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AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS 
Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a 
készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő 
környezetben használja a készüléket. 
 

 
Emelje le a szemes 
kávétartály fedelét. 

Töltse fel a szemes 
kávétartályt szemes 
kávéval. Ne tegyen őrölt 
kávét a szemes 
kávétartályba! A tartály 
fedelét helyezze vissza a 
helyére. 

Vegye ki a víztartályt. 
(Óvatosan emelje meg 
egy kicsit és húzza ki a 
készülékből.) 
Javasoljuk az „Aqua Prima” 
vízlágyító használatát  
(3.oldal). 

 
Öblítse ki a víztartályt és 
töltse fel emberi 
fogyasztásra alkalmas 
ivóvízzel, a MAX jelzésig. 

Csatlakoztassa az 
elektromos kábel egyik 
végét a készülék hátoldalán 
található csatlakozóba, a 
másikat pedig az 
elektromos hálózatba. 

Nyomja meg a főkapcsolót, 
kapcsolja be a készüléket. 
Az ellenőrző program 
leellenőrzi a készülék 
elemeit. 

 

A készülék automatikusan feltölti a rendszert. Ha ez nem valósul meg, akkor a 7-12 lépéseket 
követve manuálisan töltse fel. 
 

 
 

Helyezzen egy edényt a 
gőzadagoló cső alá. 

 Nyomja meg a víz gombot. 
A jelzőfény kigyullad. 

Fordítsa el az adagoló csap 

gombját  állásba. 
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Várjon amíg a készülék 
folyamatosan adagolja a vizet. 

Fordítsa el az adagoló csap 
gombját (l) állásba. 

Ismét nyomja meg a 
vízgombot. A jelzőfény 
kialszik. Vegye el az 
edényt. A készülék 
használatra kész. 

 
Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a 
központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az 
óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér. 

 
„AQUA PRIMA” VÍZLÁGYÍTÓ (OPCIONÁLIS) 
A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima” 
vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig. 

 

 
Csomagolja ki a lágyítót a 
csomagolásból, és állítsa be 
rajta az aktuális hónapot. 

Helyezze be a lágyítót az 
üres víztartályba. Úgy 
fordítva, hogy a lágyítón 
levő kitüremkedés a 
víztartály megfelelő fogadó 
részéhez kerüljön. 

Töltse fel a víztartályt friss 
ivóvízzel. Ezután hagyja a 
lágyítót 30 percig ázni. 
Ezután öntse ki a 
víztartályból a vizet, öblítse 
ki a víztartályt, majd ismét 
töltse fel  

 
Helyezzen egy edényt a 
gőzadagoló cső alá. 
Engedje le a vizet a 
készülékből a gőzcsövön 
keresztül . 

Töltse fel a víztartályt friss 
ivóvízzel.  
A készülék használatra kész 
üzemmódban van. 
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VEZÉRLŐ PANEL 
 

 
 

A  és  fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 
másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételten jelentkezne, 
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz. 
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ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS 
 
A kávéhossz szabályozó gomb 
határozza meg az elkészült kávéital 
hosszát, ami a megőrölt 
kávémennyiséghez adagolt 
vízmennyiséget szabályozza. Ez a 
beállítás azonnal hatással van a 
készülő kávéital hosszára. 
 
 
 
 

„AROMA” (OPTI DOSE) AZ ŐRLÉSMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA 
 
A             gomb megnyomásával 
lehetőség van a gyenge, a közepes és 
az erős kávé közti választásra. A kávé 
erőssége az őrlésmennyiség 
állításával változtatható. 

 
 
 
 
CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA 
 
A csepegtető fiók magassága 
állítható, hogy különböző magasságú 
csészét használhasson 
 
A csepegtető fiókot emelje fel vagy 
süllyessze le, állítsa a megfelelő 
magasságra. 
 
Figyelem: a csepegtető fiókon látható 
piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy 
a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni. 
 

