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Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a PHILCO márka termékét. Annak érdekében, hogy a készüléknek jó hasznát 

vegye, olvasson el fi gyelmesen minden utasítást ebben a felhasználói kézikönyvben.



1 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

HU

TARTALOM

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....................................................................................................................2

2. RÉSZ: A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA .............................................................................................................................................4

3. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT ................................................................................................................................5

4. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .............................................................................................................................8

5. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS ........................................................................................................................................................ 9



2 Revison 03/2017Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

HU

1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyerekek 

használhatják. Csökkent fi zikai vagy szellemi képességű, 

illetve gyakorlatlan személyek csak akkor használhatják, 

ha felügyelet alatt vannak, vagy megismertették velük 

a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak 

az esetleges veszélyekkel. A tisztítást és a felhasználói 

karbantartást csak akkor végezhetik gyerekek, ha 

8 évesnél idősebbek, és megfelelő felügyelet alatt állnak. 

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fi atalabb 

gyerekektől.

• Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
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FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az elektromos készülék használata előtt tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve 

a következőket:

1.  Olvassa el az alábbi utasításokat.

2.  Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati aljzat feszültsége megegyezik-e a típuscímkén jelzett 

feszültséggel.

3.  Ez a készülék földelt csatlakozóval van ellátva. Gondoskodjon róla, hogy az otthoni hálózati aljzat 

megfelelően földelve legyen.

4.  Tűz, áramütés és személyi sérülés megelőzése érdekében a kábelt és a csatlakozót ne tegye vízbe vagy 

egyéb folyadékba.

5.  A készülék tisztítása előtt, vagy ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból. 

Áthelyezés, tartozék csatlakoztatása és tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

6.  Ne használjon olyan készüléket, amelyen sérült a kábel vagy a csatlakozó, ha hibát mutat, ha leesett, vagy 

bármilyen más módon sérült. Vigye el a legközelebbi szervizközpontba ellenőrzés, javítás, elektronikai vagy 

mechanikai beállítás céljából.

7.  Olyan tartozékok és kiegészítők használata, amelyeket a készülék gyártója nem javasolt, tűzveszélyt, 

áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

8.  A készüléket sima felületre vagy asztalra tegye; a tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult peremén.

9.  Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró felületével.

10.  Ne tegye a kávéfőzőt forró felületre vagy tűz mellé, nehogy megsérüljön.

11.  A lecsatlakoztatáshoz húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig a csatlakozót fogja meg. Soha ne 

húzza a kábelnél fogva.

12.  Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra, és száraz környezetben helyezze el.

13.  Ha a készüléket gyermek közelében használja, feltétlenül tartsa folyamatosan szoros felügyelet alatt.

14.  Vigyázzon, nehogy megégesse magát a gőzzel.

15.  Ne érjen hozzá a készülék forró felületéhez (pl. főzés után a gőzfúvókához és az acélszűrőhöz). Használja 

a fogantyút vagy a gombokat.

16.  Ne használja a kávéfőzőt víz nélkül.

17.  Ne vegye ki a szűrő fémtartóját, amikor a készülék kávét főz, vagy gőz száll ki belőle.

18.  Használat előtt dugja be a csatlakozót a a hálózati aljzatba, és mielőtt kihúzná az aljzatból, kapcsoljon ki 

minden kapcsolót.

19.  Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek használhatják, és olyan csökkent fi zikai, értelmi vagy 

szellemi képességekkel rendelkező személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük 

a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyerekek nem 

játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak akkor végezhetik gyerekek, 

ha 8 évesnél idősebbek, és felügyelet alatt állnak.

20.  A gyermekeknek állandóan felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játsszanak a készülékkel.

21.  Az üzemi és tárolási hőmérsékletnek 0 °C-nál magasabbnak kell lennie.

22.  A készülék háztartásban vagy hasonló helyeken való használatra készült, mint például:

 – boltok, hivatalok és egyéb munkahelyek dolgozói konyhái;

 – farmok;

 – szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégek által használt helyiségei;

 – „szoba reggelivel“ típusú szálláshelyek.

