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HU Eszpresszó kávéfőző 
Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!
 ■ A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, 
illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását 
ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett 
használhatják.

 ■ A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak 
felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.

 ■ A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező 
elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. 

 ■ A készüléket csak előírásszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. Biztonsági 
okokból a készüléket ne csatlakoztassa elosztón vagy hosszabbítón keresztül az 
elektromos hálózathoz. 

 ■ A készülék csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő 
helyeken:

 –  konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 –  szállodai szobák és hasonló szálláshelyek;
 –  mezőgazdasági farmok;
 –  éjszakai szállások, teakonyhával.
 ■ A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, mosogató melletti csepegtetőre, illetve 
nem stabil felületre. A készüléket csak stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel.

 ■ A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve nyílt láng közelébe.
 ■ A készüléket fürdőkád, zuhanyozó, vagy úszómedence közelében ne használja.
 ■ A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
 ■ A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.
 ■ A levegő megfelelő áramlása érdekében, a működő készülék körül legalább 15 cm 
szabad helyet kell hagyni.

 ■ A készülék felső felületén csak csészéket melegítsen fel. Erre a felületre ne helyezzen 
rá más tárgyakat

 ■ A víztartályba csak tiszta és hideg vizet töltsön be. A tartályba meleg vizet vagy más 
folyadékot tölteni, illetve abba bármilyen tárgyat betenni tilos.

 ■ A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy 
 –  a rácsos csepegtető tálca a helyén van-e; 
 –  a tartályban van-e elegendő víz, illetve a tartály a helyén van-e. A tartályba 

a maximum jelnél több vizet betölteni tilos.
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 ■ A kávé leforrázása előtt ellenőrizze le a kar rögzítését a forrázó fejben. A forrázás 
közben nyomás keletkezik, ezért a kart a kávéfőzés közben nem szabad megmozdítani. 
Ellenkező esetben veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

Figyelmeztetés!
A helytelen használat sérülésekhez vezethet.

 ■ A készülék használata során legyen óvatos, a kifröccsenő forró víz vagy a kiáramló 
gőz égési sérülést okozhat.

 ■ A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze le a víz mennyiségét 
a tartályban. Ha a víz szintje a minimum jel alá süllyed, akkor a tartályba töltsön 
vizet. A víz betöltése előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza 
ki a fali aljzatból.

 ■ A készülék védelme érdekében, ha a szivattyú szárazon fut, akkor a beépített 
védelem a készüléket lekapcsolja. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor a hálózati 
vezetéket húzza ki, és a készüléket 30 percig ne kapcsolja be. Ezt követően a készülék 
ismét használható.

 ■ A készülék külső felülete a használat során erősen felmelegszik, és a használat után 
egy ideig még forró marad. Ne fogja meg a forró felületeket. 

 ■ A készülék tisztítása, szét- és összeszerelése, áthelyezése, vagy víz betöltése előtt, 
illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet 
nélkül hagyja, akkor kapcsolja le készüléket és a hálózati vezetéket is húzza ki az 
elektromos aljzatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes 
lehűlését. A készüléket ne mozgassa, ha a csepegtető tálcán, vagy a csésze melegítő 
felületen csésze van. 

 ■ A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. A készülék tisztítását és karbantartását 
a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. 
A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!

 ■ Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez, illetve 
a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót óvja a folyadékoktól.

 ■ A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, 
a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az 
aljzat megsérülhet. 

 ■ A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti 
ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel 
használni tilos.

 ■ Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre 
átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását 
bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén 
a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
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HU Eszpresszó kávéfőző 
Használati útmutató

 ■ A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor 
is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később 
is szüksége lehet rá. 

