsa lenyomva az 1 csésze 
gombját, majd nyomja meg a POWER 
gombot ezzel párhuzamosan.

c) A fel / le gombokkal válassza ki a „dEsc” 
opciót.

d) Nyomja meg a MENU gombot 
a vízkőmentesítés üzemmódba való 
belépéshez.

e) A kijelzőn a „PUSH” felirat jelenik meg.
 A POWER és MANUAL gomb világítani 

kezd.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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f ) Ürítse ki a víztartályt, vegye ki 
a vízszűrőt, aztán töltse meg a víztartályt 
a gyártó instrukciói alapján elkészített 
vízkőmentesítő oldattal. Töltse fel 
a víztartályt a maximum vonalig, és tegye 
vissza a helyére.

g) Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a csepptálca üres és megfelelően van 
betéve. A csepptálca jobb oldalára 
tegyen egy törlőrongyot, hogy 
visszatartsa a kiszökő gőzt.

MEGJEGYZÉS:
A készülék kilép a menüből és mentés 
nélkül elindul, ha 30 másodpercig nem 
csinál semmit, vagy megnyomja az 
EXIT gombot.

2. lépés – a vízmelegítő edény kiürítése
a) Távolítsa el a szilikonfedelet a DESCALE 

ACCESS feliratú elülső panel 
jobboldaláról.

DESCALE ACCESS DESCALE ACCESS

REMOVE

b) Egy lapos csavarhúzó segítségével az 
óramutató járásával ellentétes irányba 
csavarja ki a bal csavart, hogy a szelep 
teljesen kinyíljon. A víz ebből a nyílásból 
folyni kezd a csepptálcába.

c) Ugyanezt tegye meg a jobb csavarral.
 A gőz szökni kezd a vízmelegítőből.
 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

DESCALE ACCESS

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

d) Zárja el a szelepeket, amint a víz folyása 
a két nyíláson megszűnik. Ürítse ki 
a csepptálcát és helyezze vissza.

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

DESCALE ACCESS

e) Nyomja meg a MANUAL gombot 
a következő lépéshez.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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3. lépés – a vízkőmentesítés elindítása

MEGJEGYZÉS:
Ha a víztartály nem volt kivéve, tegye 
vissza vagy ürítse ki, a víztartály ikonja 
ötször felvillan, háromszor megszólal 
a hangjelzés, és a kijelzőn megjelenik 
a "Fill Tank" (töltsd meg a tartályt) 
felirat.

MEGJEGYZÉS:
Ha a vízmelegítők nem üresek, 
háromszor megszólal a hangjelzés, 
a kontroll-lámpák ötször felvillannak, 
és a kijelzőn megjelenik a "VALV" 
felirat.

a) A készülék megtölti a vízmelegítőt 
vízkőmentesítő oldattal, és felmelegíti 
a kívánt hőmérsékletre.

b) A 20-perces időzítő elindul. 
A visszaszámlálás véget ér, amint 
a kijelzőn megjelenik a PUSH felirat.

 (Ez lehetővé teszi az oldatnak, hogy 
feloldja a leülepedett vízkövet.)

4. lépés – a vízkőmentesítő oldal 
eltávolítása
a) Ürítse ki a víztartályt, öblítse ki, és 

töltse meg tiszta vízzel. Helyezze vissza 
a készülékbe.

b) Bizonyosodjon meg róla, a csepptálca 
üres és megfelelően van betéve. 
A csepptálca jobb oldalára tegyen egy 
törlőrongyot, hogy visszatartsa a kiszökő 
gőzt.

DESCALE ACCESS

c) Csavarja ki először a bal csavart az 
óramutató járásával ellenkező irányba, 
amíg a szelep nem nyílik ki teljesen. 
A víz ebből a nyílásból folyni kezd 
a csepptálcába.

d) Ismételje meg ugyanezt a jobb csavarral. 
A gőz szökni kezd a vízmelegítőből.

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

DESCALE ACCESS

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

d) Zárja el a szelepeket, amint a víz folyása 
a két nyíláson megszűnik. Ürítse ki 
a csepptálcát és helyezze vissza.

 VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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5. lépés – a vízmelegítők feltöltése
Nyomja meg a MANUAL gombot, 
és bekapcsol az 5-perces időzítő. 
A visszaszámlálás véget ér, amint a kijelzőn 
megjelenik a PUSH felirat.
(Ezzel távozik a rendszerben maradt oldat.)

6. lépés – a vízmelegítők feltöltése
a) Ürítse ki a víztartályt, öblítse le, és tegyen 

új szűrőt az edénybe.
b) Töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, és 

helyezze vissza a készülékbe.
c) Csavarozza ki a csavarokat az óramutató 

járásával ellenkező irányba a korábbi 
instrukciók szerint, amíg nem nyílnak 
ki teljesen.