23.  Ne használja a berendezést a szabadban.

24.  Őrizze meg ezeket az utasításokat.
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2. RÉSZ: A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA

(A termék leírása előzetes fi gyelmeztetés nélkül változhat.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

1. Levehető víztartály

2. Kávékapcsoló

3. A tápellátás kapcsolója

4. A víztartály fedele

5. Gőzkapcsoló

6.  Kezelőgomb 

7. Szűrőtartó

8. Habosító

9. Gőzfúvóka

10. Kivehető csészetartó

11. Csepptálca
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3. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Ahhoz, hogy az első csésze kávé csodálatos ízű legyen, a kávéfőzőt az alábbi módon át kell öblíteni vízzel:

1.  Öntsön vizet a víztartályba - a víz szintje ne legyen magasabb a tartályban feltüntetett „MAX” jelzésnél. 

Majd csukja rá a víztartályra a fedelet.

MEGJEGYZÉS: 

Ez a készülék a könnyű tisztítás érdekében levehető tartállyal kerül forgalomba; a tartályt először 

megtöltheti vízzel, majd behelyezheti a készülékbe. 

2.  Helyezze az acélszűrőt a fém tartóba (a szűrőben ne legyen kávé), győződjön meg róla, hogy a tartó 

nyílása a készüléken lévő vájattal egy vonalban van, majd tegye be a tartót a készülékbe az „INSERT” 

(Betesz) állás felől, és erősen rögzítse a kávéfőzőben úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellenkező 

irányba, míg el nem éri a „LOCK” (Lezárva) állást.

3.  Tegye a kávéscsészét (a csészéjét) a kivehető csészetartóra. Ügyeljen rá, hogy a kezelőgomb „O” állásban 

legyen.

MEGJEGYZÉS: 

Ehhez a készülékhez nem tartozik kanna; használja a saját kannáját vagy csészéjét. 

4.  Csatlakoztassa az energiaforrást, és nyomja a tápellátás kapcsolóját „I” állásba a készülék bekapcsolásához. 

A jelzőfények kéken villognak. A készülék elindítja a melegítést.

5.  Amikor a kávé kijelzője világítani kezd, az előmelegítés befejeződött. A kezelőgombot fordítsa „ ” 

helyzetbe. A víz folyni kezd.

6.  Körülbelül egy perc eltelte után fordítsa a kezelőgombot „O” állásba a főzés megállításához, a vizet kiöntheti 

a tartályból, majd alaposan megtisztíthatja. Most elkezdeti a főzést.

MEGJEGYZÉS: 

Az első vízvételkor a készülék hangosabb lehet - ez normális jelenség, ami a levegő távozását kíséri 

a készülékből. Kb. 20 másodperc után a zaj megszűnik.

ELŐMELEGÍTÉS 

Ha egy fi nom forró eszpresszó kávét akar főzni, javasoljuk, hogy kávéfőzés előtt melegítse elő a készüléket 

a tartóval, a fémszűrővel és csészével együtt, hogy a kávé aromáját a hideg alkatrészek ne befolyásolják.  

1.  Távolítsa el a levehető tartályt, és nyissa fel a tartály fedelét, hogy vizet tegyen bele - a víz szintje ne 

haladja meg a tartályban megjelölt „MAX” jelzést. Tegye vissza a tartályt megfelelően a készülékbe. 

2.  Helyezze az acélszűrőt a fém tartóba (őrölt kávé nélkül), győződjön meg róla, hogy a tölcsér nyílása 

a készüléken lévő vájattal egy vonalban van, majd tegye be a tartót a készülékbe „INSERT” (Betesz) 

állásból, és erősen rögzítse a kávéfőzőben úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellenkező irányba, 

míg el nem éri a „LOCK” (Lezárva) állást.

3.  Tegye a kávéscsészét (a csészéjét) a kivehető csészetartóra.

4.  Ezután csatlakoztassa a készüléket az energiaforráshoz. Ügyeljen rá, hogy a kezelőgomb „O” állásban 

legyen.

