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GRATULÁLUNK

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti
ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. Azonban
kérjük, az árammal működő eszközök használatánál legyen óvatos
és tartsa be a következő utasításokat:
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ES 8013 KÁVÉFŐZŐ
HASZNÁLATÁHOZ
 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.
 FIGYELMEZTETÉS:
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.

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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 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.
 Ne indítsa be a darálót, ha
nincs rajta a fedele. Kerüljön
minden érintkezést a keze,
haja, ruhája és eszközei és
a daráló között, ha a daráló
működik.
 A kávéfőzőt ne kapcsolja be,
ha a tartályban nincs víz.
 Kávéfőzés előtt ellenőrizze,
hogy a szűrőtartó jól van-e
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.
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 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 MINDEN ELEKTROMOS ESZKÖZ
HASZNÁLATÁHOZ
 Ezt a készüléket csak
8 évnél idősebb gyermekek
használhatják, és olyan
csökkent mentális vagy fizikai
képességekkel rendelkező
személyek, akik felügyelet
alatt vannak, vagy ismertették
velük a készülék 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 készüléket
és a tápkábelt tartsa a 3 évnél
fiatalabb gyermekektől távol.
 A készülék csak háztartási
használatra való.
 Használat előtt teljesen tekerje
le a tápkábelt.
 A tápkábelt, a tápkábel dugót,
se 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
fizikai, 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, hogy biztosítsa,
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.

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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 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 kikerülő forró víz miatt
égési sérülés veszélyének
csökkentése érdekében
javasolt. Ha az áramkör ilyen
védelemmel már rendelkezik,
ezt a figyelmeztetést
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.
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FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MERÍTSE VÍZBE.
FIGYELEM:
HASZNÁLAT ELŐTT TEKERJE LE A TÁPKÁBELT.
A KÉSZÜLÉKET 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!

BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
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Ismerkedjen meg új
Catler készülékével
10

CATLER RECOMMENDS
ASSEMBLING
YOUR FOOD
SAFETY
PROCESSOR
FIRST FP 8010

A CATLER KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI
BEÉPÍTETT KÚPOS
KÁVÉDARÁLÓ
A kávé teljes ízének kinyerése érdekében
a rozsdamentes acélból készült kúpos kövek
növelik a kávészemek felületét.

AUTOMATIKUS GŐZÖLÉS
Automatikusan beállítja a víz hőmérsékletét
gőzöléshez az optimális kávéfőzés
érdekében.
ÁLLÍTHATÓ HŐMÉRSÉKLET-VEZÉRLÉS

BEÁLLÍTHATÓ ŐRLÉSFINOMSÁG

A kávé optimális ízének eléréséhez.

18 állítható őrlésfinomság (finom, 1 - 16,
durva) a durvától a finomig az optimális kávé
készítéséhez.

THERMOCOIL HŐRENDSZER

KÖZVETLENÜL A SZŰRŐTARTÓBA
TÖRTÉNŐ DARÁLÁS

A beépített rozsdamentes vízi tekercsrendszer pontosan szabályozza a víz
hőmérsékletét.

A közvetlenül a szűrőtartóba történő darálás
automatikus beállítása.

ALACSONY NYOMÁSÚ ELŐFORRÁZÓ
RENDSZER

AUTOMATIKUS ADAGOLÁS

Fokozatosan növeli a nyomást a főzés elején,
hogy a főzés egyenletes legyen.

Adagolja a kívánt kávémennyiséget
szűrőnként, egy vagy két csészéhez.

KÁVÉNYOMÁS ÚTMUTATÓ

ŐRLÉSFINOMSÁG-VEZÉRLŐ

A kávéfőzés során méri a víznyomást
a szűrőtartóban.

Beállítja az adagolást finom vagy durva
kávéhoz.

SZÁRAZ KÁVÉ FUNKCIÓ

ADAGOLÓESZKÖZ
A kávé pontos adagolásához.
A HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSÉNEK
ELEKTRONIKUS PID RENDSZERE
Biztosítja a hőmérséklet stabilitását.

Kiengedi a víznyomást a darált kávéból, hogy
könnyen ki lehessen venni a használt kávét
a szűrőből.
1700W MAGAS TELJESÍTMÉNY
A gyorsabb felmelegedés és a nagyobb
gőznyomás érdekében.
ÁLLANDÓ FORRÓ VÍZ KIADÁS
Üres forró víz long black kávé készítéséhez
vagy a csésze előmelegítéséhez.

A CATLER KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI
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ISMERKEDJEN MEG CATLER KÉSZÜLÉKÉVEL
A
B

H

C
D
E

I
J
K

F
G

L

M
N

A. Automatikus adagolás
Válasszon az egy vagy két csészéhez való szűrő
közül.
B. Mechanikus védőcsatlakozó
C. Az őrlési finomság kezelőgombja
18 beállítható őrlési finomság finomtól
durváig.
D. POWER gomb
A gomb világít, ha a készülék be van kapcsolva.
E. Kávémennyiség kezelőgombja
Meghatározza a szűrőtartóba adagolt darált
kávé mennyiségét.
F. Integrált kivehető tamper
A kávé lenyomására a szűrőtartóban.
G. Tartó a daráláshoz
A kávé közvetlen adagolásához a szűrőtartóba.
H. Felület a csészék melegítésére
I. CLEAN ME kontroll-lámpa
Kigyullad, amint szükségessé válik a tisztítási
ciklus végrehajtása.
J. Gőz/forró víz kontroll-lámpa
Kigyullad, ha a gőz vagy forró víz funkció van
kiválasztva.
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K. Gőzölőfej
L. Extra magas hely nagy kávéspoharaknak
M. Kivehető
Csepptálca
N. A csepptálca telítettségének jelzője
O. 250 grammos szemeskávé-tartály
P. Beépített kúpos kávédaráló
A kávé teljes ízének kinyerése érdekében
a rozsdamentes acélból készült kúpos kövek
növelik a kávészemek felületét.
Q. Nyomásjelző
Figyeli a nyomást kávéfőzés közben.
R. PROGRAM gomb
Lehetővé teszi a főzött kávé egyéni
mennyiségének beállítását és a haladó
hőmérséklet-funkciókhoz való hozzáférést.
S. Gőz/forró víz kezelőgombja
Ezzel választhat gőz vagy forró víz kiadása
között.
T. Programozható
1 és 2 csésze gomb.

