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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.
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1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, 

valamint 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.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
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FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

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

a következőket:

1.  Ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

2. Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy 

ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges 

veszélyekkel. 

 A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és 

a tápkábelt tartsa a 8 évnél fi atalabb gyermekektől távol.

 Ezt a készüléket csökkent mentális és fi zikai képességű személyek csak abban az esetben használhatják, 

ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és 

tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 

3. Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, az ő szerelőjének vagy más szakképzett embernek kell kicserélnie, 

hogy ki lehessen zárni minden veszélyt.

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

feszültséggel.

5. Ezt a berendezést földelni kell.

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

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

8. 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.

9. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a készülék hibát mutat vagy 

más módon sérült. Ellenőrzés, javítás és beállítás céljából keresse fel a legközelebbi szakszervizt.

10. A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához 

vezethet.

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

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

13. Egyes részek működés közben felforrósodnak, ezért ne érintse meg azokat a csupasz kézzel.

14. Soha ne hagyjon üres vízforralót a fûtõlemezen, mert megrepedhet.

15. Ne használja a berendezést a szabadban.

16. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek 

(beleértve a gyermekeket is), elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha nincsenek 

felügyelet alatt, vagy nem kaptak tájékoztatást a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan 

a biztonságukért felelős személytől.

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

17. Figyelmeztetés: Ellenkező esetben sérülés következhet be.

18. Működés közben a készülék felülete felmelegszik, és a használat után is forró maradhat.

19. Tartsa meg az utasításokat későbbi használathoz.

CSAK HÁZTARTÁSBELI HASZNÁLATRA
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2. RÉSZ: AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

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

vízzel:

1. Öntsön a víztartályba 1200 ml vizet.

2. Helyezze a nejlonszűrőt a tölcsérbe (ne adjon hozzá kávét), majd csukja be a víztartály fedelét.

3. Helyezze a vízforralót a fűtőlapra.

4. Csatlakoztassa a készüléket az aljzatba, a kijelzőn a „:“ jelzés jelenik meg.

5. Nyomja meg bármelyik gombot, a kijelzőn megjelenik 12:00.

6. Az ON/OFF gomb lenyomása után a piros fény bekapcsol és a víz automatikusan elkezd csepegni 

a vízforralóba. Néhány másodperc múlva ismét nyomja meg az ON/OFF gombot, a kék fény bekapcsol 

és a készülék automatikus kávéfunkcióra vált. A kék fény kialszik és a piros lámpa kigyullad, a készülék 

elkezdi készíteni a kávét és cseppetés után 2 perccel automatikusan kikapcsol. Ha háromszor megnyomja 

az ON / OFF gombot, akkor a piros jelzőfény kialszik, és a kávéfőző leáll.

7. Miután a víz csöpögés abbamarad, kiöntheti a vizet. Ezután alaposan tisztítsa meg a tartályt és 

a vízforralót, és használhatja a kávéfőzőt.

A CSEPEGTETETT KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

1.  Nyissa fel a víztartály fedelét, és töltse fel a tartályt megfelelő ivóvizzel a tartály jelzése szerint. 

2. Mérőcsésze segítségével szórja az őrölt kávét a nejlon szitára. Egy mérőcsészét számítson egy csésze jó 

kávéra, de a pontos mennyiséget ízlésének megfelelően állíthatja be.

3. Zárja le a víztartály fedelét, majd csatlakoztassa a készüléket a foglalatba, a kijelzőn a „:“ jelzés jelenik 

meg.

4. Helyezze a nejlon szitát a tölcsérbe.

5. Helyezze a vízforralót a melegítő lemezre, győződjön meg róla, hogy a vízforraló tengelye a tölcsér 

tengelyében van.

6. Nyomja meg bármelyik gombot, a kijelzőn megjelenik 12:00. Az ON/OFF gomb lenyomása után a piros 

fény bekapcsol és a kávé automatikusan elkezd csepegni a vízforralóba. Megjegyzés: bármikor el veheti 

a vízforralót, hogy felszolgálja a kávét, de legfeljebb 30 másodperc lehet, különben a kávé túlcsordulhat 

a tölcsér szélén.
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AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA ÉS AUTOMATIKUS INDÍTÁS 

PROGRAMOZÁSA (csak csepegtetett kávé elkészítésére vonatkozik)

A készülék lehetővé teszi a kávéfőzés idejének programozását:

1. A PROG gomb lenyomása után beállíthatja az aktuális időt és kávé készítés idejének kezdetét.

2. Ha az LCD kijelzőn megjelenik a CLOCK felirat, akkor a HOUR és MIN gombok segítségével beállíthatja 

az aktuális időt 0:00 és 23:59 között.

3. Ha az LCD kijelzőn megjelenik a TIMER felirat, akkor a HOUR és MIN gombok segítségével beállíthatja 

a kávéfőzés idejét 0:00 és 23:59 között.

