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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
Az alábbi elnevezéseket fogjuk használni a
következő oldalakon.
A. Gyűjtőtartály teteje
B. Gyűjtőtartály
C. Vízmelegítő
D. Lemezszűrő
E. Tömítőgyűrű
F. Támasztófelület
G. Tápvezeték
H. Be/kikapcsoló gomb
I. Fényjel
J. Biztonsági szelep
K. Tölcsérszűrő
L. Lemezadapter fél kávéfőzőhöz

M. Kifolyócső

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték.

Soha ne használjon más kivonatot,
kakaóport, szárított kamillát, egyéb főzetet
vagy oldatot: elzárnák a szűrő réseit.

- Tisztítás közben soha ne mártsa a
támasztófelületet és a melegítőt vízbe: ez
egy elektromos készülék.

- Vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz vagy gőz
megégesse, illetve a helytelen használat
következtében megsérüljön.

- Használat közben ne érjen a készülék meleg
felületéhez.
Használja a kezelőgombokat és a fogókat.

- Miután kicsomagolta, győződjön meg a
készülék épségéről. Kétely esetén ne
használja a készüléket, hanem forduljon egy
szakemberhez.

- A csomagolóanyagok (műanyag tasak, poli-
sztirol darabok, stb.)  gyermekektől távol tar-
tandók, mert veszélyesek lehetnek.

- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra
készült. Minden más használata helytelen és
veszélyes.

- A gyártó elhárít minden felelősséget a helyte-
len, hibás il letve nem rendeltetésszerű
használatból származó károkért.

- A kávéfőzőt kizárólag a hálózatra csatlakoz-
tatva lehet üzemeltetni, soha ne tegye
gáztűzhelyre, vagy főzőlapra.

- Tilos a készülékhez nyúlni, amikor nedves a
keze vagy a lába.

- Ne hagyja, hogy felügyelet nélkül gyermekek
vagy csökkentképességű személyek
használják  a készüléket.

- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.

- Meghibásodás  vagy helytelen üzemelés
esetén kapcsolja ki a készüléket és ne
próbálja meg szétszerelni.

- A melegítőt töltse tele vízzel, mielőtt a
kávéfőzőt  a támasztófelületre tenné.

- Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték ne érjen a
készülék fémrészeihez működés közben.
A szükséges javítást kizárólag a gyártó által
meghatalmazott szakszervizben végeztesse
és kérjen eredeti  alkatrészeket. A fenti
előírás be nem tartása a készülék
biztonságos üzemeltetését veszélyezteti.

- A készülék tápvezetékét a felhasználó nem
cserélheti ki, mert ehhez különleges szer-
számok szükségesek. A vezeték sérülése,
illetve cseréje esetén forduljon a gyártó által
meghatalmazott szakszervizhez, így nem
kockáztatja biztonságát.

BEÁLLÍTÁS
- A készüléket helyezze egy vízcsaptól és

mosogatótól távoleső munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték

feszültsége megegyezik-e a készülék adatle-
mezén feltüntetett értékkel. A készüléket
kizárólag egy minimum 6 A-es és hatékony
földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csa-
tlakoztatni. A gyártó elhárít minden
felelősséget a földeléssel nem rendelkező
hálózat miatt származó balesetekért.

- Ha a dugó és az aljzat nem il lenek
egymáshoz, akkor egy szakemberrel
cseréltesse ki az aljzatot egy megfelelő
típusúra.

Figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
utasítást a készülék beállítása és
használata előtt. Csak így érhet el vele
kiváló eredményt biztonságos használat
mellett.

MAGYAR
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1) Győződjön meg arról, hogy a kávéfőző
lehűlt-e, majd az egyik kezével tartsa a
vízmelegítőt és ezalatt a másikkal a
gyűjtőtartályt csavarja az óramutató
járásával ellentétes irányba (1. ábra).

2) Vegye ki a tölcsérszűrőt, és ha az egész
kávéfőzővel kíván kávét készíteni, akkor a
vízmelegítőbe a biztonsági szelepig (a
vízmelegítő belsejében látható),  de ne
tovább, töltsön friss vizet (2. ábra).

Ha viszont csak fél kávéfőzővel kíván kávét
készíteni, akkor a biztonsági szelep alatt
látható körig töltsön vizet a vízmelegítőbe (3.
ábra - X).

TANÁCS: könnyű és friss vizet használjon. A
magas mésztartalmú vagy brakvíz rontják az ízt. 

FONTOS: a készüléket ne használja víz
nélkül, de ne tegyen a vízmelegítőbe
meleg vizet se, hogy gyorsabban
készüljön el a kávé.

3) A tölcsérszűrőt helyezze a vízmelegítőbe (4.
ábra). Amikor fél kávéfőzővel készít kávét,
helyezze a tölcsérszűrőbe az (L) lemezadap-
tert is (5. ábra).