P
O
Q
R
S
T

U
V
W

U. Azonnali forró víz kiadás
Üres forró víz long black kávé készítéséhez
vagy a csésze előmelegítéséhez.
V. Nemesacél szűrőtartó
szabványos kimenettel.
W. 360° elforgatható gőzfúvóka
Megkönnyíti a tejhabosításhoz szükséges
tökéletes pozíció beállítását.
Design tartozékok
1. Adagolóeszköz
2. Egyszerű fenekű szűrő a frissen őrölt kávéhoz.
3. 480 ml-es nemesacél kanna a tejhabosításhoz
Tisztító tartozékok
Tisztító segédeszköz/kefe
Tisztítólemez
Imbuszkulcs

A KÉPEN NEM SZEREPELNEK
A hőmérséklet ellenőrzésének elektronikus PID
rendszere
Biztosítja a hőmérséklet stabilitását.
Állítható hőmérséklet-vezérlés
A kávé optimális ízének eléréséhez.
Alacsony nyomású előforrázó rendszer
Fokozatosan növeli a nyomást a főzés elején, hogy
a főzés egyenletes legyen.
1700W magas teljesítmény
A gyorsabb felmelegedés és a nagyobb
gőznyomás érdekében.
Vízszűrő
A víztartályban elhelyezve.
Kivehető 2 literes víztartály
Felülről tölthető, integrált szűrőrendszerrel.
Fiók a tartozékok tárolásához
A csepptálca mögött található, a tartozékok
tárolására szolgál.
Rekesz a tápkábel tárolására
A víztartály alatt található.

ISMERKEDJEN MEG CATLER KÉSZÜLÉKÉVEL
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Catler készüléke
használata
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CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék előkészítése

A készülék első bekapcsolása

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. Törölje le a készülék, a szemeskávétartály és a csepptálca külső felületét egy
langyos vízzel enyhén megnedvesített puha
ronggyal, és alaposan szárítsa meg.
A készüléket, tápkábelt vagy a villásdugót
soha se merítse vízbe vagy más folyadékba.
A vízszűrő a víztartályban van elhelyezve, és
a tartály mosása előtt ki kell venni.

•
•
•

Töltse fel a tartályt vízzel.
Nyomja meg a POWER gombot.
Megszólal a szivattyú hangja. A készülék
üzemi hőmérsékletre melegszik, és
ezután készenléti üzemmódba kapcsol.

A készülék átöblítése
Javasoljuk, hogy öblítse át a készüléket forró
vízzel, őrölt kávé nélkül, hogy biztosítsa
a készülék megfelelő működését.
Amint a készülék készenléti üzemmódba
kapcsol, végezze el a következő 2 lépést:
• Nyomja le a 2 csésze gombját, és engedje
a forró vizet 30 másodpercig folyni
a gőzölőfejben.
• Kapcsolja be 10 másodpercre
a gőzfunkciót.
• Ismételje meg a fenti lépéseket, míg
a víztartály üres nem lesz.

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 rögzítse.

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

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE
•

•

•

•

Győződjön meg róla, hogy a vízszűrő
biztonságosan el van helyezve
a víztartályban.
Töltse fel a tartályt hideg csapvízzel
a tartály oldalán található maximum
jelzésig, csúsztassa vissza a tartályt
a helyére a készülék hátsó részében.
Csatlakoztassa a tápkábel dugóját
a hálózati konnektorba és kapcsolja
be a tápellátást.
Nyomja meg a POWER gombot.
A POWER gomb háttérvilágítása villogni
kezd, miközben a készülék melegszik.
Amint eléri a megfelelő hőfokot, minden
gomb megvilágítása bekapcsol
a kezelőpanelen.

MEGJEGYZÉS:
A készülék használata előtt ellenőrizze
a víz szintjét a tartályban, a vizet
naponta cserélje. A víztartályt minden
használat előtt friss csapvízzel töltse
fel. Ne használjon szűrt vagy desztillált
vizet vagy más folyadékot.

AZ ŐRLÉS FINOMSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Az őrlés finomsága befolyásolja, milyen
gyorsan folyik át a víz a szűrőn, és ezzel
a kávé végső ízét is. Az őrlési finomságot
finomra kell beállítani, de nem túl finomra,
porszerűre.
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A kávéfőzőn 18-féle őrlési finomság állítható
be - minél alacsonyabb a szám, annál
finomabb az őrlés. Minél nagyobb a szám,
annál durvább az őrlés finomsága. Javasoljuk,
hogy az őrlési finomságot állítsa 5-re, majd
ezt módosítsa egyéni ízlése szerint.

KÁVÉDARÁLÁS
•

Töltse meg a szemeskávé-tartályt friss
kávébabbal.
• Helyezze a tartót a daráló alatti tartóba.
• Tegye a kívánt szűrőt a tartóba.
A FILTER SIZE gombbal válassza ki a szűrő
típusát (egyszerű vagy duplafenekű).

AUTOMATIKUS ADAGOLÁS
•

•

Nyomja meg és engedje el a szűrőtartót
a darálás megkezdéséhez, azután hagyja,
hogy a szűrőtartóba befolyjon a frissen
darált kávé.
A darálás befejezéséhez darálás közben
nyomja meg a FILTER SIZE gombot.

AZ ŐRÖLT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK
BEÁLLÍTÁSA
Állítsa a GRIND AMOUNT gombot "3 óra"
állásba, mint az adagmennyiség kezdőpontja.
Állítsa be a kívánt mennyiséget a "LESS"
(kevesebb) vagy "MORE" (több) irányban,
hogy beállítsa a darált kávé mennyiségét;
a megfelelő mennyiség akkor derül ki, amikor
lenyomkodja a kávét, és a tamper széle egy
szintben van a szűrő felső szélével.
A KÁVÉ ELEGYENGETÉSE
A mellékelt kávésimító segédeszközzel
egyengesse el a lenyomott kávét a szűrőben,
hogy biztosítsa a megfelelő kávéfőzést.

MEGJEGYZÉS:
Néhányszor be kell állítani az őrlés
mennyiségét, mire eléri a megfelelő
mennyiséget.

KÉZI ADAGOLÁS
•

•

Behelyezett szűrővel nyomja le és tartsa
lenyomva a kapcsolót, amíg az őrölt kávé
el nem éri a kívánt mennyiséget.
A darálás befejezése után engedje el
a kapcsolót.
Ezzel elengedi az aktiváló kapcsolót az
őrlési funkció befejezéséhez.

Tegye be a Razor™-t a szűrőbe, amíg annak
karja nem ér hozzá a szűrő széléhez. A kávé
elsimítására 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.

AZ ŐRÖLT KÁVÉ LENYOMÁSA
•

Amint a kívánt mennyiségű kávé őrlése
befejeződött, óvatosan vegye ki
a szűrőtartót úgy, hogy a kávé ne hulljon
a szűrő mellé, a tamper segítségével
a kávét nyomja lefelé, alaposan nyomja le
kb. 15 - 20 kg erővel.

