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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 gyermekek nem használhatják. 
A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol 
kell tartani.

• Ezt a készüléket csak olyan csökkent mentális 
és fizikai képességű személyek használhatják, 
akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették 
nekik a készülék biztonságos használati módját 
és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
• Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza 

szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos használni.

FIGYELMEZTETÉS:
A HELYTELEN HASZNÁLAT SÉRÜLÉST 
OKOZHAT.

• A készüléket mindig húzza ki a hálózatból, 
ha felügyelet nélkül hagyja, és szerelés, 
szétszerelés vagy tisztítás előtt.

• A készülék csak háztartási használatra való. 
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Nem alkalmas olyan helyeken történő 
használatra, mint: 
– konyhasarok üzletekben, irodákban és más 

munkahelyeken;
– mezőgazdaságban;
– szállodák, motelek és más szálláshelyek 

vendégei számára;
– szállást és reggelit biztosító 

vendéglátóhelyeken.

FIGYELMEZTETÉS: 
A KÉSZÜLÉKET, A TÁPKÁBELT ÉS 
A VILLÁSDUGÓT SOHA NE MERÍTSE 
VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

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

• Azután az üveg kancsót mossa el meleg vízben 
kevés mosogatószerrel, alaposan öblítse le, és 
törölje szárazra.



4 AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

FIGYELMEZTETÉS! FORRÓ FELÜLET.
A KÉSZÜLÉK AZON RÉSZE, 
AMELYRE AZ ÜVEGKANCSÓ VAN 
HELYEZVE, AZ ÜVEGKANCSÓ 
ÉS A VÍZTARTÁLY HASZNÁLÁS 
UTÁN IS VISSZAMARADÓ HŐT 
TARTALMAZNAK. NE ÉRJEN HOZZÁ 
EZEKHEZ A FELÜLETEKHEZ. EZ ÉGÉSI 
SÉRÜLÉST OKOZHAT.

FIGYELMEZTETÉS: 
SOHA NE TÖLTSE A KÁVÉFŐZŐT 
A MAXIMÁLIS SZINT FÖLÉ, 
MERT A FORRÓ HABOS KÁVÉ 
TÚLCSORDULHAT MELEGÍTÉS 
KÖZBEN.

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

• A készülék kizárólag fi lteres kávé készítésére való. A készüléket csak a rendeltetésének 
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 jól 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 gáz főzőlapra vagy nyílt láng közelébe.
• A készüléket kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében használni tilos.
• A készülék azon részére, amelyen az üvegkancsó vagy a víztartály fedele van elhelyezve, 

ne helyezzen más tárgyakat.
• A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja.
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• A berendezést csak azzal üvegkancsóval használja, amit a berendezéshez kapott. Az 
üvegkancsót ne töltse túl, ne tegye más hőforrásra és ne használja mikrohullámú sütőben 
sem folyadékok vagy étrelek melegítésre.

• Ne használja a készüléket repedt üvegkancsóval. Ha az üvegkancsó sérülés jeleit mutatja, 
le kell cserélni újra.

• Működés közben forró gőz távozik a szellőzőnyílásokból. Ezért hagyjon legalább 20 cm 
szabad helyet a készülék felett.

• Töltse fel a víztartályt tiszta hideg vízzel. Ne öntsön bele melegített vizet vagy más 
folyadékot, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat. A víztartály maximális kapacitása 1 l. Ne 
töltse túl.

• A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a tartályban elegendő víz van, a készülék 
fedele megfelelően zárva van és a kancsó a készülékbe van helyezve. A víz szintje 
a tartályban nem haladhatja meg a maximális vonalat.

FIGYELEM:
Kávéfőzés során ne nyissa ki a víztartály fedelét. Ne érjen a víztartály fűtött felületéhez 
vagy az üvegkancsóhoz. Égési sérülés veszélye. A kancsó megemelésére és 
áthelyezésére használja a szilikonos fogantyút.

• Forró itallal telt kávéfőző kezelésénél kiemelt óvatossággal járjon el, hogy elkerülje 
a sérülést.

