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AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig 
ügyelünk az Ön biztonságára. Mindazonáltal kérjük, a készülék használata során óvatosan 
járjon el, és tartsa be a következő utasításokat.

• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek 
és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos használatáról és 
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. 
A tisztítást és karbantartást nem végezhetik 
gyermekek felügyelet nélkül.

• Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza 
szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos használni.

FIGYELMEZTETÉS: A töltőnyílást tilos 
használat közben kinyitni.

• A készülék csak otthoni használatra való. 
A készülék nem kereskedelmi használatra 
készült. Ne használja a készüléket mozgó 
gépjárműben vagy hajón, ne használja szabad 
téren, ne használja más célra, mint amire szolgál. 
Ellenkező esetben sérülés következhet be.
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• A készülék nem alkalmas olyan helyeken 
történő használatra, mint:
– személyzeti konyhasarok üzletekben, 

irodákban és más munkahelyeken;
– hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
– földművelő gazdaságok;
– szállást és reggelit biztosító 

vendéglátóhelyek.
FIGYELEM: A készüléket az ebben 
a használati útmutatóban ismertetett 
utasításoknak megfelelően használja. 
Ellenkező esetben sérülés történhet, 
a készülék meghibásodhat vagy veszélyes 
helyzet alakulhat ki.

• A készüléket, a tápkábelt és a csatlakozódugót 
soha ne mártsa vízbe vagy más folyadékba.

• Akadályozza meg, hogy a tápkábel és 
a csatlakozódugók vízzel vagy más folyadékkal 
érintkezzenek.

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

• A készülék kizárólag filteres kávé készítésére 
való. A készüléket csak a rendeltetésének 
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megfelelő célra használja.
• A hálózathoz való csatlakoztatás előtt 

ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén 
feltüntetett névleges feszültség egyezik-e az 
aljzat elektromos feszültségével.

• A készüléket csak megfelelően földelt aljzatba 
csatlakoztassa. Biztonsági okokból nem 
javasoljuk elosztó vagy hosszabbító kábel 
használatát.

• A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, 
a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem 
stabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz 
felületre helyezze.

• A készüléket ne tegye elektromos- vagy 
gázfőzőre vagy nyílt láng közelébe.

• A készüléket kád, zuhanyzó vagy medence 
közvetlen közelében használni tilos.

• A készüléket csak a mellékelt eredeti 
tartozékokkal használja.

• A készüléket mindig kapcsolja ki és húzza 
ki a hálózatból, ha nem használja, ha 
felügyelet nélkül hagyja, valamint szét- vagy 
összeszerelés, áthelyezés, a tartály töltése vagy 
tisztítás előtt. Áthelyezés vagy tisztítás előtt 
a készüléket hagyja teljesen kihűlni. 
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• A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. 
A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és 
karbantartás fejezet utasításai szerint végezze. 
A készüléket ne mossa folyó víz alatt, és ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba.

• A víztartályt csak tiszta hideg vízzel töltse fel. 
Más folyadékot betölteni tilos. Nem javasoljuk 
szűrt, ásványmentesített vagy desztillált víz 
használatát, mert hatással lehet a készülék 
működésére és a kávé ízére.

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

• Kávéfőzés előtt ellenőrizze, hogy a kar jól 
van-e rögzítve a gőzölőfejen.

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

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

• A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt 
győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett 
feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.

• Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket 
a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet 
a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt 
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a csatlakozónál húzva húzza ki az aljzatból.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN 
ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
• A használatba vétel előtt a tápkábelt teljesen 

tekerje ki.
• A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy 

konyhapult széléről lógni, forró felülethez 
érni vagy összegabalyodni. Ne tegyen nehéz 
tárgyakat a hálózati kábelre. 

• Biztonsági okokból a készüléket külön 
áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más 
készülékektől elkülönítve. A készülék 
csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.

• Áramütés elkerülése érdekében ne tegye 
a készüléket, az alapzatát vagy a tápkábelt 
vízbe vagy más folyadékba.

• Ajánljuk, hogy a készüléket rendszeresen 
ellenőrizze le. A készüléket ne használja, ha 
bármilyen módon sérült vagy hibás a tápkábel 
vagy a csatlakozódugó. Minden javítást bízzon 
a legközelebbi Catler szakszervizre.

• A mindennapos tisztítás kivételével minden 
karbantartást Catler szakszervizre kell bízni.
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• Javasoljuk, hogy szereljen fel áramvédőt 
(normál biztonsági kapcsolókat 
a konnektorban), hogy ezzel nagyobb védelmet 
biztosítson a készülék használata során. 
Javasoljuk, hogy az áramvédőt (névleges 
hibaáram leoldási értéke ne legyen több, 
mint 30 mA) arra az áramkörre szerelje fel, 
amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni. 
További szakmai tanácsért forduljon 
a villanyszerelőjéhez.



9ISMERJE MEG AZ ES 8014 KÁVÉFŐZŐT

ISMERJE MEG AZ ES 8014 KÁVÉFŐZŐT
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1. Felület a csészék melegítésére
 A csészék melegítésére szolgáló 

nagy felület hatékonyan előmelegíti 
a csészéket, és így segít megőrizni 
a valódi eszpresszó kulcselemeit, ami az 
édesség, a krémesség és a telt aroma.

2. A gőzkiadás szabályozója

3. Gőzfúvóka
 Az önálló thermoblock szivattyúval 

folyamatos gőzkiadást biztosít, hogy 
selymes, sűrű tejet, és gazdag habot 
kapjon. A gőzfúvóka kommersz csuklóval 
van ellátva, ami 360° mozgást tesz 
lehetővé, így a fúvóka a szükséges 
helyzetbe állítható.

4. Gőzölőfej

5. Kar

6. Nyomáskijelző a karban
 A nyomáskijelző megjeleníti az 

aktuális nyomást, amelyen a kávé fő. 
A kijelző tájékoztatójának segítségével 
azonnal felismerheti, ideális nyomáson 
készül-e a kávé.

7. Kivehető csepptálca és rács
 A nagy kapacitású rozsdamentes acél 

csepptálca egy műanyag belső tálcával 
van kibélelve, amely megakadályozza, 
hogy a kávészemek olajától nem kívánt 
foltok keletkezzenek. Nagyon könnyű 
és egyúttal könnyen kivehető. A belső 
műanyag tálca formájának köszönhetően 
könnyen tisztítható. A tálcában teltségjelző 
indikátor van, ami automatikusan 
kicsúszik, ha a tálca megtelik vízzel.