Most a szűrőben megfelelő mennyiségű kávé
van.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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Tegye be a szűrőtartót a gőzölőfejbe a kávé
megfőzéséhez.

ELŐRE PROGRAMOZOTT ADAG
2 CSÉSZÉRE
Tartsa lenyomva a 2 csésze gombját. Az előre
beállított mennyiség 2 csészére, kb. 60 ml,
fog kifolyni a csészébe. A kávéfőző azonnal
megáll, amint a beállított mennyiségű kávé
kifolyt.

ELŐRE PROGRAMOZOTT ADAG 1
CSÉSZÉRE
Tartsa lenyomva az 1 csésze gombját.
Az előre beállított mennyiség 1 csészére, kb.
30 ml, fog kifolyni a csészébe.
A kávéfőző azonnal megáll, amint a beállított
mennyiségű kávé kifolyt.

MEGJEGYZÉS:
Nyomja meg az 1 vagy 2 csésze
gombját főzés közben, és a főzés
automatikusan leáll.

KÁVÉ PROGRAMOZÁSA 1 CSÉSZÉRE

MEGJEGYZÉS:
A csészébe kifőtt kávé mennyisége a
kávé mennyiségétől és finomságától
függően változhat.
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1. A programozás megkezdéséhez nyomja
meg egyszer a PROGRAM gombot.
Megszólal egy hangjelzés, és a PROGRAM
gomb világítani kezd.
Ez azt jelenti, hogy a kávé programozási
módban van.
2. 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 a 1 csészére
vonatkozó új főzési mennyiség be van
állítva.

KÁVÉ PROGRAMOZÁSA 2 CSÉSZÉRE

A KÁVÉMENNYISÉG KÉZI BEÁLLÍTÁSA

1. A programozás megkezdéséhez nyomja
meg egyszer a PROGRAM gombot.
Megszólal egy hangjelzés, és a PROGRAM
gomb világítani kezd. Ez azt jelenti, hogy
a kávé programozási módban van.
2. 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.
A gyári beállítás visszaállítása
Az 1 és 2 csészére szóló adagolás, valamint
a vízhőmérséklet gyári beállításainak
visszaállításához nyomja meg és tartsa
lenyomva a PROGRAM gombot, amíg meg
nem szólal háromszor a hangjelzés. Engedje
ki a PROGRAM gombot. A kávéfőző visszatér
az eredeti gyári beállításhoz.

MEGJEGYZÉS:
Alapbeállítás: A kávé mennyisége 1
csészére kb. 30 ml. A kávé mennyisége
2 csészére kb. 60 ml.

NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA
Tartsa lenyomva az 1 vagy 2 csésze gombját.
Engedje el a gombot, amint elég előgőzölési
idő telt el, és a szivattyú elérte a teljes
nyomást. Nyomja meg vagy az 1 csésze
vagy a 2 csésze gombját, amikor megfelelő
mennyiségű kávé folyt ki.

MEGJEGYZÉS:
Az 1 csészére való szűrő használatával
a legjobb íz elérése érdekében javasolt
mennyiség kb. 30 ml. A 2 csészére
való szűrő használatával a legjobb íz
elérése érdekében javasolt mennyiség
kb. 60 ml.

FIGYELEM:
A tartó fém részei nagyon forróak.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA

19

KÁVÉNYOMÁS ÚTMUTATÓ
IDEÁLIS ZÓNA
Ha a kijelző mutatója a kijelző középső részén
van főzés közben, azt jelenti, hogy a kávé
ideális nyomás mellett fő.

ALULFŐZÖTT ZÓNA
Ha a kijelző mutatója a kijelző alsó részén
van főzés közben, azt jelenti, hogy a kávé
elégtelen nyomás mellett fő. Ez akkor
történhet meg, ha a víz túl gyorsan folyik át
a darált kávén, ennek eredményekért a kávé
alulfőzött lesz, ami vizes, sovány habbal és
ízzel.
Az alulfőzött kávé oka az, hogy túl durvára
van darálva a kávé, vagy a szűrőben túl
gyengén van lenyomkodva.
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TÚLFŐZÖTT ZÓNA
Ha a kijelző mutatója a kijelző legfelső részén
van főzés közben, azt jelenti, hogy a kávé túl
nagy nyomás mellett fő. Ez akkor történhet
meg, ha a víz túl lassan folyik át a darált
kávén, ennek eredményekért a kávé túlfőzött
lesz, ami sötét és keserű, szakadozott és nem
egyenletes habbal.
A túlfőzött kávé oka, ha túl finomra van
darálva a kávé vagy túl sok kávé van
a szűrőben.

TEJHABOSÍTÁS
A Catler ES 8013 sazbványos stílusú, 360°
rozsdamentes gőzfúvókával rendelkezik.

FIGYELEM:
Bizonyosodjon meg róla, hogy a gőz
és forró víz vezérlő kikapcsolt állásban
van, mielőtt kiveszi a gőzfúvókát a
felhabosított tejből.

A GŐZ ÉS A FORRÓ VÍZ VEZÉRLŐJÉNEK
HASZNÁLATA
•

•
•

•

•

A fúvóka végét helyezze a csepptálca
fölé. A gőz és a forró víz vezérlőjét állítsa
gőz állásba. A gőz kontroll-lámpája
villogni kezd, ami jelzi, hogy a kávéfőző
melegszik a gőzkibocsátáshoz.
Amint a gőz kontroll-lámpája abbahagyja
a villogást, használni lehet a gőzfúvókát.
Mielőtt a gőzfúvókát beleteszi a tejbe,
szakítsa meg a gőzkibocsátást a vezérlő
kikapcsolt állásba forgatásával. Ezzel
megakadályozza a tej kifröccsenését
az edénykéből (ha a gőz ismételt
bekapcsolása előtti megszakítás több,
mint 8 másodperc, a gőz üzemmód
befejeződik).
Tegye a gőzfúvókát a tejbe, fordítsa
a vezérlőt gőz állásba és kezdje
melegíteni és habosítani a tejet.
A gőzkibocsátás leállításához fordítsa
a vezérlőt kikapcsolt állásba és vegye ki
a fúvókát a felhabosított tejből.

MEGJEGYZÉS:
5 perc folyamatos gőzkibocsátás után
a kávéfőző automatikusan abbahagyja
a gőzkibocsátást. A gőz kontrolllámpája villogni kezd. Ha ez történik,
fordítsa vissza a vezérlőt a kikapcsolt
vízhez.