 ■ Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk 
az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári 
bizonylat, a  termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy 
a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az 
eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A1 Csésze melegítő felület
A2 Működésjelző
A3 Kávéfőző víz hőmérséklet kijelző
A4 Gőzölő víz hőmérséklet kijelző
A5  Kávéfőzés vagy gőzölés kapcsoló
A6 Forrázó egység
A7 Kávéfőző kar
A8 Kivehető rács
A9 Kiemelhető cseppgyűjtő tálca
A10 Lehajtható fedél fogantyúval
A11 1,5 literes kivehető tartály

A12 3 állású kapcsoló 
 – kávéfőzés , készenléti 

üzemmód  és gőzölés 
A13 Bojler (ábrázolás nélkül)
A14 Elforgatható gőzfúvóka
A15 Levehető tejhabosító fúvóka
A16 ON/OFF (be/ki) kapcsoló
A17 Szűrő 1 csésze kávéhoz
A18 Szűrő 2 csésze kávéhoz
A19 Mérőkanál és tömörítő

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT
1. A  készüléket és tartozékait vegye ki a  csomagolásból, majd távolítson el 

minden csomagolóanyagot, címkét, védőfóliát és reklámfeliratot. 
2. A  készüléket tiszta, száraz, stabil, egyenes és vízszintes felületre állítsa fel. 

A készülékből vegye ki a víztartályt A11, majd mosogatószeres meleg vízben 
mosogassa el. Öblítse ki tiszta vízzel, törölje szárazra, majd tegye vissza 
a készülékbe.

3. A kivehető cseppgyűjtő tálcát A9 és a rácsot A8 vegye ki, benedvesített ruhával 
törölje meg, majd tegye vissza a helyére. 

4. A kávéfőző kart A7, a mérőkanalat A19 és a rozsdamentes acélszűrőket (A17 
és A18) mosogatószeres vízben mosogassa el. Az alkatrészeket öblítse le tiszta 
vízzel, majd szárítsa meg.

5. A készülék külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával 
törölje meg, majd törölje szárazra. 

6. Mielőtt megfőzné az első kávét, a  készüléket kávé nélkül, vízzel megtöltött 
tartállyal A11 kapcsolja be kb. 60 másodpercre. Ez kitisztítja a készülék belső 
alkatrészeit és a gőzölő egységet A6 is. A kávéfőző kar A7 alá tegyen be egy 
nagyobb csészét, amelybe a  forró víz kifolyhat. A  készülék bekapcsolását és 
üzemeltetését lásd a Készülék használata fejezetben. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE
1.1 A víztartály A11 fogantyúját A10 fogja meg. Emelje ki a tartályt a készülékből. 
1.2 A  tartályba töltsön tiszta vizet a  maximum jelig, majd a  tartályt tegye vissza 

a  készülékbe és a  fogantyút A10 hajtsa le. A  tartályt A11 megfelelő módon 
tegye a készülékbe, hogy a víz át tudjon folyni a bojlerbe A13.

Megjegyzés: 
a  tartályba A11 lehetőleg csak szobahőmérsékletű (kb. 25 °C) 
vizet töltsön be. A túl hideg víz hatással lehet a kész kávé ízére.

Figyelmeztetés!
A tartályba A11 csak 1,5 l vizet szabad betölteni. A tartályt 
ne töltse túl. 
A  tartályba A11 ne töltsön meleg vagy szénsavas vizet, 
illetve más folyadékot (pl. tejet). 
A  tartályba A11 ne töltsön vizet, ha azt nem vette ki 
a  készülékből. Véletlenül leöntheti a  készüléket vagy 
túltöltheti a tartályt A11.

1.3 A tartályban A11 ne tárolja egy napnál hosszabb ideig a vizet. A jó minőségű 
kávé főzéséhez tiszta és friss vizet kell használni. A régi víz hatással lehet a kávé 
ízére.

2. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 
2.1 A  hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja a  fali aljzatba. A  tartályban A11 

legyen tiszta víz, a  tálca A9 és a  rács A8 legyen a  helyén, a  kapcsolót A12 
fordítsa készenléti üzemmód állásba.

2.2 A  készüléket kapcsolja be az A16 kapcsolóval, a  kapcsolót billentse ON 
(bekapcsolva) állásba. Bekapcsol az A2 kijelző.

2.3 A forrázó egység A6 alá tegyen be egy nagyobb csészét, amelybe a forró víz 
kifolyhat. Az A5 gomb legyen kávéfőzés állásban (ne legyen benyomva). Az 
A12 kapcsolót fordítsa kávéfőzés állásba. Amikor a forrázó egységből A6 már 
folyik a  forró víz, akkor az A12 kapcsolót fordítsa vissza készenléti üzemmód 
állásba. Erre a  lépésre azért van szükség, hogy a  készülék átszivattyúzza 
a vizet a  tartályból A11 a bojlerba A13. A bojler A13 a beszivattyúzott vizet 
a kávéfőzéshez szükséges, optimális hőmérsékletre melegíti fel.