• Ne merítse a meleg kancsót jéghideg vízbe. Károsodás következhetne be.
• A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze a tartály vízszintjét. Ha a vízszint 

a minimális jel alá csökken, töltse fel. Tisztítás előtt a készüléket előbb kapcsolja ki és 
húzza ki a hálózatból.

• Újabb használat előtt a készüléket kapcsolja ki és hagyja legalább 10 percig hűlni.
• A készülék biztonsági hőbiztosítékkal van felszerelve, amely automatikusan megszakítja az 

elektromos áramkört, ha túlmelegszik. Ha ez ilyen helyzet bekövetkezik, akkor a készüléket 
válassza le a fali aljzatról, és hagyja kihűlni. Kihűlés után újra használhatja a készüléket. Ne 
töltse fel a tartályt hideg vízzel a fűtőtest gyors kihűléséhez.

• 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.

• A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a Karbantartás 
és tisztítás fejezet utasításai szerint végezze. A készüléket ne mossa folyó víz alatt, és ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba.

• Soha ne helyezze át a készüléket, hogy a tartály tele van vízzel, vagy az üvegkancsó 
a készülékben van.

• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel, vagy hogy a tápkábel 
dugójára ne dőljön folyadék.

• A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező 
esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATÁHOZ
• Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. A berendezést csak jól földelt aljzatba 

csatlakoztassa.
• A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy 

összegabalyodni. 
• Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más 

készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.

• Ne használja a készüléket mozgó gépjárműben vagy hajón, ne használja a szabadban, ne 
használja más célra, mint amire szolgál. Ellenkező esetben sérülés következhet be. 

• A mindennapos tisztítás kivételével minden karbantartást Catler szakszervizre kell bízni. 
Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa 
a készüléket.

• Javasoljuk, hogy telepítsen megszakítót (szabványos biztonsági kapcsolók 
a konnektorban), hogy így fokozott védelmet nyújtson a készülék használatakor. 
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.



7ISMERJE MEG A CM 4012 KÁVÉFŐZŐT

ISMERJE MEG A CM 4012 KÁVÉFŐZŐT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13
14

15

1. A víztartály fedele
2. Víztartály
3. A kávéfőző háza
4. Vízkiadó nyílás
5. Rozsdamentes acél szűrő
6. Védő szilikon kupak (a kancsó kezelésére szolgál)
7. Üvegkancsó
8. Beépített mérleg
9. Kijelző
10. Tekerő gomb
11. / automatikus indítás gombja
12.  gomb
13.  gomb
14. TARE gomb
15. Rozsdamentes acél szűrő tárolótál
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A CM 4012 KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el 
a készülékről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét.
Távolítsa el a szilikon kupakot a kancsóról, 
majd mossa el a kancsót és a rozsdamentes 
acél szűrőt meleg vízben, kevés 
mosogatószerrel, öblítse le tiszta vízzel és 
törölje szárazra. Helyezze vissza a szilikon 
kupakot a kancsó nyakára.
Enyhén nedves szivaccsal törölje le 
a kávéfőző házát, a víztartályt és a tartály 
fedelét. Törölje szárazra egy tiszta 
törlőronggyal.

A KÁVÉFŐZŐ ÁTÖBLÍTÉSE
Javasoljuk, hogy az első használat előtt, vagy 
ha hosszabb ideig nem használja, öblítse át 
a kávéfőzőt tiszta forró vízzel.
1. Töltse meg a tartályt tiszta és hideg vízzel 

a maximum vonalig.
2. Helyezze a kancsót a vízkiadó nyílás alá. 

Ebben az üzemmódban nem szükséges 
rozsdamentes acélból vagy papírból 
készült szűrőt használni.

3. Fordítsa a kapcsolót „Hot Water“ 
helyzetbe. A kijelző mutatja a tartályban 
lévő tényleges vízhőmérsékletet.

4. A / gombokkal állítsa be a„100 °C“ 
értéket.

5. Nyomja meg az  gombot 
a kávéfőző elindításához. A kávéfőző 
elindítja a vízmelegítést és a kijelző 
mutatja a tartályban lévő tényleges 
vízhőmérsékletet.