A FORRÓVÍZ-KIADÁS HASZNÁLATA
A gőz és a forró víz vezérlőjét állítsa forró víz
állásba. A gőz kontroll-lámpája villogni kezd,
ami jelzi, hogy a kávéfőző melegszik a forró
víz kibocsátáshoz.
Amint a gőz kontroll-lámpája abbahagyja
a villogást, használni lehet a gőzfúvókát.
A forróvíz-kibocsátás leállításához fordítsa
a vezérlőt kikapcsolt állásba.
AUTOMATIKUS GŐZÖLÉS
A gőzfunkció automatikus gőzölés funkcióval
van ellátva, hogy a gőzölés funkció
használata után azonnal kávét lehessen főzni.
Az automatikus gőzölés funkció gondoskodik
róla, hogy a thermocoil eredeti vize, ami túl
forró, ne égesse el a darált kávét.
Ez a víz automatikusan a csepptálcába ürül,
ami biztosítja az optimális vízhőmérsékletet
a kávéfőzéshez.
Kávéja így mindig optimális hőmérsékleten
készül, hogy biztosítva legyen a lehető
legjobb íz.

MEGJEGYZÉS:
Ha a kávéfőző gőzt bocsát ki, hallani
a szivattyú hangját is. Ez megszokott
jelenség a 15-baros olasz szivattyúnál.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
A vízhőfok beállítása
A különböző kávébabok különböző
vízhőfokot igényelnek a megfelelő íz
eléréséhez.
A Catler ES 8013 lehetővé teszi, hogy
a víz hőmérsékletét ±2°C-kal módosítsa
1°C-os lépésekben a gyárilag beállított
hőmérséklethez képest.
A haladó beállításokba történő belépéshez
az alábbiak szerint járjon el:
1. Kapcsolja ki a kávéfőzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva
a PROGRAM gombot, majd nyomja meg
a POWER gombot is.
Megszólal egyszer a hangjelzés.
A megvilágított gombok fogják jelezni az
aktuálisan beállított hőmérsékletet. Ha
a haladó beállításokba való belépés után
5 másodpercig nem nyom meg egyetlen
gombot sem, a kávéfőző minden változás
nélkül visszaáll alapüzemmódba.

4. A hőmérséklet alapértelmezett
beállítása:
A haladó beállításokban nyomja meg
a PROGRAM gombot.

5. A hőmérséklet növelése +1°C-kal:
A haladó beállításokban nyomja meg az
1 csésze gombját.

6. A hőmérséklet növelése +2°C-kal:
A haladó beállításokban nyomja meg
a 2 csésze gombját.

3. A hőmérséklet módosításának
beállításához a haladó beállításokba
való belépés után 5 másodpercen belül
nyomja meg a kívánt hőmérséklet
gombját. Megerősítésül kétszer
megszólal a hangjelzés. Ha egyetlen
gombot sem nyom meg, a hőmérséklet
változatlan marad, és a kávéfőző visszatér
készenléti üzemmódba.
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7. A hőmérséklet csökkentése -1°C-kal:
A haladó beállításokban nyomja meg
a FILTER SIZE gombot.

8. A hőmérséklet csökkentése -2°C-kal:
A haladó beállításokban nyomja meg
a POWER gombot.

CATLER KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA
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Kávékészítési tippek
ASSEMBLING YOUR FOOD PROCESSOR FP 8010

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK
ELŐMELEGÍTÉS
Csésze vagy pohár előmelegítése
A felmelegített csésze segít megtartani
a kávé optimális hőfokát. A csészét
előmelegítheti a forróvíz-vezetékből nyert
forró vízzel, vagy azzal, ha a csészét az
előmelegítő felületre helyezi.

EGYSZERŰ FENEKŰ SZŰRŐK
Az egyszerű fenekű szűrők (1 és 2 csészéhez)
frissen őrölt kávéval történő használatra
valók, és lehetővé teszik, hogy a felhasználó
kísérletezhessen az őrléssel és az adagolással,
és kiegyensúlyozottabb kávét érhessen el.

A forróvíz-kiadás használata
A gőz és a forró víz vezérlőjét állítsa forró víz
állásba. A kontroll-lámpa az elülső panelen
villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a forró
víz funkció van kiválasztva, és a thermocoil
növeli a víz hőmérsékletét. A forró víz
a forróvíz-kimeneten fog kifolyni. Forgassa
a vezérlőt kikapcsolt állásba, amint be akarja
fejezni a forró víz kiadását.
A tartó és a szűrők (hálók) előmelegítése
A hideg tartó és szűrők (hálók) olyan
jelentősen csökkenthetik a kivonat
hőmérsékletét, ami jelentősen befolyásolja
a kapott kávé minőségét. Mindig
gondoskodjon róla, hogy a tartó és a szűrők
(hálók) minden használat előtt legyenek
felmelegítve a forróvíz-vezetékből nyert forró
vízzel vagy a gőzölőfejben.

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

1 csésze

2 csésze

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 is.
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. Ennek
eredménye túlfőzött kávé, sötét színű és
keserű ízű. Ha a kávé túl durvára van darálva,
a víz túl gyorsan átfolyik a szűrőben lévő
darált kávén. Az elkészült kávé alulfőtt, sem
a színe, sem az íze nem lesz kielégítő.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK
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A KÁVÉ ADAGOLÁSA ÉS LENYOMÁSA
•
•

•

•

A szűrőt (hálót) törölje át tiszta
törlőronggyal.
Használjon egyszerű fenekű szűrőt és
megfelelő mennyiségű kávét a szűrő
megtöltéséhez.
A megfelelő adagolás érdekében
megpróbálhatja saját ízlése szerint
beállítani a GRIND AMOUNT-ot.
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 KÁVÉ ELEGYENGETÉSE
• 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.

•

•

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

Törölje le a felesleges kávét a szűrő
pereméről, hogy megfelelő legyen
a tömítés a gőzölőfejbe való behelyezéskor.
MEGJEGYZÉS:
Ha a főzés időtartama túl rövid,
finomra 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.

FŐZÉSI ÚTMUTATÓ
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AZ ŐRLÉS FOKA

EGY ADAG ŐRÖLT KÁVÉ

LENYOMKODÁS

A FŐZÉS IDŐTARTAMA

TÚLFŐZÖTT KÁVÉ
KESERŰ • FANYAR

TÚL FINOM

TÚL SOK

TÚL NAGY
NYOMÁS

TÖBB, MINT
40 mp

KIEGYENSÚLYOZOTT KÁVÉ

OPTIMÁLIS

10 g 1 CSÉSZE
18 g 2 CSÉSZE

15-20 kg

25-35 mp

ALULFŐZÖTT KÁVÉ
KIALAKULATLAN • SAVANYÚ

TÚL DURVA

TÚLKEVÉS

ALACSONY
NYOMÁS

KEVESEBB, MINT
20 MP

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK

A GŐZÖLŐFEJ TISZTÍTÁSA

TEJHABOSÍTÁS

•

A tejhabosításnak két fázisa van, a habosítás
és a melegítés. Ezt a két fázist legjobb
összekötni, hogy megfelelő hőmérsékletű
selymesen finom tejet kapjunk.