3. A KÉSZÜLÉK ÉS A CSÉSZÉK FELMELEGÍTÉSE
3.1 A jó minőségű kávé főzéséhez fel kell melegíteni a készüléket, a kávéfőző kart 

A7, a szűrőket (A17 vagyA18) és a csészéket is. Ezt a következő módon hajtsa 
végre.

3.2 Az A1 felületre tegyen rá fenékkel felfelé fordított üres csészéket.
3.3 Válasszon szűrőt (A17 vagy A18) és tegye bele a  kávéfőző karba A7 úgy, 

hogy a szűrő tökéletesen felüljön a teljes kerületén. A kart A7 úgy helyezze rá 
alulról a forraló egységre A6, hogy a kar balra nézzen. Ezt a helyzetet az INSERT 
(behelyezés) felirat jelzi a  készülék elülső paneljén. Ezt követően a  kart A7 
rögzítse a forrázó egységre A6, a kart jobbra fordítsa el a LOCK (zárva) állásba.

3.4 Várja meg amíg bekapcsol az A3 kijelző, majd a kapcsolót A12 ismét kapcsolja 
kávéfőzés állásba. A  kar A7 fúvókájából forró víz folyik az alája helyezett 
csészébe. Amikor az A3 kijelző elalszik, akkor a kapcsolót A12 fordítsa vissza 
készenléti üzemmód állásba. A  csészét a  forró vízzel vegye le a  készülékről. 
Ezzel a felmelegítési folyamat kész.

4. KÁVÉFŐZÉS
4.1 Az A7 kart vegye ki a  készülékből és a  szűrőt konyhai papírtörlővel (vagy 

ruhával) törölje ki. 
4.2 A  kart A7 helyezze le vízszintes felületre (pl. a  munkalapra) és a  szűrőbe 

adagoljon darált kávét. Az egy csészés szűrőbe A17 egy lesimított mérőkanál 
A19 mennyiségű darált kávét tegyen. A két csészés szűrőbe A18 kétszer ennyi 
kávét tegyen bele. Egy lesimított mérőkanál A19 7 g darált kávénak felel 
meg. A kávét a szűrőben egyenletesen terítse el, majd a mérőkanál A19 lapos 
végével nyomkodja le.

4.3 A szűrő (A17 vagy A18) kerületéről a kávét távolítsa el. A kart A7 úgy helyezze 
rá alulról a  forraló egységre A6, hogy a  kar balra nézzen. Ezt a  helyzetet az 
INSERT (behelyezés) felirat jelzi a készülék elülső paneljén. Ezt követően a kart 
A7 rögzítse a  forrázó egységre A6, a  kart jobbra fordítsa el a  LOCK (zárva) 
állásba.

4.4 A kar A7 fúvókája alá tegyen egy vagy két csészét. Ügyeljen arra, hogy a csészék 
a fúvóka alatt legyenek. 

4.5 Várja meg amíg bekapcsol az A3 kijelző, majd az A12 kapcsolót kapcsolja 
kávéfőzés állásba. A kávé a csészékbe folyik ki.

Megjegyzés: 
a kávéfőzés közben az A3 kijelző kikapcsolhat. Ez azt jelzi, hogy 
a bojlerben A13 csökkent a víz hőmérséklete. Amikor a bojler A13 
a vizet a kávéfőzéshez optimális hőmérsékletre melegíti fel, akkor 
az A3 kijelző ismét bekapcsol.

 Amikor a csészében a kávé eléri a kívánt mennyiséget, akkor az A12 kapcsolót 
fordítsa készenléti üzemmód állásba. Ezzel a  kávé forrázása befejeződött. 
A kávéadag forrázása (eszpresszó kávéhoz) 20 és 30 másodperc között legyen, 
a csészében a kávé mennyisége így 20 és 30 ml között lesz. 

Megjegyzés: 
Győződjön meg arról, hogy az A5 gomb kávéfőzés állásban áll-e. 
Ha az A5 gomb gőzadagolás állásban van, akkor a készülék nem 
fog kávét adagolni.