8. Csúszásgátló gumi lábak
 Az elülső gumilábak állíthatók, így 

a készülék vízszintbe állítható, és 
megkönnyítik a készülék alatti felület 
takarítását. A hátsó lábak beépített 
mozgatómechanizmussal vannak ellátva, 
ami megkönnyíti a készülék mozgatását 
a munkafelületen.

9. A víztartály fedele

10. Kezelőpanel
 A kezelőpanellel a készülék kezelése 

könnyű és gyors.

11. A forróvíz-kiadás vezérlője

12. Forróvíz-kiadó fúvóka
 A fúvóka kiadja a forró vizet és 

egyedi kivitelezésének köszönhetően 
szabályozza a forró víz sugarát is. 
A fúvóka kommersz csuklóval van ellátva, 
ami 360° mozgást tesz lehetővé, így 
a fúvóka a szükséges helyzetbe állítható.

13. 3 l-es víztartály
 A kivehető víztartálynak fogantyúja van, 

ami lehetővé teszi könnyű kezelését.

14. Hátsó borítás

15. „Kevés a víz a tartályban” kijelző
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TARTOZÉKOK

1 2 3 4 5 6 87

1. Rozsdamentes kanna a tej felhabosítására
2. Adagoló az őrölt kávéhoz
3. Tamper
4. Egyszerű fenekű szűrők (1 és 2 csészéhez)

5. Duplafenekű szűrő (1 és 2 csészéhez)
6. Kar
7. Tisztítószűrő
8. Tisztító segédeszköz

KEZELŐPANEL

1 2 3 4 5 6

1. POWER gomb
 A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
2. MANUAL gomb
 A kávé kézi kiadására szolgál.
3.  gomb
 1 csésze kávé készítésére szolgál.
4.  gomb
 2 csésze kávé készítésére szolgál.

5. PROGRAM gomb
 A kávékiadás idejének programozására 

szolgál.
6. A gombok kontroll-lámpái
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AZ ES 8014 KÁVÉFŐZŐ FUNKCIÓI
Két szivattyú és két thermoblock
A készülék két olasz szivattyúval van ellátva: 
15 bar nyomású szivattyú a kávékészítéshez 
és 4 baros szivattyú a gőzkiadáshoz. 
A 15 baros szivattyú elég nyomást biztosít 
a kávé teljes elkészítéséhez a jótékony hatású 
olajakat és aromaanyagokat is beleértve. 
A másik, 4 baros szivattyú kizárólag 
gőzkiadásra való, folyamatos párakiadást 
biztosít, hogy a tej selymes, sűrű legyen, 
gazdag habbal.
A két egymástól független thermoblock 
hőrendszer rozsdamentes acél és sárgaréz 
bevonattal van ellátva. A belső rendszerben 
felmelegítik a vizet és gondoskodnak róla, 
hogy a funkció kiválasztásakor mindig 
pontos legyen a hőmérséklet, ne kelljen 
várnia, míg a víz felmelegszik. Ráadásul 
működésükkel csökkentik a hőingadozást 
a belső rendszerben.

Kávéfőzés és tejhabosítás egyszerre
A két szivattyús és két thermoblockos 
rendszernek köszönhetően egyszerre 
főzhet kávét és habosíthat tejet. Olyan 
rendszerről van szó, amilyennel általában 
a professzionális kávéfőzők vannak ellátva.

Nyomásjelző és -útmutató
A nyomásjelző egyszerű útmutatóval is el van 
látva, amelynek segítségével rögtön láthatja, 
hogy ideális nyomáson készül-e a kávé.
Amennyiben a kijelző vonalkája a középső 
körcikkben van, a kávé ideális nyomáson 
készül. Ha azonban a kijelző vonalkája 
a középső körcikk alatt marad, ún. alulfőzött 
kávéról beszélünk. Ellenkező esetben, 
ha a kijelző vonalkája túlhalad a középső 
körcikken, ún. túlfőzött kávéról beszélünk.
Az ideális nyomás elérése érdekében a kávé 
őröltségi fokának, a szűrőben levő őrölt kávé 
mennyiségének és a kávé tömörítésekor 
kifejtett nyomásnak a megfelelő 

kombinációjára van szükség.
Tipp: Javasoljuk, hogy mindig frissen őrölt 
kávét használjon.

Gőzölőfej és kar
A gőzölőfej, a kár és a szűrők ugyanúgy 
készültek, mint a professzionális kávéfőzők 
esetében. Ráadásul rozsdamentes 
acéllal és sárgarézzel vannak kiegészítve, 
amelyek erősebbé és ellenállóbbá teszik 
őket. Mindezen alkatrészek segítenek 
a kávékészítésben. A szűrők elég nagyok, 
hogy a szükséges mennyiségű kávét őrölje 
beléjük. A gőzölőfej pedig egyenletesen 
elosztja a nyomást, hogy a kávékészítés 
ideális nyomáson történjen.

Kezelőpanel
A kezelőpanel lehetővé teszi a készülék 
könnyű és gyors kezelését úgy manuálisan, 
mint a kávékiadás idejének programozásával. 
Az alapértelmezett kávémennyiség 35 ml/
csésze, az egyszerű kezelésnek köszönhetően 
azonban módosíthatja és a készülék 
memóriájába elmentheti a kávékiadás idejét.

Előforrázás
Az előforrázás funkció a MANUAL, 
,  gombok segítségével történő 
kávékészítéskor automatikusan 
működésbe lép. Ez a szűrőben levő őrölt 
kávé megnedvesítését jelenti a tényleges 
kávékészítés előtt. Kávékészítéskor így 
felszabadul az aroma és a kész kávé 
esszenciális anyagokban gazdagabb lesz.

Anti Calc szűrő
Az Anti Calc szűrő csökkenti a víz ízét és 
illatát rontó lerakódások mennyiségét, 
ami jelentősen befolyásolja a készítendő 
kávét is. Ráadásul megakadályozza 
a vízkő lerakódását, miáltal csökkenti 
a vízkőmentesítés szükségességét és 
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meghosszabbítja a készülék élettartamát is.
Az Anti Calc szűrő a víztartályban található 
és normál háztartási használat esetén az 
élettartama kb. 12 hónap. Ha azonban 
gyakrabban, ill. kereskedelmi céllal használja 
a készüléket, javasoljuk, hogy 3-havonta 
cserélje ki a szűrőt.