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.
4 - 8 másodperc (főzési időtartam)
elteltével a kávé folyni kezd, ennek
a csepegő mézéhez hasonló állagúnak
kell lennie.
Ha a víz kevesebb, mint 3 másodperc
elteltével folyni kezd, lehet, hogy vagy
kevés kávé van a szűrőben, vagy a kávé túl
durvára van őrölve. Ez az alulfőzött kávé.
Ha a víz kevesebb, mint 10 másodperc
elteltével folyni kezd, lehet, hogy vagy
kevés kávé van a szűrőben, vagy a kávé
túl durvára van őrölve. Ez a túlfőzött kávé.

Az ízletes kávéban tökéletes egyensúlyban
van az édesség, savanyúság és keserűség.
Kávéjának íze sok tényezőtől függ, mint
például 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.

•

•

•

•

Mindig friss hideg tejet használjon.
A habosító edényt csak a fej alsó részén
lévő "V" jelig töltse meg.
Helyezze a gőzfúvóka végét a csepptálca
fölé, fordítsa el a gőz és forróvíz-vezérlőt
gőz állásba, és várja meg, amíg a gőz
erősen szökni kezd.
Fordítsa a vezérlőt vissza kikapcsolt
állapotba, hogy ezt megszakítsa, aztán
8 másodpercen belül tegye a gőzfúvóka
végét a tejbe, és fordítsa a vezérlőt gőz
állásba.
Süllyessze a gőzfúvóka végét 1-2 cm-re
a tej szintje alá, 45 fokos szögben, az
edény jobb oldalához közelebb.
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.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK
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•

•

•
•

•

•
•
•

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 kikapcsolt állásba,
mielőtt kiveszi a gőzfúvókát a tejből.
Az edényt a felhabosított tejjel tegye
félre, a gőzvezérlőt fordítsa gőz állásba és
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
•
•

•

•

•
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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 2 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 többet otthon, mint egy heti
adagot.
Csak közvetlenül főzés előtt őrölje meg
a kávét, mert az őrölt kávé hamar elveszti
ízét és zamatát.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI TIPPEK

Tisztítás és ápolás
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TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
TELEPÍTÉS / A SZŰRŐ CSERÉJE A VÍZTARTÁLYBAN

A VÍZSZŰRŐ
CSERÉJÉNEK DÁTUMA
A vízszűrőt tegye hideg
vízbe 5 percre.

Mossa le a vízszűrőt és
tegye be a tartóba.

Állítsa össze.

Állítsa a dátumot +2
hónapra.

A mellékelt vízszűrő védi a tartályt a vízkőtől,
ami idővel képződhet, és befolyásolja a
kávéfőző működését, esetleg akadályokat
és problémákat okozhat a melegedésnél.
Ha 2 havonta kicseréli, ezzel csökkentheti
a kávéfőzőben a vízkőmentesítés
szükségességét.
Ha olyan helyen lakik, ahol kemény a víz,
javasoljuk, hogy gyakrabban cserélje a szűrőt.
A vízszűrő cseréje
•
•
•
•
•
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Vegye ki a szűrőt a műanyag zacskóból,
és kb. 5 percre mártsa egy csésze vízbe.
A szűrőt hideg folyó víz alatt öblítse le kb.
5 másodpercig.
Öblítse le hideg vízben a műanyag szűrő
nemesacél hálóját és rakja össze.
Állítsa be a dátumot +2 hónappal előre.
A telepítéshez tegye a tartót a tartályba
és rögzítse a helyén. A szűrőt működés
közben eltávolíthatja, ha nincs rá szükség.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Szerelje be az összeállított
vízszűrőt a víztartályba.

A víztartályt helyezze
be a készülékbe.

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

TISZTÍTÁSI CIKLUS
A kávéfőző beépített tisztítási ciklussal rendelkezik, amit rendszeresen végre kell hajtani.
Ha végre kell hajtani a tisztítóciklust, automatikusan kigyullad a CLEAN ME kontroll-lámpa.
KÁVÉFŐZŐ
TISZTÍTÓ
K
TABLETTÁ

CLEAN ME
El kell végezni a tisztítást.

Ürítse ki a csepptálcát és töltse Helyezze bele a tisztítólemezt Helyezze a tablettát
meg a víztartályt vízzel.
a szűrőbe majd a tartóba.
a tisztítólemezbe.

Rögzítse a tartót
a gőzölőfejhez.

Kapcsolja ki a kávéfőzőt.

NYOMJA EGYÜTT 3 MP-IG

SE

GÍT

SÉ

Miközben le van nyomva a POWER gomb, nyomja le és
tartsa lenyomva az 1 és a 2 csésze gombját.

Várjon 5 percet
a befejezéshez.

Öblítse le a szűrőt és a tartót
az ismételt használat előtt.

TISZTÍTÁSI CIKLUS ÚTMUTATÓ
Ha tisztítás szükséges, az alábbiak szerint
járjon el:
1. Tegye a tisztítólemezt az 1 vagy 2 csésze
kávé készítésére való szűrőbe.
2. Tegye a szűrőt a szűrőtartóba.
3. Helyezzen 1 tisztítótablettát a szűrőbe.
4. Tegye be a tartóba, és azt a gőzölőfejbe.
5. Kapcsolja ki a kávéfőzőt.
6. Nyomja meg egyszerre, és tartsa
lenyomva az 1 és 2 csésze gombját és
a POWER gombot kb. 3 másodpercig.
7. A tisztítási ciklus elindul és kb. 5 percig
fog tartani.
Amint vége, 3-szor hangjelzés hallatszik.
Vegye ki a szűrőtartót és győződjön meg
róla, hogy a tabletta teljesen feloldódott.
Amennyiben a tabletta nem oldódott fel
teljesen, ismételje meg az 5 - 7. lépést,
amíg a tabletta fel nem oldódik.

A kávéfőzőből nem
jön a kávé?

G!

Vegye fel a kapcsolatot az
Ld. a hibaelhárítás fejezetet
az útmutató későbbi részében. ügyfélszolgálattal tisztítótablettákért.