4. Az íz intenzitását egy „ “, kettő „ “ vagy három „ “ kávébab kiválasztásával 

szabhatja meg, a „Mode“. gomb megnyomásával.

5. Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot, és a piros ellenőrző lámpa bekapcsol, a készülék elkezdi 

készíteni a kávét, és 2 perccel a kávé készítés után kikapcsol.

6. Nyomja meg kétszer az ON/OFF gombot, a kék fény bekapcsol és a készülék automatikus kávéfunkcióra 

vált. A kék fény kialszik és a piros fény bekapcsol: a készülék elkészíti a kávét egy előre programozott 

időben.

7. Nyomja meg háromszor az ON/OFF gombot, és a készülék visszatér a várakozáshoz.

FIGYELEM: 
KÁVÉFŐZÉS KÖZBEN NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A KÁVÉFŐZŐT, MERT SZÜKSÉG LEHET 
MANUÁLIS KEZELÉSÉRE!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

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

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

fűtőlapot, tölcsért, fi ltert és a vízforralót; tisztítás után szárítsa is meg őket. 

Megjegyzés: 

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

vízbe a fedelet.

3. Nyissa ki a víztartály fedelét, húzza ki a tölcsért és a szűrőt, vagy fordítsa el a tölcsért az óramutató 

járásával ellentétes irányba, majd húzza ki a tölcsért és a szűrőt (két módon húzhatja ki a tölcsért 

a kávéfőzőből), majd tisztítsa meg tisztítószerrel. Végül tiszta vízzel öblítse le.

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

ÁSVÁNYI ÜLEDÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA

Ahhoz, hogy a kávéfőzője hatékonyan működjön, háromhavonta vagy a víz minőségétől és a készülék 

használati gyakoriságától függően el kell távolítani a lerakodott ásványokat az alábbiak szerint: Töltse fel 

a vízforralót egy rész fehér ecettel és három rész hideg vízzel. A víz és ecet keverékét öntse a tartályba, 

a tölcsérbe ne tegyen kávét. Hagyja a készüléket, hogy feldolgozza az oldatot a "Az első használat előtt" 

című részben leírtak szerint. Szükség szerint ismételje meg, amíg sárga folyadék csurog ki. Ezután öntsük 

a keveréket, és forraljuk át tisza csapvízzel, amíg már nem érezni az ecet szagát.
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PARAMÉTEREK

Modellsz. PHCM 3000

Névleges feszültség 220 - 240 V - 50/60 Hz

Névleges teljesítmény 800 W

Kapacitás 1,2 l

Tömeg 2,25 kg

3. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

Tünet Ok Megoldás

A vízforralóból szivárog a víz 

vagy a vízforraló fedeléről lefolyik 

a víz

A vízforraló nem megfelelően 

csatlakozik

Helyezze a vízforralót úgy, hogy 

a tengelye a tölcsér nyílásának 

tengelyében legyen.

A kávé túl lassan csepeg vagy 

túláramlik a kivehető tölcséren

A kávé túl fi noman őrölt vagy 

túlságosan zsíros
Használjon durvábbra őrölt kávét.

A nejlonszűrő túl piszkos 
Tisztítsa meg a nejlonszűrőt tiszta 

vízzel.

Kávé maradékot vízforralóban 
A fűtőcsőben lerakódások 

vannak

Lásdc Az ásványi üledékek 

eltávolítása

A kávéfőző alsó részéből víz 

szivárog.
A készülék szivárgása

Ne használja a kávéfőzőt, vigye 

el egy hitelesített szervizközpontba.

A kávéfőző nem mműködik.

A kávéfőző túlmelegedett, 

ezért az automatikus védelmi 

rendszer aktiválódott.

A kávéfőzőnek újra kellene 

működnie, miután 30 másodpercig 

pihent. Ha ez nem történik meg, 

lépjen kapcsolatba egy hitelesített 

szervizközponttal.

A kávé hőmérséklete alacsony kevés víz Töltse fel a víztartályt

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

rendelkező szervizközponttal.

A termék helyes megsemmisítése: 

Ez a jelzés azt jelenti, hogy a termék az EU országaiban nem dobható ki általános háztartási hulladék 

közé. Annak érdekében, nehogy a készülék helytelen megsemmisítése környezetszennyezést vagy 

egészségkárosodást okozzon, dobja ki az előírásoknak megfelelően, és ezzel lehetővé teszi anyagának 

újrahasznosítását. A működésképtelen készüléket adja le egy gyűjtőudvarban, vagy vegye fel a kapcsolatot az 

eladóval, akitől vásárolta. Az eladó gondoskodik a termé átvételéről és újrahasznosításáról.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse meg.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK 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 az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve 

más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén 

is le lehet adni. 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 az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen 

információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges 

tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

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

és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.