14 AZ ES 8014 KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

AZ ES 8014 KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A készülékről távolítson el minden 
csomagolóanyagot és reklámcímkét. 
Mielőtt a csomagolóanyagokat kidobná az 
anyaguknak megfelelő hulladékgyűjtőkbe, 
ellenőrizze le, hogy nem maradt-e valamilyen 
alkatrész a csomagolásban.
Mossa el a tartozékokat meleg vízben egy 
kevés mosogatószerrel és alaposan öblítse le.
A készüléket törölje át meleg vízzel enyhén 
megnedvesített puha szivaccsal és törölje 
szárazra.
A készüléket állítsa sima, száraz és tiszta 
felületre. Ellenőrizze, hogy a csepptálca és 
a rács megfelelően be vannak-e helyezve 
a készülékbe. Szükség esetén csavarja ki vagy 
be az elülső állítható lábakat, hogy a készülék 
vízszintesen álljon.

A víztartály megtöltése
A víztartályt kétféleképpen töltheti fel: 
vagy a tartály fedelének felnyitásával, vagy 
a tartály kivételével.
A tartály fedele a készülék felső részében. 
a csészék melegítésére szolgáló felület 
mögött található. Hajtsa ki a fedelet és a felső 
részben levő nyíláson keresztül töltsön 
a tartályba hideg, tiszta vizet. Azután csukja 
le a fedelet.
A víztartály kivételéhez előbb ki kell 
nyitni a hátsó borítást, azután ki tudja 
venni a tartályt a készülékből. Töltse meg 
a víztartályt hideg, tiszta vízzel. Azután 
helyezze vissza a tartályt a készülékbe és 
csukja vissza a hátsó borítást.
A víz töltésénél ügyeljen a minimum és 
maximum vonalra. Soha ne töltse túl 
a tartályt a maximum jelzésnél.

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

MEGJEGYZÉS
A vizet ne hagyja 1 napnál hosszabb 
ideig a tartályban. Jó minőségű 
kávé készítéséhez mindig friss vizet 
kell használni. Ellenkező esetben 
a kész kávéital íze rosszabb lehet.
Ha a készüléket nem fogja használni, 
vegye ki a tartályt és öntse ki belőle 
a vizet.

Bekapcsolás és kikapcsolás

FIGYELEM!
A készülék 
bekapcsolása 
előtt győződjön 
meg róla, hogy 
a gőzkiadás és 
a forróvíz-kiadás 
szabályozója 
egyaránt OFF 
állásban van.
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1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba.

2. Nyomja meg egyszer röviden a POWER 
gombot a készülék bekapcsolásához. 
A POWER gomb kontroll-lámpája villogni 
kezd. Ez azt jelenti, hogy a készülék üzemi 
hőmérsékletre melegszik.

3. Amint a POWER gomb kontroll-lámpája 
abbahagyja a villogást és folyamatosan 
világít, a készülék használatra kész. 
Kigyulladnak a MANUAL, ,  
gombok kontroll-lámpái is.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja 
meg röviden a POWER gombot. Minden 
kontroll-lámpa kialszik.

MEGJEGYZÉS
Melegítés közben a készülékből gőz 
szökhet, illetve hallhatja a szivattyú 
hangját. Ez normális jelenség.

A csészék felmelegítése
Az előmelegített csésze segíti a kávé 
optimális hőmérsékletének megtartását. 
A csészét előmelegítheti a forróvíz-
vezetékből nyert forró vízzel, és azzal, ha 
a csészét az előmelegítő felületre helyezi.

A szűrő kiválasztása
Az Ön Catler ES 8014 kávéfőzőjét egyszerű és 
duplafenekű szűrőkkel szállítjuk.
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 készíthessen.
A dupla fenekű szűrők (1 és 2 csészéhez) az 
előzőleg megőrölt kávéhoz használhatóak 
és szabályozzák a nyomást, amivel 
az őrlés finomságától, az adagolástól 
és a tömörítéskor kifejtett nyomástól 
függetlenül optimalizálják a kávéfőzést és 
a habképződést.

Egy adag kávé készítéséhez használja az 
1 csésze készítéséhez való szűrőt, két adag 
kávé vagy nagy csészébe vagy bögrébe 
szánt erős kávé készítéséhez használja 
a 2 csészéhez való szűrőt.

A kávé tömörítése
A karba tegye be a szűrőt. Melegítse elő 
a kart és a szűrőt úgy, hogy tegye őket 
a gőzölőfej alá és nyomja meg a MANUAL 
gombot. A gőzölőfejből forró víz kezd 
folyni. Ezzel átmelegíti a gőzölőfejet és 
eltávolítja belőle az őrölt kávé maradékát és 
a szennyeződéseket.
Amint a kar és a szűrő eléggé felmelegedett, 
nyomja meg újra a MANUAL gombot és 
a forró víz kiadása leáll.
Gondosan törölje szárazra a kart és a szűrőt, 
és töltse meg a szűrőt frissen őrölt kávéval.
A tamper segítségével tömörítse az őrölt 
kávét a szűrőben.
A szűrő pereméről törölje le a felesleges 
kávét.

MEGJEGYZÉS
A kávét elég erősen tömörítse 
(a kifejtett nyomás 15-20 kg). 
A lenyomások száma nem annyira 
fontos, mint az egész időtartam alatt 
fennálló állandó nyomás. A helyes 
adagoláshoz a tamper féméle legyen 
egy szintben a PO szűrő felső részével 
a kávé végső tömörítésekor.

A kar behelyezése a gőzölőfejbe
A kart helyezze a gőzölőfej alá úgy, hogy 
a fogantyú balra nézzen. Tegye be a kart 
a gőzölőfejbe és fordítsa el a jobbra, tehát 
a gőzölőfej közepe felé, amíg ellenállást nem 
érez.



16 AZ ES 8014 KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS
Ha a kart ki akarja venni 
a gőzölőfejből, tegye ugyanezt 
fordított sorrendben.

ALAPMŰVELETEK

1 csésze kávé készítése – gomb 
A   gomb 1 csésze kávé készítésére szolgál.
Amint a készülék használatra kész, nyomja 
meg röviden a   gombot. A kávékészítés 
folyamata automatikusan elindul és 
a csészébe kb. 35 ml kávé folyik ki. Ez az előre 
beállított kávémennyiség. A POWER és 
a   kontroll-lámpák tovább világítanak, míg 
a többi kontroll-lámpa kialszik.
Amint a csészébe kifolyik az előre beállított 
kávémennyiség, a kávékiadás automatikusan 
leáll.
1 csésze kávé készítéséhez az 1 csészéhez 
való szűrő használatát javasoljuk.

MEGJEGYZÉS
Az 1 csésze kávé főzésének része az 
előforrázás funkció is. Az előforrázás 
funkció során a készülék 3 rövid 
impulzusban vizet pumpál a szűrőbe, 
azután teljes nyomáson megkezdődik 
a kávéfőzés.