VÍZKŐMENTESÍTÉS
Rendszeres használat esetén a kemény
víz a kávéfőző belső részeinek többségén
vízkőlerakódást okozhat, ami akadályozza
a víz átfolyását, ezáltal csökkenti a kávéfőző
teljesítményét és befolyásolja a kávé
minőségét.
Javasolt a vízkőmentesítés rendszeres
elvégzése (2 – 3 havonta) fehér ecet és víz
felhasználásával.
A mellékelt információk szerint, vagy az
alábbiak szerint járjon el:
VÍZKŐMENTESÍTŐ OLDAT
Hígított oldat (lágy vízhez)
•
•

1 rész fehér ecet
2 rész hideg csapvíz

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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Koncentrált oldat (kemény vízhez)
•
•

1 rész fehér ecet
1 rész hideg csapvíz

FIGYELEM:
Se a tápkábelt, se a csatlakozót,
se a készüléket ne merítse vízbe vagy
más folyadékba. A víztartályt vegye ki
vagy teljesen ürítse ki vízkőmentesítés
előtt.

A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
•

•
•
•
•

•

•
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Vegye ki a szűrőtartót és a tejhabosító
fejet. Öntse az ecetes vizes oldatot
a víztartályba.
Cstalakoztassa a tápkábelt a hálózati
aljzatba és kapcsolja be a tápellátást.
Nyomja meg a POWER gombot
a készülék bekapcsolásához.
Tegyen egy nagy tálat a gőzölőfej és
a gőzfúvóka alá.
Amint a készülék eléri a megfelelő
hőfokot, minden gomb megvilágítása
bekapcsol a kezelőpanelen. Nyomja meg
és tartsa lenyomva az 1 vagy 2 csésze
gombját a vízkiadáshoz. Engedje fel
a gombot, amint az oldat fele átfolyt
a gőzölőfejen.
A gőz és forróvíz-vezérlőt állítsa gőz
állásba és kb. 2 percig hagyja a gőzt
átáramlani a gőzfúvókán. Állítsa vissza
a kezelőgombot kikapcsolt helyzetbe.
A vízkőmentesítés után vegye ki
a víztartályt és alaposan öblítse le, majd
töltse fel újra hideg vízzel. A belső részek
átöblítéséhez ismételje meg a fenti
eljárást.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

BEÉPÍTETT KÚPOS KÁVÉDARÁLÓ
A daráló tisztítási ciklusa eltávolítja adarálóból az olajmaradványokat, amelyek negatívan
befolyásolhatják a kávészemek őrlését.

NYOMNI

Lazítsa ki a tartályt.

Ürítse ki a tartályt.

Újra tegye vissza a tartályt.

Rögzítse a tartályt.

Indítsa el a darálót üresben. Lazítsa ki a tartályt.

Lazítsa ki a felső követ.

Vegye ki a felső követ.

Tisztítsa meg a követ
kefével.

Tisztítsa meg az alsó követ
kefével.

Tisztítsa meg a nyílást
kefével.

Vegye ki a tartályt.

A KÚPOS KÁVÉDARÁLÓ HALADÓ TISZTÍTÁSA
Ez a lépés csak akkor szükséges, ha az őrlőkövek és a káve kivezetése között dugulás történt.

GRIND SIZE

GRIND SIZE

1. DARÁLÓCSAVAR
2. FÉMALÁTÉT
3. LAPOS ALÁTÉT

LAZÍTSA KI A
CSAVART
Vegye ki a tartályt.

Állítsa a "GRIND
SIZE" gombot "1"-re
(legﬁnomabb).

Használjon 10 mm-es kulcsot. Állítsa a "GRIND
Fordítsa el az óramutató
SIZE" gombot "16"-ra
járásával megegyező irányba
(legdurvább).
a csavar eltávolításához.

Vegye ki a felső követ.

Az alsó kő kivétele előtt lazítsa
ki a csavart, vegye ki a rugót
és a lapos alátétet.

Csipesz segítségével vegye
ki a darálócsavart és az
alátéteket.

GRIND SIZE

1. LAPOS ALÁTÉT
2. FÉMALÁTÉT
3. DARÁLÓCSAVAR
Hárítsa el darált kávé kimenetének Tisztítsa meg a nyílást
dugulását egy kefével vagy
kefével.
a tisztító segédeszköz hegyével.

Csipesz segítségével
helyezze be a darálócsavart
és az alátéteket.

HÚZZA MEG
A CSAVART
Tegye be az alsó követ
Fordítsa el az óramutató
(illessze össze a hegyet és járásával ellentétes irányba
a vájatot). Tegye be a lapos
a csavar meghúzásához.
alátétet és a rugót.

Tegye be a felső követ.

Állítsa a "GRIND SIZE"
gombot "5"-re. Tegye be
a tartályt.

FIGYELEM:
Legyen óvatos a kövekkel, mivel
nagyon élesek.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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A GŐZFÚVÓKA TISZTÍTÁSA

A gőzcsapot fordítsa
a csepptálca fölé és
tisztítsa át a gőzzel.

Minden használat után
törölje meg a gőzfúvókát.

Tisztítsa meg a nyílást
a tűvel.

Lazítsa meg a fúvóka végét Tegye forró vízbe egy
és vegye le.
éjszakára, és utána
helyezze vissza.

A gőzfúvókát a tej habosítása után kell
tisztítani.
• Törölje meg a gőzfúvókát nedves
törlőronggyal, majd fordítsa
a gőzfúvókát a csepptálca fölé és rövid
időre kapcsolja be a gőz funkciót
a gőzfúvóka kitisztításához. Ezzel
eltávolítja a tejmaradványokat
a gőzfúvóka belsejéből.
• Győződjön meg róla, hogy a gőz és
forróvíz-vezérlő kikapcsolt állásban ven.
Nyomja meg a POWER gombot
a kikapcsoláshoz és hagyja kihűlni
a kávéfőzőt.

•

•

•
•

Ha a gőzfúvóka még mindig el van
dugulva, a tisztító segédeszköz tűjével
tisztítsa meg az eldugult nyílást.
Ha a fúvóka továbbra is el van dugulva,
a tisztító segédeszköz közepén levő
nyílás segítségével szerelje le a gőzfúvóka
végét.
Csavarja le a gőzfúvóka végét a tisztító
segédeszköz segítségével.
Merítse a gőzfúvóka végét forró vízbe
és a tisztító segédeszköz tűjével tisztítsa
meg a gőzfúvóka végét.
Tegye vissza a gőzfúvókára és rögzítse
a tisztító segédeszköz segítségével.