 A víz ebből a nyílásból folyni kezd 
a csepptálcába.

d) Zárja el a szelepeket, amint a víz folyása 
a két nyíláson megszűnik. Ürítse 
ki a csepptálcát és helyezze vissza. 
VIGYÁZAT, FORRÓ GŐZ!

e) Nyomja meg a MANUAL gombot 
a vízkőmentesítési folyamat 
befejezéséhez. A készülék a megszokott 
módon fog melegedni.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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HIBA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A meleg víz ikonja villog, 
amint bekapcsolja 
a készüléket.

• A forró víz gőzvezérlője OPEN 
állásban van.

A gőzvezérlőt állítsa CLOSED 
állásba.

A gőz ikonja villog, amint 
bekapcsolja a készüléket.

• A gőzkar OPEN állásban van. A gőzkart állítsa CLOSED állásba.

A víz nem folyik ki 
a gőzölőfejből

• A készülék nem éri el az üzemi 
hőmérsékletet.

Várja meg, amíg a készülék eléri 
az üzemi hőmérsékletet. Amint 
a POWER gomb háttérvilágítása 
abbahagyja a villogást, 
a készülék működésre kész.

• A víztartály üres. Töltse fel a víztartályt.

• A víztartály rosszul van 
behelyezve.

Nyomja be a víztartályt teljesen 
a készülékbe és stabilizálja.

A FILL TANK ikon megjelenik 
a kijelzőn, de a víztartály tele 
van.

• A víztartály rosszul van 
behelyezve.

Nyomja be a víztartályt teljesen 
a készülékbe és stabilizálja.

A készülék se gőzt, se forró 
vizet nem ad

• Nincs bekapcsolva a készülék. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a vezeték csatlakozódugója be 
van dugva a hálózati aljzatba, és 
megnyomta a POWER gombot.

A készülék nem ad forró vizet. • A víztartály üres. Töltse fel a víztartályt.

A készülék nem ad gőzt. • A gőzcsap el van tömődve. A tisztító segédeszköz tűje 
segítségével tisztítsa ki 
a gőzfúvóka végén a nyílásokat. 
Ha a fúvóka továbbra is 
el van dugulva, a tisztító 
segédeszközön lévő nyílás 
csavarhúzóként is használható, 
annak segítségével csavarja le 
a gőzfúvóka végét, majd áztassa 
be meleg vízbe.

HIBAELHÁRÍTÁS
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HIBA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A készülék be van kapcsolva, 
de nem indul el.

Kapcsolja ki a berendezést. 
Várjon 60 percet, majd kapcsolja 
be újra.

Ha a probléma továbbra is 
fennáll, forduljon a Catler márka 
ügyfélszolgálatához.

A gőz kiszökik a gőzölőfejből. Kapcsolja ki a berendezést. 
Várjon 60 percet, majd kapcsolja 
be újra.

Ha a probléma továbbra is 
fennáll, forduljon a Catler márka 
ügyfélszolgálatához.

A kávé csak csepeg a tartó 
kifolyónyílásából.

• A kávé túl fi nomra van őrölve. Használjon durvábbra őrölt 
kávét.

• A szűrőben túl sok kávé van. Csökkentse a kávé adagolását 
a Razor™ segítségével.

• Lehet, hogy a szűrő nyílásai 
eldugultak.

A tisztító segédeszköz tűje 
segítségével tisztítsa ki a szűrő 
nyílásait a szűrő alsó részén. Ha 
a szűrők nyílásai eldugulnak, 
oldjon fel egy tisztítótablettát 
forró vízben, és áztassa be 
kb. 20 percre a szűrőket és 
a szűrőtartót ebbe az oldatba. 
Alaposan öblítse le.
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HIBA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A kávé túl hamar kifolyik. • A kávé túl durvára van őrölve. Használjon fi nomra őrölt kávét.

és / vagy • A szűrőben túl kevés kávé 
van.

Növelje a kávé adagolását, és 
a Razor™ segítségével távolítsa 
el a lenyomás után a felesleges 
kávét.

A nyomásjelző nem éri el a 9 
bart.

• A kávé nincs eléggé 
lenyomva.

A kávé lenyomásakor kifejtett 
erő 15-20 kg legyen.

Ha a fenti javaslat nem segít, 
ellenőrizze a készüléket. Tegyen 
egy ÜRES dupla fenekű szűrőt 
a tartóba (akár 1, akár 2 csésze 
főzéséhez valót). Nyomja 
meg a MANUAL gombot. 
Ha a nyomásjelző átlépi az 
5 bart, a készülék rendben 
van. Bizonyosodjon meg 
róla a Razor™ segítségével is, 
hogy megfelelő mennyiséget 
használ. Ha a kávé mennyisége 
megfelelő, használjon 
fi nomabbra őrölt kávét. Ha 
a nyomásjelző továbbra sem lépi 
árt az 5 bart, forduljon a Catler 
márka ügyfélszolgálatához.