6. Amint a víz hőmérséklete eléri a beállított 
értéket, a kávéfőző leállítja a melegítést, 
és a tartályban lévő összes melegített 
vizet elkezdi kiadni a kancsóba.

FIGYELMEZTETÉS:
Használat előtt mindig ellenőrizze, 
hogy a szilikon kupak megfelelően 
van felszerelve a kancsó nyakára.

FIGYELEM!
Soha ne távolítsa el 
a víztartály fedelét, 
amíg a kávéfőző 
működik, vagy 
közvetlenül a kávé 
elkészítése után. 
Mielőtt a kupakot 
eltávolítaná, várjon 
legalább 30 percet. 
Ellenkező esetben 
fennáll az égési 
sérülések veszélye.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba, 
és a kijelző és az összes jelzőlámpa rövid 
ideig villogni fog. Várjon, amíg a kijelzőn 
a "0:00" felirat kezd villogni.
A / gombokkal állítsa be az órát, majd 
erősítse meg a  gombbal. Majd a / 
gombokkal állítsa be a perceket, és erősítse 
meg a  gombbal. Várjon, amíg az óra 
megjelenik a kijelzőn. A kávéfőző készenléti 
üzemmódba kapcsol, és használatra kész.
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MEGJEGYZÉS
Az óra helyes beállítása akkor fontos, 
ha a késleltetett indítás funkciót 
használja. A kávéfőzőt azonban 
beállított óra nélkül is működtetheti.

Ha kihúzza a tápkábelt a hálózati 
csatlakozóból, akkor csatlakoztatás után újra 
be kell állítani az órát.

A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE
A kávé készítéséhez csak tiszta hideg vizet 
használjon.
Távolítsa el a tartály fedelét, és öntsön 
bele tiszta és hideg vizet. Mindig vegye 
fi gyelembe a tartályon feltüntetett minimális 
és maximális vonalakat.
Tegye vissza a fedelet a helyére.

MEGJEGYZÉS
A tartály alján van egy érzékelő, 
amely méri a víz hőmérsékletét. Ezért 
fontos, hogy a fedél megfelelően 
legyen felhelyezve. Ellenkező esetben 
előfordulhat, hogy a víz túl sokáig 
melegszik, vagy egyáltalán nem 
melegszik fel.

A KÁVÉFŐZŐ KEZELÉSE

AUTOMATIKUS KÁVÉKÉSZÍTÉS
1. Töltse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel. 

Mindig vegye fi gyelembe a tartályon 
feltüntetett minimális és maximális 
vonalakat.

2. Helyezze a rozsdamentes acél szűrőt 
a kancsó nyakába, helyezzen bele be egy 
"V" alakú, 4-es méretű papírszűrőt, amely 
megfelel a lefőzött kávé készítésére, és 
helyezze a kancsót a kávéfőzőbe.

MEGJEGYZÉS
A papírszűrők nem tartozék, és 
a szokásos kiskereskedőnél lehet 
megvásárolni.

3. Forgassa a gombot a „Brew Mode A/M“ 
állásba. A kontroll-lámpa kigyullad. 
A / gombokkal válassza a „AUTO“ 
opciót (automatikus kávékészítés).

4. Nyomja meg a TARE gombot, majd vegye 
ki a kancsót a kávéfőzőből.

5. Szórjon szükséges mennyiségű őrölt 
kávét a papírszűrőbe. Ügyeljen arra, hogy 
a lefőzött kávé készítéséhez megfelelő 
kávét használjon. A kávé mennyisége az 
Ön személyes preferenciáitól függ.

6. Helyezze vissza a kancsót a kávéfőzőbe, 
és a kijelzőn megjelenik a behelyezett 
őrölt kávé súlya.

7. Nyomja meg az  gombot a kávéfőző 
elindításához. A  gomb villog, és 
a kávéfőző melegíteni kezdi a vizet. 
Vízmelegítés közben a kijelző a tartályban 
lévő tényleges vízhőmérsékletet mutatja.