A SZŰRŐ, A SZŰRŐTARTÓ ÉS A GŐZÖLŐFEJ TISZTÍTÁSA / DUGULÁSMENTESÍTÉSE
Rendszeresen végezze el a gőzölőfej tisztítását a ráerősített tartóval és a beletett szűrővel
együtt, hogy eltávolítsa a kávémaradékokat.

NYOMJA MEG ÉS TARTSA
LENYOMVA

Ürítse ki a használt
kávét.

Tisztítsa meg a szűrőt.

Tegye a szűrőt a tartóba.

Rögzítse a tartót
a gőzölőfejhez.

Ha a szűrők apró nyílásai eldugulnak,
az alábbiak szerint járjon el:
1. Tegye a szűrőt a szűrőtartóba. Folyasson
át vizet a gőzölőfejen a felhelyezett
szűrővel és szűrőtartóval, kávé nélkül.
2. A tisztító segédeszköz tűje segítségével
kitisztíthatja a szűrő nyílásait.
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Hagyjon vizet átfolyni.

A tisztító segédeszköz segítségével
távolítsa el a szennyeződéseket.
Ismételje meg a C1-C2 lépéseket.

3. Az egyszerű fenekű szűrők tisztításához
folyasson át vizet a szűrőtartón
(a felhelyezett egyszerű fenekű szűrővel),
az 1 csésze gombjának megnyomásával.
4. A szűrők alaposabb tisztításához futtassa
le a tisztítási ciklust felhelyezett szűrőkkel
a szűrőtartóban és a gőzölőfejben.

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.
A CSEPPTÁLCA TISZTÍTÁSA
A csepptálcát ki lehet venni, ki lehet önteni
és ki lehet tisztítani minden használat után,
vagy ha megjelenik az Empty Me! kijelzés.
Távolítsa el a rácsot, az elválasztót és az
EMPTY ME! kijelzőt a tálcáról. Távolítsa
el a kávét a száraz részből a kukába.
A csepptálcát mossa meg meleg vízben
kevés mosogatószerrel, öblítse le és törölje
szárazra. Az EMPTY ME! kijelzőt az oldalsó
sínben felfelé húzva veheti ki a csepptálcáról.
A csepptálca és a rács mosogatógépben
mosható.
A TARTOZÉKOK FIÓKJÁNAK TISZTÍTÁSA

A KÁVÉFŐZŐ TÁROLÁSA
Tárolás előtt nyomja meg a POWER gombot
a kávéfőző kikapcsolásához, fordítsa a gőz és
forróvíz-vezérlőt kikapcsolt állásba, kapcsolja
ki a tápellátást és húzza ki a tápkábelt
a hálózatból.
Vegye ki a fel nem használt szemeskávét
a tárolóból, tisztítsa ki a tárolót (ld. az
útmutató előző részét), ürítse ki a víztartályt
és tisztítsa le a csepptálcát.
Győződjön meg róla, hogy a kávéfőző kihűlt,
tiszta és száraz.
A tartozékokat tegye a helyükre vagy
a tartozékok fiókjába.
Függőleges helyzetben tárolja. Ne helyezzen
semmilyen tárgyat a kávéfőzőre.
FIGYELEM:
Se a tápkábelt, se a csatlakozót,
se a készüléket ne merítse vízbe vagy
más folyadékba. A víztartályt vegye ki
vagy teljesen ürítse ki vízkőmentesítés
előtt.

A tartozékok fiókja a csepptálca mögött
található, és a csepptálca kivétele után
kiveheti a tartozékok fiókját is. A tartozékok
fiókját vegye ki és törölje át puha, enyhén
megnedvesített szivaccsal (ne használjon
durva tisztítószert, drótkefét, drótszivacsot
stb.).

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
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HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba

Lehetséges ok

Megoldás

A kávéfőző be van
kapcsolva, a gőz
kontroll-lámpa villog.

•

A gőz és forróvízvezérlő nincs kikapcsolt
állásban.

Állítsa vissza
a kezelőgombot kikapcsolt
helyzetbe.
A kávéfőző megkezdi
a melegítés normál
folyamatát.

A kávé nem folyik át.

•

A kávéfőző nincs
bekapcsolva vagy
a hálózathoz
csatlakoztatva.

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

•

A víztartály üres.

Töltse meg a víztartályt,
16. oldal.

•

A kávé túl finomra van
őrölve.

Győződjön meg róla, hogy
a megfelelő őrlési fokozatot
állította be, 16. és 25. oldal.

•

A szűrőben túl sok kávé
van.

"Az őrölt kávé
mennyiségének beállítása"
c. fejezet, 17. és 26.oldal.

•

A kávé túl erősen van
lenyomva.

"Az őrölt kávé lenyomása"
c. fejezet, 17. és 26.oldal.

•

A szűrő el van tömődve.

A szűrőket rendszeresen
tisztítsa meg. További
információk a "Szűrők
tisztítása" c. részben, 34. oldal.

•

A kávé túl durvára van
őrölve.

Győződjön meg róla, hogy
a megfelelő őrlési fokozatot
állította be. További
információk "Az őrlés
finomságának beállítása"
c. részben, 16. és 25. oldal.

•

A szűrőben túl kevés
kávé van.

"Az őrölt kávé
mennyiségének beállítása"
c. fejezet, 17. és 26.oldal.

•

A kávé nincs eléggé
lenyomva.

"Az őrölt kávé lenyomása"
c. fejezet, 17. és 26.oldal.

A kávé túl hamar kifolyik.

HIBAELHÁRÍTÁS

37

Hiba

Lehetséges ok

Megoldás

A kávé hideg.

•

A csészéket nem
melegítette elő.

Melegítse elő a csészéket.
További információk
a "Csészék előmelegítése"
c. részben, 25. oldal.

•

A tej nem volt elég
meleg (cappuccinó vagy
latté stb. készítésekor).

Ha a tejhabosító tartály
alja érintésre túl forró, a tej
megfelelő hőmérsékletű.
További információk
a "Tejhabosítás" c. részben,
27. oldal.

•

A kávé nincs eléggé
lenyomva.

További információk "Az
őrölt kávé lenyomása" c.
részben, 17. és 26. oldal.

•

A kávé túl durvára van
őrölve.

Győződjön meg róla, hogy
a megfelelő őrlési fokozatot
állította be. További
információk "Az őrlés
finomságának beállítása"
c. részben,
16. és 25. oldal.

•

A kávé nem friss.

Cserélje a régi szemes
kávét frissen pörkölt
kávészemekre vagy előre
megőrölt kávéra.
Az őrölt kávét ne tárolja
tovább, mint 1 hét.