MEGJEGYZÉS
A kávékiadást bármikor 
megszakíthatja a MANUAL, a   vagy 
a   gomb megnyomásával.

2 csésze kávé készítése –  gomb
A   gomb 2 csésze kávé készítésére 
szolgál.
Amint a készülék használatra kész, nyomja 

meg röviden a   gombot. A kávékészítés 
folyamata automatikusan elindul és 
a csészékbe kb. 70 ml kávé folyik ki. Ez az 
előre beállított kávémennyiség. A POWER és 
a   kontroll-lámpák tovább világítanak, 
míg a többi kontroll-lámpa kialszik.
Amint a csészékbe kifolyik az előre beállított 
kávémennyiség, a kávékiadás automatikusan 
leáll.
2 csésze kávé készítéséhez a 2 csészéhez való 
szűrő használatát javasoljuk.

MEGJEGYZÉS
A 2 csésze kávé főzésének része az 
előforrázás funkció is. Az előforrázás 
funkció során a készülék 3 rövid 
impulzusban vizet pumpál a szűrőbe, 
azután teljes nyomáson megkezdődik 
a kávéfőzés.

MEGJEGYZÉS
A kávékiadást bármikor 
megszakíthatja a MANUAL, a   vagy 
a   gomb megnyomásával.

KÉZI VEZÉRLÉS
A MANUAL gomb a kávékészítés kézi 
vezérlésére szolgál. Így teljes mértékben 
felügyelheti a kávé kiadásának hosszát.
Amint a készülék használatra kész, 
nyomja meg röviden a MANUAL gombot 
a kávékiadás megkezdéséhez. A MANUAL 
és a POWER kontroll-lámpák tovább 
világítanak, míg a   és a   gombok 
kontroll-lámpája kialszik.

Amint a csészékbe kifolyt az elegendő 
mennyiségű kávé, nyomja meg újra 
a MANUAL gombot a kávékiadás 
befejezéséhez.
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MEGJEGYZÉS
A kávéfőzés kézi vezérlésének része az 
előforrázás funkció is. Az előforrázás 
funkció során a készülék 3 rövid 
impulzusban vizet pumpál a szűrőbe, 
azután teljes nyomáson megkezdődik 
a kávéfőzés.

MEGJEGYZÉS
A kézzel vezérelt kiadási időt a készülék 
nem menti el a memóriájába.

PROGRAMOZÁS

A PROGRAM gomb a kávékiadás idejének 
programozására szolgál. Az alapértelmezett 
mennyiség 1 csészéhez 35 ml, 2 csészéhez 
70 ml. Ezeket a mennyiségeket azonban 
módosíthatja és a készülék memóriájába 
elmentheti.

A kiadás idejének programozása 
1 csészéhez
1. A karba tegye be az 1 csészéhez 

való szűrőt, és a szűrőbe az őrölt 
kávét. Tömörítse a kávét és tegye 
be a gőzölőfejbe. A kar alá tegye be 
a csészét.

2. Nyomja meg egyszer a PROGRAM 
gombot. A PROGRAM, a POWER, 
a   és a   kontroll-lámpák tovább 
világítanak, míg a MANUAL kontroll-
lámpa kialszik.

3. Nyomja meg egyszer a   gombot. 
A POWER és a   kontroll-lámpák tovább 
világítanak, míg a   kontroll-lámpa 
kialszik.

4. Amint kifolyt a csészébe a kívánt 
mennyiségű kávé, ill. letelt a szükséges 
időtartam, nyomja meg röviden 

a   gombot. Felhangzik egy dupla 
hangjelzés, és az újonnan módosított 
kiadási idő mentésre kerül a készülék 
memóriájába.

5. A készülék visszatér készenléti 
üzemmódba, és újabb használatra kész.

A kiadás idejének programozása 
2 csészéhez
1. A karba tegye be a 2 csészéhez 

való szűrőt, és a szűrőbe az őrölt 
kávét. Tömörítse a kávét és tegye be 
a gőzölőfejbe. A kar alá tegyen be két 
csészét vagy egy nagy bögrét.

2. Nyomja meg egyszer a PROGRAM 
gombot. A PROGRAM, a POWER, 
a   és a   kontroll-lámpák tovább 
világítanak, míg a MANUAL kontroll-
lámpa kialszik.

3. Nyomja meg egyszer a   gombot. 
A POWER és a   kontroll-lámpák 
tovább világítanak, míg a   kontroll-
lámpa kialszik.

4. Amint kifolyt a csészébe a kívánt 
mennyiségű kávé, ill. letelt a szükséges 
időtartam, nyomja meg röviden 
a   gombot. Felhangzik egy dupla 
hangjelzés, és az újonnan módosított 
kiadási idő mentésre kerül a készülék 
memóriájába.

5. A készülék visszatér készenléti 
üzemmódba, és újabb használatra kész.

MEGJEGYZÉS
A készülék automatikusan megáll, ha 
a kávé- vagy forróvíz-kiadás eléri a 240 
ml-t. Ez egy biztonsági elem, amely 
védi a készüléket a túlmelegedéstől és 
a sérüléstől.
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MEGJEGYZÉS
Kávékészítés közben villoghat 
a POWER kontroll-lámpa. Ez azt jelenti, 
hogy a készülék üzemi hőmérsékletre 
melegszik. A kávékészítést ez 
a jelenség nem befolyásolja.

A kávéfőzés befejezése után
Ha ki akarja venni a kart a gőzölőfejből, fordítsa 
el a kar fogantyúját balra és vegye ki a kart.
A kávézaccot ütögesse ki a szemétkosárba, 
vagy komposztálhatja is.
Vegye ki a szűrőt a karból. Ha nehéz a szűrőt 
kivenni a karból, dugja a körmét vagy egy 
kést a szűrő pereme és a kar pereme közé, és 
óvatosan emelje meg a szűrőt.
Öblítse el a kart és a szűrőt meleg folyó 
víz alatt, hogy eltávolítsa az őrölt kávé 
maradékát.
Öblítse át a gőzölőfejet a MANUAL gomb 
megnyomásával. A gőzölőfejből forró víz 
kezd folyni. Ezzel eltávolítja az őrölt kávé 
maradékát és a szennyeződéseket.

FIGYELEM!
A szűrő és a karnak 
az a része, amely 
benne volt 
a gőzölőfejben, 
nagyon forró 
lehet. Óvatosan 
bánjon a karral és 
a szűrővel. Égési 
sérülést szenvedhet.

Készenléti üzemmód
A készülék automatikusan készenléti 
módba kapcsol 1 óra tétlenség után. 
A POWER kontroll lámpa lassan kigyullad. 
A készenléti üzemmódot bármelyik gomb 
megnyomásával megszakíthatja.