4.6 Ha a szűrőbe nem tesz darált kávét, akkor a készülékből kifolyó forró vízzel teát, 
forró csokoládét stb. készíthet.

4.7 Mielőtt újabb kávét főzne, a szűrőből távolítsa el a kávézaccot, a szűrőt tisztítsa 
meg (a  tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint), és 
szükség esetén a cseppgyűjtő tálcából A9 is öntse ki a vizet. Visszaszereléskor 
a cseppgyűjtő tálca A9 hátsó szélét kissé nyomja a készülék irányába.

Figyelmeztetés!
A cseppgyűjtő tálcában A9 a víz forró. A cseppgyűjtő tálcát 
A9 óvatosan vegye ki a készülékből.
Használat közben rendszeresen ellenőrizze le a tartályban 
A11 a  víz mennyiségét, ügyeljen arra, hogy a  vízszint ne 
süllyedjen a minimum jel alá.

5. A TEJHABOSÍTÓ ÉS A GŐZÖLŐ FÚVÓKA HASZNÁLATA
5.1 Egy kis hőálló füles pohárba öntsön zsíros vagy félzsíros tejet. A  habosítás 

közben a tej térfogata növekszik, ezért csak a pohárnak az ⅓ részéig töltsön be 
tejet. 

5.2 A fúvókát A14 állítsa be úgy, hogy kényelmesen tudja habosítani a tejet.
5.3 A  kapcsoló A12 legyen készenléti üzemmód állásban. Nyomja meg az A5 

gombot, és várja meg, amíg az A4 kijelző bekapcsol. Ez jelzi, hogy a bojlerben 
A13 a  víz elérte a  gőzképzéshez optimális hőmérsékletet. Ez a  hőmérséklet 
magasabb, mint ami a kávéfőzéshez szükséges.
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5.4 A poharat a tejjel tegye a fúvóka A14 alá. A fúvóka A14 vége legyen a tejben, 
majd az A12 kapcsolót fordítsa gőzadagolás állásba. A  fúvókából A14 
gőz áramlik ki. Az elején kis mennyiségű forró víz is kifolyhat a  fúvókából. 
A poharat tartsa megdöntve úgy, hogy a  fúvóka A14 folyamatosan a  tejben 
legyen. A  tejet a  gőz felmelegíti, megkeveri, miközben hab képződik. A  hab 
a tej felszínén gyűlik össze. Amikor a pohár feneke már forró (érintésre), akkor 
a  kapcsolót A12 fordítsa vissza készenléti üzemmód állásba. A  gőzadagolás 
megszűnése után a poharat vegye el a fúvókától. A pohárral végezzen körkörös 
keverő mozgást, hogy a hab és a tej alaposan összekeveredjen.

Figyelmeztetés!
A  habosítás közben a  fúvóka A14 vége legyen 
folyamatosan a tej szintje alatt. Ellenkező esetben a forró 
tej kifröccsenhet a pohárból.

5.5 A pohárból öntse a frissen készített kávéba a tejet, és kanállal adagoljon habot 
is. Az igazi cappuccino aránya a következő: ⅓ eszpresszó kávé, ⅓ forró tej és ⅓ 
tejhab. Az igazi Latté aránya a következő: ⅓ eszpresszó kávé, ⅔ forró tej és kb. 1 
cm vastag tejhab.

5.6 A gőzadagolás funkció használata után a forró vizet ki kell ereszteni a bojlerból 
A13, nehogy a következő kávéfőzéshez túl forró vizet használjon a készülék. Az 
A5 gombot nyomja meg (kávéfőzés állásba). A kar A7 fúvókája alá tegyen be 
egy csészét, amelybe a forró víz kifolyik a bojlerből A13, majd az A12 kapcsolót 
fordítsa kávéfőzés állásba. Várja meg az A3 kijelző kikapcsolását. Az A12 
kapcsolót fordítsa vissza készenléti üzemmód állásba. A  bojler A13 az újabb 
adag vizet a kávéfőzéshez szükséges optimális hőmérsékletre melegíti fel. Ezt 
az A3 kijelző bekapcsolása jelzi ki.