•

A szűrő nyílásai
eldugultak.

A tisztító segédeszköz
tűje segítségével tisztítsa
ki a gőzfúvóka végén
a nyílásokat. További
információk a "Szűrők
tisztítása" c. részben,
34. oldal.

•

Be van kapcsolva
a 15-baros szivattyú.

Nincs teendő, ez normális
jelenség.

A kávénak nincs habja.

A kávéfőzőből
kávéfőzéskor vagy
gőzkibocsátáskor
szivattyú hangját hallani.
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Hiba

Lehetséges ok

Megoldás

A kávé a szűrőtartó
szélénél folyik.

•

A szűrőtartó nincs
rendesen a gőzölőfejre
rögzítve.

További információk az
útmutató előző részében,
27. oldal.

•

A tartó peremén
kávémaradékok
maradtak.

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

•

A szűrőben túl sok kávé
van.

"Az őrölt kávé
mennyiségének beállítása"
c. fejezet, 17. és 26.oldal.

•

Az őrölt kávét túl erősen
lenyomkodta.

További információk
"Az őrölt kávé lenyomása"
c. részben, 17. és 26. oldal.

•

Nem megfelelő szűrőt
használt az adott
kávéhoz.

Győződjön meg róla, hogy
1 csészéhez az 1 csészéhez
való szűrőt, 2 csészéhez
a 2 csészéhez való szűrőt
használja.

•

A víztartály üres, vagy
csak kevés víz van benne.

Töltse meg a víztartályt,
16. oldal.

•

A kávé túl finomra van
őrölve.

Győződjön meg róla, hogy
a megfelelő őrlési fokozatot
állította be. További
információk "Az őrölt kávé
mennyiségének beállítása"
c. részben, 17. és 26. oldal.

•

A kávéfőző ásványi
anyagok lerakódása
miatt eldugult.

Végezze el a kávéfőző
vízkőmentesítését.
További információk
a "Vízkőmentesítés"
c. részben, 31. oldal.

A daráló biztonsági
csatlakozója aktiválódott.

•

A szűrőben túl sok kávé
van, ami elér
a kimenethez.

Tisztítsa ki a darálót
és az őrlőköveket.

A kávéfőző folyamatosan
hangos szivattyúhangot
ad ki.

•

A víztartály üres.

Töltse meg a víztartályt,
16. oldal.

•

A víztartály nincs jól
elhelyezve.

Töltse meg a víztartályt,
16. oldal.

A kávé csak cseppekben
folyik ki.
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Hiba

Lehetséges ok

Megoldás

Nem képződik gőz.

•

Nincs bekapcsolva a
készülék.

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

•

A víztartály üres.

Töltse meg a víztartályt,
16. oldal.

•

A gőz és forróvíz-vezérlő
nincs gőz állásban.

A gőz és a forró víz
vezérlőjét állítsa gőz állásba.

•

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 segédeszköz
közepén levő nyílás
segítségével szerelje
le a gőzfúvóka végét.
További információk
a "Karbantartás és tisztítás"
c. részben, 34.oldal.

•

Kevés gőz.

A gőzcsap el van tömődve.
További információk
a "Karbantartás
és tisztítás" c. részben,
34.oldal.
Friss hideg tejet használjon.
Lásd a tejhabosításra
vonatkozó információkat,
27. oldal.

A tej nem elég habos
a habosítás befejezése
után.

A kávéfőző nem működik.
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A biztonsági hőbiztosíték
aktiválódhatott
a szivattyú vagy
a szemeskávé-tartály
túlmelegedése miatt.
Kapcsolja ki a készüléket és
hagyja kb. 30 - 60 percen át
hűlni.

Hiba

Lehetséges ok

Megoldás

A kávéfőző nem őrli
a kávét.

•

A szemeskávétartályban nincs
szemeskávé.

Töltse meg a szemeskávétartályt.

•

A kávé kifolyója
eldugult.

Tisztítsa ki a darálót és az
őrlőköveket.
További információk
"A daráló haladó tisztítása"
c. részben, 33. oldal.

•

Víz / nedvesség van az
őrlőkamrában és a kávékifolyóban.

Tisztítsa ki a darálót és az
őrlőköveket.
További információk
"A daráló haladó tisztítása"
c. részben, 33. oldal.

A daráló nem kapcsol
be a kapcsolóval.

•

A szemeskávé-tartály
nyitva van,
a FILTER SIZE kontrolllámpák villognak (a
szemeskávé-tartály
nincs megfelelően
elhelyezve).

Vegye ki a tartályt,
ellenőrizze, hogy a darálót
tiszta-e, majd tegye vissza
a darálót.

A készülék túl sok / túl
kevés kávét darált.

•

A kávémennyiség nincs
megfelelően beállítva.

Növelje vagy csökkentse az
őrölt kávé mennyiségét.

A készülék túl sok / túl
kevés kávét főzött.

•

A kávémennyiség
beállítást vagy az őrlési
finomságot módosítani
kell.

Állítsa vissza a kávéfőző
gyári beállításait, vagy
programozza át a kávé
adagolását.

A daráló hangos,
‘csikorgó’ hangot ad ki.

•

A daráló eldugult vagy
idegen tárgy került bele.

Azonnal kapcsolja ki
a darálót. Vegye ki a darálót
és távolítsa el a dugulást.
Vegye ki a felső követ
és tisztítsa meg az alsó
követ. További információk
"A daráló haladó tisztítása"
c. részben, 33. oldal.
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Milyen kávét
kellene
megkóstolnia
42

ASSEMBLING YOUR FOOD PROCESSOR FP 8010
RECIPE

MILYEN KÁVÉT KELLENE KIPRÓBÁLNIA
CAPPUCCINO
Egy adag eszpresszó habosított tejjel, csokoládéporral díszítve.
A csésze mérete 150 - 220 ml.

ESPRESSO
Intenzív és aromás, "short black" néven is ismert, kis csészében vagy
pohárban szolgálják fel.

LATTÉ
A Latté egy adag eszpresszóból és felhabosított tejből, valamint kb.
10 mm habból áll. A csésze mérete 200 - 220 ml.

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

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

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

MILYEN KÁVÉT KELLENE KIPRÓBÁLNIA
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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 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 figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden
módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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ESPRESSO

Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších
vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit
od výrobku uvedeného na
obrázcích v tomto návodu.
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vami
kúpený výrobok mierne líšiť
od výrobku uvedeného na
obrázkoch v tomto návode.
A kivitel és más jellemzők
állandó fejlesztése miatt
a megvásárolt termék enyhén eltérhet az ezen útmutatóban található képeken
mutatott terméktől.
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