Automatikus kikapcsolás
A készülék 26 óra tétlenség után 
automatikusan kikapcsol. A bekapcsoláshoz 
nyomja meg a "POWER" gombot.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁS 
VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a funkció azoknak az értékeknek 
a visszaállítására szolgál, amelyekkel 
a készüléket a gyárból kibocsátották. Viszont 
minden Ön által végrehajtott beállítás törlődik.
1. Először győződjön meg róla, hogy 

a gőzkiadás és a forróvíz-kiadás 
szabályozója OFF állásban van.

2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba és kapcsolja be a készüléket.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a MANUAL 
gombot, és ezzel egyidőben nyomja meg 
röviden a POWER gombot is. Ezután 
engedje el a MANUAL gombot.

4. Ha megszólal egy 4-szeres hangjelzés és 
a POWER kontroll lámpa villogni kezd, 
a gyári beállítás visszaállítása sikeresen 
megtörtént.

TEJHABOSÍTÁS

A tejhabosítás a gőzfúvóka segítségével 
történik. A gőz két fontos funkciót lát 
el: felmelegíti a tejet és egyúttal olyan 
légbuborékokkal gazdagítja, amelyek 
selymesen bársonyos habot hoznak létre. 
A tökéletes csésze kávéhoz hasonlóan 
a tejhabosítás is időt és tapasztalatot igényel.
Ne feledje, hogy az eszpresszó minden 
kávéital alapja, a tej pedig a kiegészítője.
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1. A rozsdamentes kannába öntsön friss, 
hűtött tejet.

2. A habosítás megkezdése előtt a gőzfúvókát 
ki kell tisztítani, hogy eltávolítsa az 
esetleges tejmaradványokat és más 
szennyeződéseket. A gőzfúvókát irányítsa 
a rács felé és fordítsa el a gőzkiadás 
szabályozóját. Néhány másodpercig 
engedje ki a gőzt, majd állítsa a gőzkiadás 
szabályozóját OFF állásba.

3. Fordítsa el a gőzfúvókát úgy, hogy 
a készüléktől kb. 45° szögben álljon.

4. Merítse bele a gőzfúvókát a tejes 
edénybe úgy, hogy a gőzfúvóka vége kb. 
1 cm-rel a tej felszíne alatt legyen.

5. A gőzkiadás szabályozója segítségével 
indítsa el a gőzt. A gőz kibocsátása 
közben a szivattyú hangját hallja. Ez 
normális jelenség.

6. Fordítsa a kannát úgy, hogy a gőzfúvóka 
a kanna kiöntőjén helyezkedjen el, 
majd lassan csúsztassa a kannát lefelé 
egészen addig, amíg a gőzfúvóka vége 
közvetlenül a tej felszíne alá kerül. 
Ezzel a kannában levő tej örvényleni és 
spirálisan forogni kezd.

7. Ahogy a tej melegszik és habosodik, 
fokozatosan emelkedik a szintje is. 
Óvatosan csúsztassa a kannát lefelé 
úgy, hogy a gőzfúvóka vége mindig 
közvetlenül a tej felszíne alatt legyen.

8. Ha elegendő mennyiségű hab 
keletkezett, merítse a gőzfúvókát a tejbe, 
hogy felmelegítse a kannában levő tejet.

9. Amikor a tej eléri a 60–65 °C hőmérséklet, 
fordítsa a gőzszabályozót OFF állásba. Ha 
nincs hőmérője a tej hőmérsékletének 
mérésére, a hőmérsékletet úgy is 
megállapíthatja, hogy a tenyerét 
a kanna fenekére helyezi. Ha a kanna 
feneke legalább 3 másodpercig égeti 
a tenyerét, a tej elég meleg és leállíthatja 
a gőzkiadást.

10. Vegye ki a gőzfúvókát a kannából 
és törölje meg egy enyhén nedves 

szivaccsal. Javasoljuk, hogy a gőzfúvókát 
rögtön a habosítás után tisztítsa meg. 
A gőzfúvókát irányítsa a rács felé és 
fordítsa el a gőzkiadás szabályozóját. 
Néhány másodpercig engedje ki a gőzt, 
majd állítsa a gőzkiadás szabályozóját 
OFF állásba. A gőzfúvókát újra törölje 
meg egy tiszta, enyhén nedves szivaccsal.

11. A tejes edényt lazán ütögesse 
a konyhapulthoz. Ezzel felszabadítja 
a felesleges légbuborékokat. Forgassa 
a tejet a kannában, amíg a tej és 
a hab sima és fényes nem lesz. Így 
összekapcsolja a tejet és a tejhabot. 
Öntse bele a tejet a kávéitalba.

Tanácsok és tippek
A tej mennyisége függ a készítendő 
kávéscsészék számától, ill. a csésze 
nagyságától és a kávéital fajtájától is. 
Mindazonáltal a kannát legalább félig, de 
legfeljebb 2/3-ig kellene tejjel megtölteni. Ne 
feledje, hogy a habosítás során a tej térfogata 
megnő és kifolyhat, ha a kanna majdnem tele 
volt.
Javasoljuk, hogy alaposan lehűtött, friss, 
teljes tejet használjon. Így optimális 
eredményt érhet el. A tej felhabosítására 
szolgáló rozsdamentes kannát is a hűtőben 
tarthatja. Az eredmény tökéletes, gazdag 
habbal rendelkező tej lesz.
A tejhabosítás során a gőz ne szökjön 
a felszín fölé. Így nagy buborékok 
keletkeznének, amelyek gyorsan szétesnek és 
soha nem tudná összekapcsolni a meleg tejet 
a tejhabbal.
A tejhab mennyisége a kávéital fajtájától 
függ. Krémes cappuccino készítéséhez sokkal 
több tejhabra lesz szüksége, mint flat white 
kávé készítéséhez.
A selymesen bársonyos hab kialakításához 
fontos, hogy a tej ne forrjon és ne égjen le.
A gőz kiadását mindig akkor indítsa el 
és állítsa le, amikor a gőzfúvóka bele 
van merítve a tejbe. Ellenkező esetben 
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a tej kifröccsenhet és beszennyezheti 
a konyhapultot.

FORRÓ VÍZ KIADÁSA

A forróvíz-kiadás funkció ideális long black 
kávé, forró csokoládé készítésekor vagy 
french pressben történő kávékészítéskor, 
esetleg teakészítéskor is.
1. A forróvíz-kiadó fúvóka alá tegyen egy 

csészét, bögrét vagy poharat.
2. Fordítsa el a forróvíz-kiadás szabályozóját 

a forró víz kiadásának megkezdéséhez. 
A forró víz kiadása közben a szivattyú 
hangját hallja. Ez normális jelenség.