8. Készítés közben a gomb elforgatásával 
ellenőrizheti az előre beállított 
hőmérsékletet, az őrölt kávé/víz arányt 
vagy a kávé mennyiségét.

MEGJEGYZÉS
Az automatikus kávé-készítés 
során nem lehet megváltoztatni 
a hőmérsékletet vagy az őrölt kávé 
és a víz arányát. Ezeket az adatokat 
gyárilag állítják be. Az előre beállított 
hőmérséklet 93 °C, az arány pedig 
1:15.

9. Amint a víz hőmérséklete eléri az előre 
beállított 93 °C hőmérsékletet, a kávéfőző 
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leállítja a víz melegítését, és lassan 
elkezdi adagolni a vizet a tartály aljának 
közepén lévő nyíláson keresztül. A nyílás 
alatt van egy forgó mechanizmus, amely 
forog a víz kiadása során, ami az őrölt 
kávé egyenletes főzését eredményezi.

10. Egy idő után a kávéfőző leállítja a víz 
kiadását, és a kávét körülbelül 30 
másodpercig főzi.

11. Ezután a meleg víz-kiadás újra 
elkezdődik, és a kávéfőző megismétli ezt 
a folyamatot, amíg a víz össztömege az 
őrölt kávé mennyiségének 15-szerese 
nem lesz.

12. Amint a szükséges mennyiségű vizet 
kiadja, a forgó mechanizmus leáll. 
A kijelző a kávé teljes mennyiségét 
mutatja.

13. Várja meg, amíg az összes kávé 
ki nem csöpög a csészébe, majd 
óvatosan távolítsa el a szűrőket, és 
helyezze a rozsdamentes acél szűrőt 
a csepptálcára, hogy lehűljön.

FIGYELEM!
A rozsdamentes 
acél szűrő, 
a felhasznált 
őrölt kávé és 
a kancsó nagyon 
forró. A kezelés 
során fokozott 
óvatossággal 
járjon el, nehogy 
leforrázza magát.

MANUÁLIS KÁVÉKÉSZÍTÉS
1. Töltse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel. 

Mindig vegye fi gyelembe a tartályon 
feltüntetett minimális és maximális 
vonalakat.

2. Helyezze a rozsdamentes acél szűrőt 
a kancsó nyakába, helyezzen bele be egy 
"V" alakú papírszűrőt, amely megfelel 
a lefőzött kávé készítésére, és helyezze 
a kancsót a kávéfőzőbe.

MEGJEGYZÉS
A papírszűrők nem tartozék, és 
a szokásos kiskereskedőnél lehet 
megvásárolni.

3. Forgassa a gombot a „Brew Mode A/M“ 
állásba. A kontroll-lámpa kigyullad. 
A / gombokkal válassza a „MANUAL“ 
opciót (manuális kávékészítés).

4. Nyomja meg a TARE gombot, majd vegye 
ki a kancsót a kávéfőzőből.

5. Szórjon szükséges mennyiségű őrölt 
kávét a papírszűrőbe. Ügyeljen arra, hogy 
a lefőzött kávé készítéséhez megfelelő 
kávét használjon. A kávé mennyisége az 
Ön személyes preferenciáitól függ.

6. Helyezze vissza a kancsót a kávéfőzőbe, 
és a kijelzőn megjelenik a behelyezett 
őrölt kávé súlya.

7. Most állítsa be a lefőzött kávé 
paramétereit.

 A víz hőmérséklete: Fordítsa a kapcsolót 
„Temp“ helyzetbe. A jelzőfény kigyullad. 
A  /  gombokkal állítsa be a víz 
hőmérsékletét a kávé főzéséhez 80 °C és 
98 °C között. Nyomja meg a  gombot, 
vagy várjon, amíg az érték villogása 
a kijelzőn leáll.