5.7 A  használat után tisztítsa meg az A14 és a  tejhabosító A15 fúvókákat 
(a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint). 

5.8 A tejhabosító fúvóka A15 levétele után, a gőzölő fúvókát A14 víz, tea vagy akár 
forró csokoládé stb. felmelegítéséhez is lehet használni. A fúvókát A14 legalább 
5 cm mélyen merítse bele a folyadékba.

6. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA
6.1 Használat után a  készüléket az A16 kapcsolóval kapcsolja le, a  kapcsolót 

billentse OFF (kikapcsolva) állásba.

Megjegyzés:
a  készülék automatikusan kikapcsol, ha 25 percig azt nem 
használta, illetve ha a szivattyú folyamatosan 3 percnél hosszabb 
ideig üzemelt.

ALAPELVEK AZ ÍZLETES KÁVÉ FŐZÉSÉHEZ
 ■ Kávét csak tiszta kávéfőzővel főzzön. A nem tiszta kávéfőző mellékízeket adhat 

a főzött kávénak. A tisztítási és a vízkő eltávolítási utasításokat a tisztítással és 
karbantartással foglalkozó fejezetben találja meg. 

 ■ A jó minőségű kávé főzéséhez tiszta és friss vizet kell használni. A tartályba 
ne töltsön meleg vagy szénsavas vizet, illetve desztillált vagy ásványvizet. 
A tartályban A11 ne tárolja egy napnál hosszabb ideig a vizet. 

 ■ A készülékbe csak frissen darált, vagy előre megdarált, de eszpresszó kávé 
főzéséhez ajánlott kávét adagoljon. A kávé darálásakor fontos a darálás finomsága. 
A kávét darálja finomra, de nem túlságosan apróra. Ha a darált kávét az ujjaival 
szétmorzsolja és az a liszthez lesz hasonló, akkor már túl apróra darálta a kávét. 
A víz túlságosan hosszú ideig fog átfolyni a kávén, a kávé sötét színű és keserű 
lesz, illetve az ilyen kávé a szűrőt is eltömíti. Ha túl durvára darálja a kávét, akkor 
a víz túl gyorsan folyik át a kávérétegen, a kávé íztelen és vizes lesz. 

 ■ Lehetőleg csak frissen pörkölt kávét vásároljon (lásd a csomagoláson a pörkölés 
dátumát). A kávét a pörköléstől számított 3 héten belül fogyassza el. A tárolási idő 
csökkentése érdekében vásároljon kisebb csomagolású kávét. A kávészemeket 
hűvös, sötét és száraz helyen, lehetőleg légmentesen lezárt edényben tárolja.

 ■ A darált kávét zárt edényben vagy csomagolásban, száraz és hűvös helyen 
tárolja. A darált kávét hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba ne tegye be. A kibontott 
csomagolás tartalmát egy héten belül használja fel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le, az A16 kapcsolóval 

kapcsolja le, a kapcsolót billentse OFF (kikapcsolva) állásba, majd a hálózati 
vezetéket is húzza ki a fali aljzatból. 

 ■ A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat 
használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradandó sérüléseket 
okozhatnak. A készülék tartozékait nem lehet mosogatógépben elmosogatni!

A SZŰRŐ, A KAR ÉS A FORRÁZÓ EGYSÉG TISZTÍTÁSA
 ■ A kart A7 vegye le a készülékről (balra forgassa el). Vegye le a forrázó egységről 

A6, majd tartsa hulladékgyűjtő kosár fölé. A kart A7 fordítsa úgy, hogy a kávézacc 
lefelé nézzen. A kávézaccot kiskanállal szedje ki a szűrőből. A szűrőt és a kart A7, 

a fém részeknél ne fogja meg, mert azok még forrók lehetnek. Mielőtt kivenné 
a szűrőt A7 a karból, azt hideg folyóvíz alatt hűtse le. A szűrőt és a kart A7 tiszta 
vízzel öblítse le, majd szárítsa meg. 

 ■ Ha túl finomra darált kávét használ, akkor a szűrő eltömődhet. A lyukakat vékony 
tűvel tisztítsa meg.

 ■ A forrázó egységről A6 benedvesített ruhával törölje le a kávémaradványokat.