A kávé nem elég meleg. • A csészéket nem melegítette 
elő.

Öblítse le a csészéket 
forró víz alatt és helyezze 
a csészemelegítő felületre.

• A tej nem volt elég meleg (ha 
cappuccinót vagy lattét stb. 
készít).

Melegítse meg a tejet, 
a tejhabosító edénynek érintésre 
melegnek kell lennie. 
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HIBA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A kávénak nincs habja. • A kávészemek öregek. Vásároljon frissen pörkölt 
kávébabot a pörkölés 
dátumával.

• Használjon egyszerű fenekű 
szűrőt a frissen őrölt kávéhoz.

Bizonyosodjon meg róla, hogy 
dupla fenekű szűrőt használ 
a korábban megőrölt kávéhoz.

A kávé a szűrőtartó szélénél 
folyik.

• A szűrőtartó rosszul volt 
behelyezve a gőzölőfejbe.

Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a szűrőtartót a gőzölőfejbe való 
behelyezése után elfordította 
jobbra a középhelyzeten túl, 
amíg nem érez ellenállást. 
A középhelyzeten túl forgatás 
nem teszi tönkre a tömítést.

és / vagy • A tartó peremén 
kávémaradékok maradtak.

Törölje le a felesleges 
kávét a szűrő pereméről, 
hogy megfelelő legyen 
a tömítés a gőzölőfejbe való 
behelyezéskor.

A főzés közben a szűrőtartó 
kilazul a gőzölőfejből.

• A szűrőtartó pereme vagy 
a külső része nedves. 
A nedves felszín csökkenti 
a szűrőtartó súrlódását, 
ami a gőzölőfejben való 
elhelyezéshez és a főzéshez 
szükséges.

Mindig bizonyosodjon meg róla, 
hogy a szűrő és a szűrőtartó 
száraz, mielőtt beleteszi a kávét, 
majd behelyezi a gőzölőfejbe.

• A szűrőben túl sok kávé van. A RAZOR™ segítségével távolítsa 
el a felesleges kávémennyiséget 
a szűrőből.

Nem lehet beállítani az 
automatikus indítás idejét.

• Az óra nincs beállítva. Állítsa be az órát.

A kijelzőn E1, E2, E3 
hibaüzenet jelent meg.

• Ezeket a hibákat a felhasználó 
nem tudja maga megjavítani.

Forduljon a Catler márka 
ügyfélszolgálatához.

HIBAELHÁRÍTÁS
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HIBA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

A kávéüledék rátapad 
a gőzölőfejre.

• Ez rendes jelenség, ami 
időnként előfordul. A száraz 
kávéüledék vákuumot hoz 
létre a kávéüledék felső 
részben, ami időnként 
hozzátapad a gőzölőfej 
kivezetésének a széléhez 
ahelyett, hogy visszakerülne 
a szűrőbe.

Folyamatosan hallani lehet 
a szivattyú hangját. / A gőz túl 
forró. / Szökik a forró víz.

• Ionmentes vagy desztillált 
vizet használt, ami befolyásol-
ja a készülék viselkedését 
bizonyos esetekben.

Javasoljuk, hogy csak hideg 
csapvizet használjon. Nem 
javasoljuk ásványmentes 
vagy alacsony ásványtartalmú 
víz használatát, mint pl. az 
ionmentes vagy a desztillált 
víz. Forduljon a Catler márka 
ügyfélszolgálatához.
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Milyen kávét kellene 
kipróbálnia
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CAPPUCCINO
Egy adag espresso habosított tejjel, 
csokoládéporral díszítve.

ESPRESSO
Egy adag espresso. Intenzív és aromás, „short 
black” néven is ismert, kis csészében vagy 
pohárban szolgálják fel.

LATTÉ
A Latté egy adag espressóból és felhabosított 
tejből, valamint kb. 10 mm habból áll.

MACCHIATO
Hagyományosan kis csészékben szolgálják 
fel, de a macchiatot fel lehet szolgálni magas 
pohárban tejjel vagy tejhabbal.

LONG BLACK
Először forró vizet öntünk, majd egy 
adag espressót (simát vagy duplát), ezzel 
megőrizzük a habot.

RISTRETTO
A ristretto nagyon kis espresso, 
kb. 15 ml, amely kiemelkedik intenzív 
ízével és aromájával.

MILYEN KÁVÉT KÉNE KIPRÓBÁLNIA

MILYEN KÁVÉT KÉNE KIPRÓBÁLNIA



42

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.

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