 Az őrölt kávé és a víz aránya: Fordítsa 
a kapcsolót a „C/W Ratio“ helyzetbe (az 
őrölt kávé és a víz aránya). A jelzőfény 
kigyullad. A / gombokkal állítsa be 
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a víz és az őrölt kávé arányát 1:10 és 1:20 
között. Nyomja meg a  gombot, vagy 
várjon, amíg a kijelzőn lévő adat villogása 
leáll.

MEGJEGYZÉS
Az őrölt kávé és a víz aránya határozza 
meg az elkészített kávé intenzitását. 
Az 1:10 arány erős kávét jelez. Ha 
kevésbé intenzív kávét szeretne, 
növelje az őrölt kávé és a víz arányát.

8. Nyomja meg az  gombot a kávéfőző 
elindításához. A  gomb villog, és 
a kávéfőző melegíteni kezdi a vizet. 
Vízmelegítés közben a kijelző a tartályban 
lévő tényleges vízhőmérsékletet mutatja.

9. Készítés közben a gomb elforgatásával 
ellenőrizheti az előre beállított 
hőmérsékletet, az őrölt kávé/víz arányt 
vagy a kávé mennyiségét.

10. Amint a víz hőmérséklete eléri a beállított 
hőmérsékletet, a kávéfőző leállítja a víz 
melegítését, és lassan elkezdi adagolni 
a vizet a tartály aljának közepén lévő 
nyíláson keresztül. A nyílás alatt van 
egy forgó mechanizmus, amely forog 
a víz kiadása során, ami az őrölt kávé 
egyenletes főzését eredményezi.

11. Egy idő után a kávéfőző leállítja a víz 
kiadását, és a kávét körülbelül 30 
másodpercig főzi.

12. Ezután a meleg víz-kiadás újrakezdődik, 
és a kávéfőző megismétli ezt 
a folyamatot, amíg a víz össztömege nem 
haladja meg az őrölt kávé mennyiségét 
a megadott arányban.

13. Amint az összes vizet kiadja, a forgó 
mechanizmus leáll. A kijelző a kávé teljes 
mennyiségét mutatja.

14. Várja meg, amíg az összes kávé 
ki nem csöpög a csészébe, majd 
óvatosan távolítsa el a szűrőket, és 

helyezze a rozsdamentes acél szűrőt 
a csepptálcára, hogy lehűljön.

FIGYELEM!
A rozsdamentes 
acél szűrő, 
a felhasznált 
őrölt kávé és 
a kancsó nagyon 
forró. A kezelés 
során fokozott 
óvatossággal 
járjon el, nehogy 
leforrázza magát.

A KÁVÉFŐZŐ KÉSLELTETETT 
INDÍTÁSA - AUTOMATIKUS 
KÁVÉKÉSZÍTÉS
1. Hajtsa végre az 1. - 6. lépést az 

„Automatikus kávékészítés” részből.
2. Fordítsa a kapcsolót a „Program” állásba, 

és a kijelzőn megjelenik az utolsó 
késleltetett indítási idő.

3. A / gombokkal állítsa be a kávéfőző 
automatikus bekapcsolásának idejét. 
Kövesse ugyanazt az eljárást, mint az óra 
beállításakor. Hagyja jóvá a  gombbal.

4. Nyomja meg a  gombot a kávéfőző 
és a késleltetett indítás funkció 
elindításához. A kijelzőn megjelenik 
a „AUTO“ és „PROG“ felirat. Ez azt jelzi, 
hogy a késleltetett indítás beállítása 
helyesen történt. Egy idő után a kávéfőző 
megjeleníti a tényleges időt, és csak 
a „PROG” felirat látható a kijelzőn.
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5. Amint a kijelzőn látható óra mutatja 
a beállított időt, a kávéfőző a beállított 
paramétereknek megfelelően elkezdi 
a kávéfőzést.

A KÁVÉFŐZŐ KÉSLELTETETT 
INDÍTÁSA - MANUÁLIS KÁVÉ 
ELŐKÉSZÍTÉS
1. Hajtsa végre az 1. – 7. lépést a „Manuális 

kávékészítés“ részből.
2. Fordítsa a kapcsolót a „Program” állásba, 

és a kijelzőn megjelenik az utolsó 
késleltetett indítási idő.