Figyelmeztetés!
A forrázó egység A6 a használat után még egy ideig forró 
marad. A tisztítás megkezdése előtt várja meg a lehűlését.

A CSEPPGYŰJTŐ TÁLCA TISZTÍTÁSA
 ■ A cseppgyűjtő tálcát A9 minden használat után ki kell üríteni és el kell mosni.
 ■ A tálcáról A9 vegye le a rácsot A8 és öntse ki belőle a vizet. A tálcát A9 és a rácsot 

A8 mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd öblítse le tiszta vízzel, 
szárítsa meg, és tegye vissza a helyére.

A TEJHABOSÍTÓ ÉS A GŐZÖLŐ FÚVÓKA TISZTÍTÁSA
 ■ A gőzölő A14 és a tejhabosító A15 fúvókát minden használat után alaposan 

meg kell tisztítani.
 ■ A tejhabosító fúvókát A15 húzza le és meleg víz alatt mosogassa el, majd szárítsa 

meg. 
 ■ A  gőzölő fúvókát A14 benedvesített ruhával alaposan törölje meg. Ha 

a tejhabosító fúvókán A14 száraz tejmaradványok vannak, akkor a fúvókát néhány 
percig áztassa meleg vízben, majd mosogassa el. Ha fúvókában tejmaradvány 
van, akkor azt tűvel tisztítsa meg. A gőzölő fúvókát A14 benedvesített ruhával 
tisztítsa és szárítsa meg, majd húzza rá a tejhabosító fúvókát A15.

A KÜLSŐ FELÜLET TISZTÍTÁSA
 ■ A készülék külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával 

törölje meg, majd törölje szárazra. 

A VÍZKŐLERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA
 ■ A  kávéfőzőből a  vízkő lerakódásokat rendszeresen el kell távolítani. 

A vízkőlerakódások miatt a kávé minősége nem lesz megfelelő, és a készülék 
élettartama is lerövidül.

 ■ Ha a kávéfőzőt minden nap használja, akkor a vízkövet távolítsa el:
 –  havonta 1-szer, ha a csapvíz nagyon kemény; 
 –  két-három havonta 1-szer, ha a csapvíz közepesen kemény (vagy lágy). 
 ■ A vízkövet 8%-os ecet és víz oldatával távolítsa el (az (ajánlott hígítási arány 

1:2). Az ecetes oldat helyett használhat citromsavas vizes oldatot, vagy olyan 
készítményt, amellyel kávéfőzők (elsősorban eszpresszó készülékek) belsejéből 
lehet a vízkövet eltávolítani. A citromsavas oldatot 2 kávékanál citromsavból és 
0,5 l vízből készítse el. A vízkő eltávolító készítményből a vizes oldatot a gyártó 
előírásai szerint készítse el.

 ■ Az oldatot töltse a tartályba A11, egészen a maximum jelig. A készüléket 
csatlakoztassa a fali aljzathoz. A forrázó egységre A6 szerelje fel a kart A7. 
A forrázó egység A6 és a fúvóka A14 alá tegyen be egy nagyobb edényt. Az 
oldat nagyobbik részét a forrázó A6 egységen keresztül engedje kifolyni, végül 
kisebb mennyiségű oldattal tisztítsa ki a fúvókát A14 is. 

 ■ Az oldat kiürülése után a tartályba A11 töltsön tiszta vizet, és ezt is engedje át 
a forrázó egységen valamint a fúvókán keresztül. Ezt az öblítést 2-szer ismételje 
meg.

Figyelmeztetés!
Rendszeresen ellenőrizze le a  tartályban A11 a  víz 
mennyiségét, valamint a cseppgyűjtő tálca A9 tisztaságát.

MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség .........................................................................................................220–240 V 
Névleges frekvencia ..................................................................................................................50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel .................................................................................960–1140 W
Zajszint ......................................................................................................................................75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75  dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg,  
1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve. 

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
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A  HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A  használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő 
helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a  figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz 
és újrafelhasználáshoz a  terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. 
A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai 
országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott 
termék az üzletben is leadható.
A  termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön 

is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a  nem 
megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A  további részletekről a  helyi 
önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a  termék eladójához vagy a  helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A  termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai 
uniós műszaki és egyéb előírásnak.