3. Amint elegendő mennyiségű víz folyt 
a csészébe, bögrébe vagy pohárba, 
fordítsa a forróvíz-kiadás szabályozóját 
OFF állásba.

4. A forróvíz-kiadó fúvókát irányítsa a rácsra, 
hogy felfogja az esetleges forróvíz-
cseppeket.

KÁVÉFŐZÉSI TIPPEK

A csészék előmelegítése
Az előmelegített csésze segíti a kávé 
optimális hőmérsékletének megtartását. 
A csészét előmelegítheti a forróvíz-
vezetékből nyert forró vízzel, és azzal, ha 
a csészét az előmelegítő felületre helyezi.

A kávéfőző kar és a szita előmelegítése
A karba tegye be a szűrőt. Használjon 
1 csésze készítéséhez való szűrőt egy adag 
kávé készítéséhez és 2 csésze készítéséhez 
való szűrőt két adag kávé, nagy csészébe 
vagy bögrébe szánt erős kávé készítéséhez.
Melegítse elő a kart és a szűrőt úgy, hogy 
tegye őket a gőzölőfej alá és nyomja meg 
a MANUAL gombot. A gőzölőfejből forró víz 
kezd folyni. Ezzel átmelegíti a gőzölőfejet és 
eltávolítja belőle az őrölt kávé maradékát és 
a szennyeződéseket.

Amint a kar és a szűrő eléggé felmelegedett, 
nyomja meg újra a MANUAL gombot és 
a forró víz kiadása leáll.
Gondosan törölje szárazra a kart és a szűrőt.

A kávé adagolása és tömörítése
Az őrölt kávé adagolásához használja 
a mellékelt adagolót.
A kart az őrölt kávéval támassza a konyhapult 
széléhez és néhányszor nyomkodja le a kávét 
a szűrőben, hogy egyenletesen szétterítse és 
tömörítse.
Nyomja le elég erősen (a kifejtett nyomás 
15–20 kg). A lenyomások száma nem annyira 
fontos, mint az egész időtartam alatt fennálló 
állandó nyomás.
Törölje le a felesleges kávét a szűrő 
pereméről, hogy megfelelő legyen a tömítés 
a gőzölőfejbe való behelyezéskor.
A helyes adagoláshoz a tamper fém élének 
egy szintben kell lennie a szűrő felső részével 
a kávé végső tömörítése UTÁN.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg róla, hogy a tamper 
száraz és tiszta. Különben az őrölt kávé 
ráragad a tamperre, és a tömörítés 
nehéz lesz.

Az őrölt kávé mennyisége és a tömörítés 
ereje minden kávékészítéskor azonos legyen, 
hogy mindig ugyanolyan eredményt érjen 
el. A használt szemeskávé típusától függően 
azonban változhat az őrlés foka. Ha a kávé túl 
lassan folyik ki, durvábbra kell őrölni és viszont.

Kávéfőzés
Győződjön meg róla, hogy kar megfelelően 
van behelyezve a gőzölőfejbe.
Tegye a csészét/csészéket a kar alá.
Várja meg, amíg a készülék üzemi 
hőmérsékletre melegszik. A POWER kontroll-
lámpa abbahagyja a villogást és pirosan 
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világítani kezd.
Mindig a karba behelyezett szűrőnek 
megfelelő kávéital gombját nyomja meg, 
azaz ha a karban az 1 csésze készítéséhez 
való szűrő van, a   gombot, ha a karban 
a 2 csésze készítéséhez való szűrő van, a   
gombot nyomja meg.
Figyelje a megfelelő nyomást 
a nyomásjelzőn. A kijelző vonalkájának 
a kijelző középső körcikkében kell lennie.
A kiadott kávénak fényes sötét színűnek kell 
lennie karamellszínű habbal, és a csepegő 
mézéhez hasonló állagúnak kell lennie.
Az elkészült kávét azonnal szolgálja fel.

Előforrázás
Az előforrázás funkció segíti a tökéletes kávé 
elkészítését. A kávékészítés kiválasztása 
után a készülék 3 rövid impulzussal vizet 
szivattyúz a szűrőbe, ami megnedvesíti 
és megduzzasztja a kávét. Azután teljes 
nyomáson megkezdődik a kávéfőzés.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket 
a POWER gombbal, húzza ki a tápkábel 
csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja 
meg, míg teljesen kihűl.

FIGYELEM!
Áramütés 
elkerülése 
érdekében ne 
tegye a tápkábelt, 
a csatlakozódugót 
vagy az alapzatot 
vízbe vagy más 
folyadékba.

A kávéfőző egyetlen alkatrésze sem mosható 
mosogatógépben.

TISZTÍTÁS MINDEN HASZNÁLAT 
UTÁN

Fontos, hogy a készüléket minden használat 
után megtisztítsa, hogy eltávolítsa a kávé- és 
tejmaradványokat. A rendszeres karbantartás 
meghosszabbítja készüléke élettartamát.
Minden használat után:
1. Távolítsa el a kávézaccot a szűrőből. Vegye 

ki a szűrőt a karból. Ha nehéz a szűrőt 
kivenni a karból, dugja a körmét vagy egy 
kést a szűrő pereme és a kar pereme közé, 
és óvatosan emelje meg a szűrőt.

2. Öblítse el a kart és a szűrőt meleg folyó 
víz alatt, hogy eltávolítsa az őrölt kávé 
maradékát. Törölje szárazra.

3. Öblítse át a gőzölőfejet a MANUAL gomb 
megnyomásával. A gőzölőfejből forró víz 
kezd folyni. Ezzel eltávolítja az őrölt kávé 
maradékát és a szennyeződéseket.

4. Tiszta, enyhén nedves szivaccsal törölje 
le a gőzfúvókát. A gőzfúvókát irányítsa 
a rács felé és fordítsa el a gőzkiadás 
szabályozóját. Néhány másodpercig 
engedje ki a gőzt, majd állítsa 
a gőzkiadás szabályozóját OFF állásba. 
A gőzfúvókát újra törölje meg egy tiszta, 
enyhén nedves szivaccsal.

5. Vegye ki a csepptálcát és a rácsot 
a készülékből, és öntse ki belőle a vizet. 
Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra. 
Azután helyezze vissza a készülékbe.

FIGYELEM!
A víz a csepptálcában 
nagyon forró 
lehet. Legyen 
óvatos, amikor 
kiveszi a tálcát 
a készülékből, 
nehogy megégesse 
magát.