3. A / gombokkal állítsa be a kávéfőző 
automatikus bekapcsolásának idejét. 
Kövesse ugyanazt az eljárást, mint az óra 
beállításakor. Hagyja jóvá a  gombbal.

4. Nyomja meg a  gombot a kávéfőző 
és a késleltetett indítás funkció 
elindításához. A kijelzőn megjelenik 
a „MANUAL“ és „PROG“ felirat. Ez azt 
jelzi, hogy a késleltetett indítás beállítása 
helyesen történt. Egy idő után a kávéfőző 
megjeleníti a tényleges időt, és csak 
a „PROG” felirat látható a kijelzőn.

5. Amint a kijelzőn látható óra mutatja 
a beállított időt, a kávéfőző a beállított 
paramétereknek megfelelően elkezdi 
a kávéfőzést.

FORRÓ VÍZ KIADÁSA
1. Töltse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel. 

Mindig vegye fi gyelembe a tartályon 
feltüntetett minimális és maximális 
vonalakat.

2. Helyezze a kancsót a vízkiadó nyílás alá. 
Ebben az üzemmódban nem szükséges 
rozsdamentes acélból vagy papírból 
készült szűrőt használni.

3. Fordítsa a kapcsolót „Hot Water“ 
helyzetbe. A kijelző mutatja a tartályban 
lévő tényleges vízhőmérsékletet

4. A / gombokkal állítsa be azt 
a vízhőmérsékletet, amelyre a kávéfőző 

felmelegíti a vizet (állítsa magasabb 
hőmérsékletre, mint a tényleges 
hőmérséklet).

5. Nyomja meg az  gombot 
a kávéfőző elindításához. A kávéfőző 
elindítja a vízmelegítést és a kijelző 
mutatja a tartályban lévő tényleges 
vízhőmérsékletet.

6. Amint a víz hőmérséklete eléri a beállított 
értéket, a kávéfőző leállítja a melegítést, 
és a tartályban lévő összes melegített 
vizet elkezdi kiadni a kancsóba.

VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA
1. A vízkőtelenítés jelzőlámpa 50 kávéfőzési 

ciklus után felvillan.
2. Öntsön tiszta vizet a tartályba 

a maximális vonalig, és adjon hozzá 
megfelelő mennyiségű citromsavat.

3. Fordítsa a kapcsolót „Clean“ helyzetbe. 
A kijelzőn megjelenik a „100 °C“ felirat.

4. Nyomja meg a  gombot, és a kávéfőző 
megkezdi a víz melegítését. A kijelző 
mutatja a tényleges vízhőmérsékletet.

5. Amikor a víz hőmérséklete eléri a 100 
°C-ot, a kávéfőző leállítja a melegítést 
és addig adja ki a vizet, amíg a tartály ki 
nem ürül.

6. Amikor a vízkőtelenítés jelzőlámpa 
nem villog, a vízkőtelenítési folyamat 
befejeződött.

AUTOMATIKUS KÉSZENLÉTI MÓD
Ha a kávéfőző be van kapcsolva, 
és 30 másodpercen belül nem hajt 
végre semmilyen műveletet, akkor az 
automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsol, és a  gomb háttérvilágítása 
kialszik.
A készenléti üzemmód kikapcsolásához 
forgassa el a gombot vagy nyomja meg 
bármelyik gombot. Amikor a  gomb ismét 
világít, a kávéfőző használatra kész.
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MEGJEGYZÉS
Ha nem helyezi be a kancsót 
a kávéfőzőbe, a kijelzőn a „---”/N°C 
felirat jelenik meg, és akkor sem kerül 
vízkiadásra, ha a kávéfőző befejezte 
a melegítést.
Ha víz adagolása közben eltávolítja 
a kancsót, a víz kiadása leáll, és 
a kijelzőn a „---” jelenik meg. Ha 
a kancsót 30 másodpercen belül 
visszahelyezi a kávéfőzőbe, a víz 
kiadása folytatódik. Ellenkező esetben 
a kávéfőző automatikusan kikapcsol.
Miután a tartály kiürült, a forgó 
mechanizmus tovább fog forogni, 
amíg középen be nem fejezi mozgását.