4) A tölcsérszűrőt töltse meg daráltkávéval
anélkül, hogy ezt lepréselné (6. ábra). Lassan
tegye tele, nehogy a daráltkávé kiszóródjon

5) A daráltkávét ossza el egyenletesen és a
szűrő pereméről távolítsa el a felesleget.
FONTOS: használjon jó minőségű,
közepes finomságúra darált , kávéfőzőbe
ajánlott kávét.

6) A kávéfőzőt határozott mozdulattal, de ne
túl szorosan csavarja össze úgy, hogy a
vízmelegítőt az egyik kezével tartja, míg a
másikkal a gyűjtőtartályt az óramutató
járásával egyező irányba forgatja anélkül,
hogy ehhez a fogót használná.
FONTOS! A forró víz kifröccsenésének
megakadályozására sose használja a
kávéfőzőt, ha a tárcsás szűrő (D) és a
tömítés nincs megfelelően a helyére ille-
sztve. 

7) A kávéfőzőt helyezze a támasztófelületre (7.
ábra). Zárja le a fedelet.

8) Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot (8.
ábra).
A fényjel azt mutatja, hogy a kávéfőző
működik.

9) A kávé pár perc eltelte után kezd kifolyni.
10) Amikor kész van, felszolgálás előtt kavarja

meg a kávét, így az egységes sűrűségű

lesz. 
Amikor fél kávéfőzővel készít kávét,
tanácsos 5 percig az alapon állni hagyni,
mert az ital csak így éri el az optimális
hőmérsékletet.

11) A főzés befejeztével kezdődik a "keep
warm" funkció (a hőmérséklet megtartása)
és a kávéfőző kb. fél óráig  az italt melegíti.
Csak  fél óra elteltével fog a készülék auto-
matikusan kikapcsolni.

FONTOS: a kávéfőző első használata előtt
meleg vízzel öblítse el az összes
tartozékokat és belső csöveket, majd
főzzön le vele pár kávét, melyet öntsön ki.

KEEP-WARM (MELEGENTARTÁS)
FUNKCIÓ
A 'keep-warm' szerkezetnek köszönhetően a
lefőzött kávét megfelelő hőmérsékleten fogya-
szthatja a készülék bekapcsolása utáni har-
minc percen át. Ez a szerkezet automatikusan
kikapcsol, amikor a főzés után leveszi a
kávéfőzőt a támasztófelületről. Ha viszont a
gyűjtőtartályban van kávé és a kávéfőző a
támasztófelületen áll, a be/kikapcsoló gomb
megnyomásával a kávét melegen lehet tartani
még fél óráig.
A kávékészítés után azonnal ki lehet kapcsolni
a készüléket a be/kikapcsoló gomb
megnyomásával.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- Mielőtt elkezdené a tisztítást, várja meg,

hogy a kávéfőző lehűljön a használat után.
- Rendszeresen tisztítsa a kifolyócső

belsejét.
- Rendszeresen ellenőrizze a tölcsért és a

tömítőgyűrűt:
amikor  az elhasználódás vagy károsodás
jelei mutatkoznak, cserélje ki őket.
Hivatalos márkaszervizben beszerezhető és
a kávéfőző tartozékaival megegyező
méretű tömítéseket használjon. 

- Időnként ellenőrizze, hogy a lemezszűrő
rései nincsenek-e eldugulva, ha igen, egy
tűvel tisztítsa meg őket (9. ábra).

- A KÁFÉFŐZŐ NEM TISZTÍTHATÓ
MOSOGATÓGÉPBEN! 

- A vízmelegítő és a támasztófelület
tisztításához ne használjon oldó- vagy
dörzshatású szereket. Használjon szivac-
sot, de vigyázzon, nehogy az elektromos
részekhez víz érjen.



A kávé nem folyik ki.

A kávé csak hosszú idő után
folyik ki.

A kávé a víztartály szélén
folyik ki.

Nincs víz a víztartályban.

El caf  utilizado no es el cor-
recto.

Nem megfelelő kávét
használt.

A lemezszűrő eldugult.

A kávét lepréselte.

A lemezszűrő eldugult.

A tömítőgyűrű megégett
vagy elszakadt.

Töltsön friss vizet a vízme-
legítőbe.

Kávéfőzőbe ajánlott kávét
használjon. A lemezszűrőt a
"Tisztítás és karbantartás"
pontban ajánlott módon
tisztítsa meg.

Ne préselje le a daráltkávét.

A lemezszűrőt a "Tisztítás és
karbantartás" pontban
ajánlott módon tisztítsa meg.

Cserélje ki a tömítőgyűrűt.
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MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK

PROBLÉMA LEHETSÉGES OKOK MEGOLDÁS

A vízmelegítőt soha ne öblítse el folyó víz
alatt és ne mártsa vízbe.

Megjegyzés: ha a tisztítási műveletek vagy
a tömítés cseréje miatt eltávolítja a tárcsás
szűrőt, (a kávéfőző használata előtt) azt ne
felejtse el megfelelően visszatenni, hogy
elkerülje a forró víz kifröccsenését. 