A csepptálca és a rács tisztítása
Vegye ki a csepptálcát és a rácsot 
a készülékből. Vegye le a rácsot a tálcáról és 
öntse ki a tálca tartalmát. A csepptálcát és 
a rácsot mossa el meleg vízben egy kevés 
konyhai mosogatószerrel. Öblítse le tiszta 
vízzel, és törölje szárazra.
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A víztartály tisztítása
Ha a készüléket nem fogja használni, vegye ki 
a víztartályt és öntse ki belőle a vizet.
Mossa el a víztartályt meleg vízben egy 
puha szivaccsal, és törölje szárazra. Mielőtt 
visszateszi a készülékbe, ellenőrizze, hogy 
a tar teljesen száraz-e.

A gőzölőfej, a kar és a szűrők tisztítása
A kart és a szűrőket minden használat után 
folyó meleg vízzel meg kell tisztítani. Azután 
törölje őket szárazra.
Egy meleg vízben enyhén megnedvesített 
tiszta törlőkendővel törölje át a gőzölőfej 
belsejét.
Ha a szűrő nyílásai elzáródnak, tisztítsa meg 
egy puha kefével.

A gőzölőfej tömítésének tisztítása
A gőzölőfej tömítése a gőzölőfej alsó 
részén található. A tömítő funkciót a karnak 
a gőzölőfejbe való behelyezése után, a kávé 
kiadásakor látja el.

MEGJEGYZÉS
Ha a készüléket hosszabb ideig nem 
fogja használni, fontos, hogy a kar 
ne maradjon a gőzölőfejben. Ez 
csökkentené a tömítés élettartamát.

A tömítést rendszeresen cserélni kell. 
A tömítés átlagos élettartama a használat 
gyakoriságától függően kb. 12 hónap.
A tömítést ki kell cserélni, amint már nem 
látja el a funkcióját és a gőzölőfejből 
a kávé kiadása közben gőz szökik. 
Ilyen esetben forduljon a Catler márka 
szervizközpontjához.

A forróvíz-kiadó fúvóka tisztítása
A forróvíz-kiadó fúvókát törölje át egy 
meleg vízben enyhén megnedvesített tiszta 
törlőkendővel.

A külső felület tisztítása
A készülék külső felületét és a csészemelegítő 
felületet mosogatószeres vízbe mártott puha 
ruhával törölje meg. A felületeket törölje 
szárazra.

FIGYELEM!
Ne használjon 
durva tisztítószert, 
drótkefét, 
drótszivacsot stb., 
mert megsérthetik 
a felületet.

A GŐZFÚVÓKA TISZTÍTÁSA

A gőzfúvókát minden használat után 
tisztítsa meg. A rászáradt tej eltömítheti 
a gőzfúvókát, befolyásolhatja a tajhabosítást 
és tönkreteheti a tejet.
A gőzfúvókát törölje meg minden használat 
után egy enyhén megnedvesített szivaccsal. 
A gőzkiadás szabályozója segítségével indítsa 
el a gőz funkciót. Néhány másodpercig 
engedje ki a gőzt, majd állítsa a gőzkiadás 
szabályozóját OFF állásba. A gőzfúvókát 
újra törölje meg egy tiszta, enyhén nedves 
szivaccsal.
Ha a rászáradt tej eltömíti a gőzfúvókát, 
csomagolja be a gőzfúvóka végét egy 
meleg vízben enyhén megnedvesített puha 
szivacsba és kapcsolja be a gőz funkciót 
kb. 10 másodpercre. Hagyja kb. 5 percig 
hatni, majd vegye le a szivacsot és törölje le 
a rászáradt tej maradványait. 
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.
Ha a gőzfúvóka eldugul és a fenti módszer 
nem hat, a tisztító segédeszköz tűje 
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segítségével szabadítsa fel a gőzölőfej 
nyílásait. Ez az eszköz a készülék belsejében, 
a hátsó burkolat mögött található.
Ha a gőzfúvóka még mindig el van dugulva, 
csavarja le a végét és tisztítsa meg újra 
a tisztító segédeszköz tűje segítségével. 
Öblítse le folyó víz alatt, ill. áztassa 
a gőzfúvóka végét egy éjszakára meleg vízbe.

A GŐZÖLŐFEJ ALAPOS TISZTÍTÁSA

A kávéolajokból származó lerakódások 
a használat során felgyűlhetnek 
a gőzölőfejben és negatívan befolyásolhatják 
a készülék működését, valamint a készítendő 
kávéital ízét. Ezért a gőzölőfejet rendszeresen 
tisztítani kell. A használat gyakoriságától 
függően a gőzölőfejet 3-havonta alaposan 
meg kell tisztítani.

Előkészítés
1. Vegye ki a víztartályt, és töltse meg 

friss hideg vízzel a maximum jelzésig. 
Helyezze vissza a készülékbe.

2. Vegye ki a csepptálcát és a rácsot, és 
öntse ki a tálcából a vizet. Helyezze vissza 
a készülékbe.

3. A karba tegye be a 2 csészéhez 
való szűrőt, majd a tisztítószűrőt. 
(A tisztítószűrő a hátsó burkolat 
belső oldalán található a tisztító 
segédeszközzel együtt.)

4. A tisztítószűrőbe tegyen 
1 tisztítótablettát és tegye be a kart 
a gőzölőfejbe.

5. A kar alá tegyen egy megfelelő nagyságú 
edényt.

MEGJEGYZÉS
Csak presszókávé készítésére 
szolgáló készülékek tisztításához való 
tisztítótablettát használjon.

A tisztítási ciklus elindítása
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 

aljzatba.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a   

és a   gombokat, majd nyomja 
meg röviden a POWER gombot. 
Amint a kontroll-lámpák balról jobbra 
kigyulladnak, engedje el a   és a   
gombokat.

3. A tisztítási ciklus elindul. A kontroll-
lámpák az egész folyamat során balról 
jobbra kigyulladnak. A tisztítás kb. 
10 percig tart.

4. Amikor a tisztítás befejeződik, a kontroll-
lámpák kialszanak és 4 hangjelzés 
hallatszik. Ezután kigyulladnak a POWER, 
MANUAL,  és  kontroll-lámpák, 
ami azt jelzi, hogy a készülék használatra 
kész.

5. Távolítsa el a vizes edényt és öntse ki 
a vizet.

6. Vegye ki a kart a gőzölőfejből.
7. Vegye ki a tisztítószűrőt és mossa le 

folyó meleg víz alatt. Törölje szárazra és 
tegye vissza a helyére a készülék hátsó 
burkolatában.