BEÉPÍTETT MÉRLEG
Az elektronikus mérleg precíziós eszköz, és 
a hőmérséklet könnyen befolyásolja. Ezért 
az őrölt kávé lemérése előtt nyomja meg 
a Tare gombot a kancsó és szűrő törléséhez, 
hogy biztosítsa az elektronikus mérleg 
pontosságát.
Az elektronikus mérleg pontossága 
+/- 3 g/1 kg, 0–3 kg. Ne helyezzen rá nehéz 
tárgyakat a mérleg károsodásának elkerülése 
érdekében.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A készülék tisztítása előtt először mindig 
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatból, és várja meg, míg a készülék 
teljesen kihűl.
Javasoljuk, hogy a kávéfőzőt használat 
után azonnal tisztítsa meg a lerakódások és 
a foltok elkerülése érdekében.

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET, 
A TÁPKÁBELÉT 
ÉS A TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZÓJÁT 
NE MOSSA FOLYÓ 
VÍZ ALATT, ÉS 
NE MERÍTSE 
VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.

FIGYELMEZTETÉS:
A tisztításhoz ne használjon éles 
eszközöket, vegyszert, oldószert, 
benzint vagy egyéb hasonló 
anyagot. Semmiképpen ne tisztítsa 
a készüléket gőzkészülékkel.
A kávéfőző egyetlen alkatrésze sem 
mosható mosogatógépben.

KANCSÓ TISZTÍTÁSA
Tisztítás előtt hagyja a kancsót kellően 
kihűlni, és óvatosan távolítsa el róla a szilikon 
kupakot. Mossa el a kancsót meleg vízben 
kevés mosogatószerrel, öblítse le tiszta vízzel 

és törölje szárazra. Helyezze vissza a szilikon 
kupakot a kancsó nyakára.
Ha a kancsó erősen szennyezett, töltse fel 
a kancsót meleg vízzel, és adjon hozzá kevés 
konyhai mosószert. Hagyja állni, majd mossa 
el a kancsót. A tisztításhoz puha palackkefét 
is használhat.

FIGYELEM!
A KANCSÓ FORRÓ 
MARADHAT 
A TARTALMA 
KIÜRÍTÉSE UTÁN 
IS. A KANCSÓ 
KEZELÉSE 
KÖZBEN LEGYEN 
NAGYON ÓVATOS. 
A KANCSÓT 
MINDIG A SZILIKON 
VÉDŐKUPAKNÁL 
FOGJA MEG.

SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
Helyezze a rozsdamentes acél szűrőt 
a papírszűrővel és az őrölt kávéval 
a csepegtetőtálcára, és hagyja kellően 
kihűlni.
A használt kávét a háztartási hulladékba 
dobja, vagy komposztálhatja is. Lehetőség 
van papírszűrő komposztálására is, azonban 
ez a gyártótól és ajánlásától függ. További 
információ a papírszűrők csomagolásán vagy 
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a papírszűrők gyártójánál található.
Mossa el a rozsdamentes acél szűrőt meleg 
vízben kevés mosogatószerrel, öblítse le 
tiszta vízzel és törölje szárazra.

A KÁVÉFŐZŐ HÁZÁNAK TISZTÍTÁSA
Enyhén nedves szivaccsal törölje le 
a kávéfőző házát, a víztartályt és a tartály 
fedelét. Törölje szárazra egy tiszta 
törlőronggyal.

TÁROLÁS
Mielőtt elteszi, győződjön meg róla, hogy 
a robotgép tiszta, száraz és teljesen kihűlt. 
Jól szellőző száraz helyen tárolja, ahol 
gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus 
készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. 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 minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

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

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly diff er from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt 
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и  других свойств 
ваш продукт может 
немного отличаться от 
представленного на рисунках 
в данном руководстве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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