5.  Nyomja a tápellátás kapcsolóját „I” állásba a készülék bekapcsolásához. A jelzőfények kéken villognak. 

A készülék elindítja a melegítést.

6.  Amikor a kávé kijelzője világítani kezd, az előmelegítés befejeződött.
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PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE  

1.  Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva vegye ki a fém tartót, helyezze bele az acélszűrőt. 

Tegyen az acélszűrőbe a mérőkanállal őrölt kávét - egy kanál őrölt kávé körülbelül egy csésze kiváló 

minőségű kávé elkészítéséhez elég. Ezután a lenyomóval alaposan nyomogassa le az őrölt kávét. 

2.  Ezután tegye be a tartót a készülékbe az „INSERT” (Betesz) állás felől, és rögzítse alaposan az óramutató 

járásával ellentétes irányba forgatva a „LOCK” (Lezárva) állásig.

3.  Abban a pillanatban, amikor a kávé jelzőfénye kéken világítani kezd, elforgathatja a kezelőgombot „ ” 

állásba, hogy forró víz folyjon ki, amivel csészéjét kitisztíthatja vagy felmelegítheti.

4.  A kezelőgombot fordítsa „ ” helyzetbe. Folyni kezd a kávé.

5.  Az elégséges mennyiségű kávé betöltése után fordítsa a kezelőgombot „O” állásba, majd kapcsolja ki 

a készüléket a kapcsoló „O” állásba nyomásával. A tápellátás kijelzője kialszik, és a kávéfőző nem működik 

- most megkóstolhatja a kávét.

FIGYELEM: 

Kávéfőzés közben ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt, mert szükség lehet manuális kezelésére!

6.  A kávéfőzés befejezése után az óramutató járásával megegyező irányba forgatva kiveheti a fém tartót, és 

kiöntheti a kávémaradékot, amíg az acélszűrő rögzítve van.

7.  Hagyja teljesen kihűlni, majd öblítse el folyó víz alatt.

CAPUCCINO KÉSZÍTÉS

Egy csésze capuccinót úgy készíthet, ha egy csésze presszókávét felönt habosított tejjel.

MEGJEGYZÉS: 

A gőzkészítés során a fém tartónak a helyén kell lennie.

Módszer:

1.  Először készítsen egy elég nagy edényben presszókávét a „PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE“ rész szerint, és 

győződjön meg róla, hogy a kezelőgomb „O” állásban van. 

2.  Nyomja meg a gőzkapcsolót - a gőzjelző kéken villogni kezd. Töltse meg a kannát capuccinónként kb. 100 

gramm tejjel - javasoljuk, hogy zsíros tejet használjon hűtőhőmérsékleten (semmi esetre sem forrót). 

MEGJEGYZÉS: 

A kanna méretének kiválasztásánál javasoljuk, hogy az átmérője ne legyen kisebb, mint 70 ± 5 mm, és 

a magasságánál vegye fi gyelembe, hogy a tej térfogata a duplájára nő.

3.  Tegye a habosító berendezést kb. két centiméter mélyen a tejbe, és fordítsa a kezelőgombot „ ” állásba, 

hogy a gőz kijöjjön a gőzvezetéken. Az edényt körkörös mozdulatokkal fel- és lefelé mozgatva habosítsa fel 

a tejet.

4.  A kívánt cél elérése után a kezelőgombot „O” állásba fordíthatja. 

MEGJEGYZÉS: 

Rögtön a gőzkészítés után tisztítsa meg a gőzvezetéket egy puha szivaccsal, de vigyázzon, nehogy 

megsérüljön!
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5.  A habosított tejet öntse az elkészített presszókávéba. Már kész is a capuccino. Édesítse ízlés szerint, és ha 

akarja, szórjon a habra egy kis kakaóport.