8. Vegye ki a 2 csészéhez való szűrőt, és 
a karral együtt alaposan mossa le folyó 
meleg víz alatt. Törölje szárazra.

9. A készülék ekkor használatra kész.

MEGJEGYZÉS
A tisztítási folyamat ideje alatt 
a készülék egyéb funkciói nem aktívak. 
Ha a tisztítási folyamatot meg kell 
állítania, a csatlakozódugót húzza ki 
a fali aljzatból.
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A VÍZKŐLERAKÓDÁSOK 
ELTÁVOLÍTÁSA

Rendszeres használat esetén a víz a kávéfőző 
belső részeinek többségén vízkőlerakódást 
okozhat, ami akadályozza a víz átfolyását, 
ezáltal csökkenti a kávéfőző teljesítményét és 
befolyásolja a kávé minőségét.
Javasoljuk, hogy a kávéfőzőt rendszeresen, 
4–6 havonta vízkőmentesítse. 
A vízkőmentesítés szükségessége a használat 
gyakoriságától és a víz keménységétől függ.

A vízkőlerakódások eltávolítására 
szolgáló oldat
Az alábbi módszerek közül választhat:
- A vízkőlerakódások eltávolítására 

szolgáló tabletták presszógépekhez
- Folyékony szer a vízkőlerakódások 

eltávolítására
- Fehér ecet és víz oldata.

FIGYELEM!
Mielőtt megkezdi 
a vízkőlerakódások 
eltávolítását, 
bizonyosodjon 
meg róla, hogy 
a készülék ki 
van kapcsolva és 
a tápkábel ki van 
húzva a hálózati 
aljzatból.

1. Vegye ki a víztartályt és mossa el. 
Attól függően, hogy melyik módszert 

választotta a vízkőlerakódások 
eltávolítására, az alábbiak szerint járjon el:
A. A vízkőlerakódások 

eltávolítására szolgáló tabletták 
presszógépekhez

 Töltse meg a tartályt 1 l meleg vízzel, 
tegyen bele 1 tablettát és oldja 
fel. Amikor a tabletta feloldódott 
(a feloldódás kb. 5–7 percig tarthat), 
tegye be a tartályt a készülékbe.

B. Folyékony szer a vízkőlerakódások 
eltávolítására

 Töltse meg a tartályt kb. 1,5 l meleg 
vízzel és öntsön hozzá 1 kupak 
folyékony szert. Tegye vissza a tartályt 
a készülékbe.

C. Fehér ecet és víz oldata
 Töltse meg a tartályt kb. 1,5 l meleg 

vízzel és adjon hozzá 3 evőkanál 
fehér ecetet. Tegye vissza a tartályt 
a készülékbe.

2. A gőzölőfej belső részéből egy 
csavarhúzó segítségével csavarozza 
ki a védőrács tömítőcsavarját. Vegye 
ki a csavart és a védőrácsot, és tegye 
biztonságos helyre.

FIGYELMEZTETÉS:
Legyen óvatos, nehogy elveszítse 
a csavart vagy a védőrácsot. 
A vízkőlerakódások eltávolításának 
befejezése után a védőrácsot vissza 
kell csavarozni.

3. Vegye ki a csepptálcát és a rácsot, és 
öntse ki a tálcából a vizet. Helyezze vissza 
a készülékbe.

4. A gőzölőfej alá tegyen egy megfelelő 
nagyságú edényt. A vízkőlerakódások 
eltávolítása közben a kar és a szűrő ne 
legyen benne a gőzölőfejben.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati 
aljzatba. Kapcsolja be a készüléket 
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a POWER gombbal és várjon, amíg 
bemelegszik (a POWER kontroll-lámpa 
abbahagyja a villogást és világítani kezd).

6. Nyomja meg egyszer röviden a MANUAL 
gombot és hagyja, hogy a tartályban 
levő víz kb. fele átfolyjon a gőzölőfejen. 
Nyomja meg újra a MANUAL gombot 
a vízkiadás leállításához.

MEGJEGYZÉS
A készülék automatikusan kikapcsol, 
amint kifolyt kb. 240 ml víz. Nyomja 
meg újra a MANUAL gombot, hogy 
folytatni tudja a folyamatot. Szükség 
esetén eltávolíthatja a vizet a gőzölőfej 
alatt lévő edényből.

FIGYELEM!
A vízkőlerakódások 
eltávolítása 
nem végezhető 
a gőzfúvókán 
keresztül.

7. Amint a tartályban levő víz kb. fele átfolyt 
a gőzölőfejen, nyomja meg a MANUAL 
gombot, és a vízkiadás leáll. Nyomja 
meg a POWER gombot a készülék 
kikapcsolásához.

8. Hagyja a készüléket kb. 10–15 percig 
kikapcsolva. Ez idő alatt a vízkőmentesítő 
szer a készülék belső rendszerében hat.

9. Azután nyomja meg újra a POWER 
gombot, és melegítse fel a készüléket 
üzemi hőmérsékletre.

10. Nyomja meg a MANUAL gombot és 
hagyja, hogy a tartályban levő maradék 

víz átfolyjon a gőzölőfejen.
11. Amikor a víztartály kiürült, vegye ki 

a készülékből és alaposan mossa el 
meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. 
Öblítse le folyó meleg víz alatt és törölje 
szárazra. Töltse meg a tartályt tiszta és 
hideg vízzel a maximum vonalig.

12. Nyomja meg a MANUAL gombot és 
hagyja, hogy a tartályban levő összes víz 
átfolyjon a gőzölőfejen.

MEGJEGYZÉS
A készülék automatikusan kikapcsol, 
amint kifolyt kb. 240 ml víz. Nyomja 
meg újra a MANUAL gombot, hogy 
folytatni tudja a folyamatot. Szükség 
esetén eltávolíthatja a vizet a gőzölőfej 
alatt lévő edényből.

13. Amikor a víztartály kiürült, vegye ki 
a gőzölőfej alatt levő edényt és öntse ki 
belőle a vizet.

14. Alaposan tisztítsa meg a készüléket 
egy puha szivaccsal és egy száraz 
törlőkendővel.

15. Óvatosan helyezze vissza a védőrácsot 
a gőzölőfejbe és rögzítse a csavarral. 
Győződjön meg róla, hogy a csavar jól 
meg van húzva.

16. Töltse meg a víztartályt friss, tiszta vízzel, 
és tegye be a készülékbe.

TÁROLÁS

Eltárolás előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati 
aljzatból, a gőzkiadás szabályozóját és 
a forróvíz-kiadás szabályozóját kapcsolja OFF 
állásba, és hagyja a készüléket kihűlni. A fenti 
utasítások alapján tisztítsa meg.
A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja, ahol 
gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá. 
Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat.
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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 fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