6.  Nyomja a tápellátás kapcsolóját „O” állásba az energiaforrásról való lecsatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS: 

Ha közvetlenül a gőzkészítés után akar kávét főzni, fordítsa a kezelőgombot „ ” állásba, és engedjen 

vizet a hűtéshez. A következő munkaciklus előtt a készüléknek legalább 2 percig nyugalomban kell 

maradnia.

GŐZKÉSZÍTÉS FOLYADÉKOK VAGY ITALOK FELMELEGÍTÉSÉHEZ

A gőzfúvókát meleg italok, pl. folyékony csokoládé, víz, tea készítésére is használhatja.

Módszer:

1.  Távolítsa el a levehető tartályt, és töltse meg vízzel - a víz szintje ne haladja meg a tartályon megjelölt 

„MAX” jelzést. Tegye vissza a tartályt megfelelően a készülékbe. 

2.  Ezután csatlakoztassa a készüléket az energiaforráshoz. Nyomja a tápellátás kapcsolóját „I” állásba 

a készülék bekapcsolásához - a jelzőfények kéken villogni kezdenek.

3.  Nyomja meg a gőzkapcsolót - a készülék aktiválja a gőzfunkciót; a jelzőfények kéken villognak. A készülék 

elindítja a melegítést. Amikor a gőz jelzőfénye világítani kezd, az előmelegítés befejeződött. 

4.  A gőzfúvókát a habosító berendezés csőtoldaléka nélkül mártsa be a melegítendő folyadékba vagy 

a habosított tejbe. A kezelőgombot fordítsa „ ” helyzetbe.

5.  A kívánt hőmérséklet elérése után a kezelőgombot „O” állásba fordíthatja.

6.  Nyomja a tápellátás kapcsolóját „O” állásba az energiaforrásról való lecsatlakozáshoz.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

1.  Ha a készüléken be van kapcsolva a gőzfunkció, és a kezelőgombot „ ” állásba fordítja, a kávé és a gőz 

jelzőfénye egyszerre villog, hogy jelezze a riasztást;

2.  A gőzkészítés befejezése után a bojler hőmérséklete nagyon magas - ha ekkor megnyomja a kávékapcsolót, 

a kávéjelző gyorsan villogni fog, fi gyelmeztetésképpen arra, hogy a készüléknek hűlnie kell; fordítsa 

a gombot „ ” állásba - a gőzfúvókából kifolyik a forró víz, ami csökkenti a bojler hőmérsékletét;

3.  A kávéfőzés időtartama legfeljebb 90 másodperc; ha kávékészítés után elfelejti a kezelőgombot „O” állásba 

fordítani, a készülék 90 másodperc elteltével abbahagyja a működést, a a kávé és a gőz jelzőfénye pedig 

egyszerre villog, hogy jelezze a riasztást;

4.  Ha 25 másodpercig nem nyom le semmilyen gombot, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék 

újbóli bekapcsolásához nyomja a tápellátás kapcsolóját „O”, majd újra „I” állásba.
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4. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1.  Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból, és hagyja a kávéfőzőt kihűlni.

2.  A kávéfőző fedelét gyakran tisztítsa vízálló szivacs segítségével, és rendszeresen tisztítsa a víztartályt, 

a csepptálcát és a levehető csészetartót; tisztítás után szárítsa is meg őket. 

MEGJEGYZÉS: 

A tisztításhoz ne használjon alkoholtartalmú tisztítószert vagy oldószert. Tisztításkor soha ne merítse 

vízbe a fedelet.

3.  Az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással vegye le a fém tartót, távolítsa el 

a kávémaradékot a belsejéből, és ezután tisztítószerrel tisztíthatja; a végén azonban tiszta vízzel el kell 

öblíteni.

4.  Minden tartozékot tisztítson meg vízben, és alaposan szárítsa meg.

ÁSVÁNYI ÜLEDÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA 

1. Annak érdekében, hogy a kávéfőző hatékonyan működjön, a belső csövek tiszták legyenek és a kávénak 

a lehető legjobb legyen az aromája, az ásványi üledékeket 2-3 havonta el kell távolítani.

2.  Töltse meg a tartályt vízzel és vízkőoldóval a MAX szintig (a víz és a vízkőoldó aránya 4:1; a részleteket 

megtalálja a vízkőoldó útmutatójában. Kérjük, hogy „háztartási vízkőoldót” használjon. 

3.  Az előmelegítés program szerint tegye a helyére a fém tartót (őrölt kávé nélkül) és a karaffot (kannát). 

A vízmelegítés az „ELŐMELEGÍTÉS“ PRE-HEATING részben leírtak szerint történik.

4.  Nyomja a tápellátás kapcsolóját „I” állásba a készülék bekapcsolásához. A jelzőfények kéken villognak. 

A készülék elindítja a melegítést.

5.  Várjon egy kicsit, amíg a kávé jelzőfénye világítani nem kezd, ami az előmelegítés végét jelzi.

6.  A kezelőgombot fordítsa „ ” helyzetbe, és főzzön kb. két csészényi mennyiséget (körülbelül 60 ml). 

Ezután fordítsa „O” állásba.

7.  Nyomja meg a gőzkapcsolót - a jelzőfények ekkor kéken villognak, és várjon, míg kigyullad a gőz jelzőfénye. 

Fordítsa a kezelőgombot „ ” állásba, és 2 percig állítson elő gőzt; majd fordítsa a kezelőgombot „O” 

állásba, amivel leállítja a gőztermelést. Nyomja a tápellátás kapcsolóját „O” állásba a készülék azonnali 

megállításához, hagyja legalább 15 percig a vízkőoldót dolgozni a készülékben.

8.  Indítsa be újra a készüléket, és legalább háromszor ismételje meg a 4-7. lépést.

9.  Ezután főzzön (őrölt kávé nélkül) csapvízzel a MAX jelig, ismételje meg háromszor a 4-7. lépést (a 7. lépés 

után nem kell 15 percet várni), majd forralja addig, míg a tartályból kifogy a víz.
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5. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS 

Tünet Ok Megoldás

A kávéfőző alsó részéből víz 

szivárog.

A csepptálcában túl sok víz van. Tisztítsa ki a csepptálcát.

A kávéfőző hibás. Javíttassa meg egy tanúsítvánnyal 

rendelkező szervizközpontban.

A presszókávénak savanyú 

(ecetes) íze van.

 

Nincs megfelelően kitisztítva az 

ásványi üledékek eltávolítása 

után. 

Tisztítsa át néhányszor a kávéfőzőt „az első 

használat előtt” részben ismertetett módon.

Az őrölt kávét sokáig tárolta 

meleg és nedves helyen. Az 

őrölt kávé megromlik.

Friss őrölt kávét használjon, vagy a fel nem 

használt őrölt kávét hűvös és száraz helyen 

tárolja. Miután az őrölt kávé csomagolását 

kinyitotta, újra szorosan zárja le, hogy 

a kávé friss maradjon.

A kávéfőző nem működik. A tápkábel nincs megfelelően 

csatlakoztatva az aljzatba. 

Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően 

a fali aljzatba; ha a készülék továbbra sem 

működik, javíttassa meg egy tanúsítvánnyal 

rendelkező szervizközpontban.

A gőz nem tud habot 

készíteni.

Nem ég a készültségjelző. Csak a készültségjelző kigyulladása után 

lehet a gőzt habosításra használni.

Az edény túl nagy, vagy nem 

megfelelő az alakja.

Magas és keskeny csészét használjon.

Alacsony zsírtartalmú tejet 

használt

Félzsíros vagy zsíros tejet használjon

Ha nem találja a zavar okát, ne szedje szét a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot egy tanúsítvánnyal 

rendelkező szervizközponttal.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

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  megfelelő megsemmisítéshez és 

újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai 

országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. 

A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 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. Ezen hulladékfajta nem megfelelő 

megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást 

eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a  jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a  terméket, a  megfelelő 

megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló 

irányelveivel.

Változtatások a  szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek, 

minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.