 
 

gyenge 

közepes 

erős 

Presszó kávé Hosszú kávé 

Közép hosszú kávé 
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KÁVÉERŐSSÉG 
 
Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség könnyen szabályozható a 
felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elforgatásával láthatóvá válik, ahogy az 
elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át. 
 
SBS rendszer 
 
Az SBS rendszerrel állíthatja a 
kávé töménységét, erősségét, és ez 
megtehető kávékészítés közben is. 
Bármely állítás azonnal látható a 
lefőzött kávén. 
 
 

ŐRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS 
 
A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló 
őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé, 
finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében.) 
 
Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő 
kiálló csonk lenyomásával és elforgatásával 
végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék 
mellé szállított kulccsal végezhető. A csonk 
lenyomásával és egy kattanásnyi 
elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital 
elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az 
őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető, hitelt 
érdemlően a megfelelő őrlésfinomság. A 
beállított őrlésfinomságot a tartályban levő 
jelzés mutatja. 
 

 
Apró őrlésfinomság 

(gyengén pörkölt kávé) 
Közepes őrlésfinomság Durva őrlésfinomság 

(zsíros erősen pörkölt kávé) 

 

Közepes kávé 

Erős 
 kávé 

Gyenge  
kávé 
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KÁVÉITALKÉSZÍTÉS 
A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. 
Két adag készítése alkalmával a készülék Először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, 
megőrli a következő adag kávét és a következő két fél adag kávéital elkészítésével befejezi az 
italkészítést. 

 

 
Állítsa a csepegtető tálcát a 
megfelelő magasságra. 
 

Helyezzen egy csészét a 
kifolyónyílás alá, ha egy 
adag kávét szeretne 
készíteni. 

 

Helyezzen két csészét a 
kifolyónyílás alá, ha két 
adagot szeretne készíteni. 

 

 
 

Állítsa be a kívánt 
kávéhosszúságot. a gomb 
elforgatásával. Az aroma 
kiválasztásához nyomja 
meg a gombot egyszer vagy 
többször. 
 

Nyomja meg a központi 
gombot egyszer. ha egy 
adagot. és kétszer. ha két 
adag kávét készítene. 

 

A készülék automatikusan 
elindítja a darálást. Amikor 
elkészül az italkészítés. 
vegye el a csészét/ket. 
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FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA 

A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, 
ami égési serülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos. 

és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút. 

 
Állítsa be a csepegtető tálca 
magasságát a megfelelő 
szintre. 
 

Helyezzen egy csészét a teavíz 
adagoló cső alá. 

 

Nyomja meg a gombot, a 
forró víz funkció 
aktiválásához. A fény 
kigyullad. 

 

 
Fordítsa El a teavíz 
adagoló gombot 

állásba. 
 

Várja meg, amíg a csésze 
megtelik forró vízzel. 

Forgassa a teavíz adagoló 
gombot az eredeti 
állapotba. 

 

 
 
Nyomja meg a forró víz 
gombot, a fény elalszik. 

Vegye el a csészét.  
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CAPPUCCINO 

 Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami 
égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat. Ezért legyen óvatos, és ne 
érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút. 

 
Állítsa be a csepegtető tálca 
magasságát a megfelelő 
szintre. 
 

Töltse fel a csészét 1/3 
részig hideg tejjel. 

 

Helyezze a csészét a 
gőzadagoló cső alá. 
 

 
Nyissa ki a csapot, forgassa 

 állásba. 
 

Habosítsa fel a tejet a 
csészét körkörösen 
mozgatva. 

Fordítsa el az adagoló csap 
gombját (l) állásba.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vegye el a csészét és várja 

meg, amíg a gőzölő cső 
lehűl. Ezután takarítsa le a 
csövet.. 

 

 
 

Gőzölés után 
légteleníteni kell a 

készüléket. Nyomja 
meg a forró víz 

gombot és engedjen le 
kb 1 dl forró vizet. 

Miután elkészítette a 
tejhabot, készítse el a 

kávét a tejhabra a 
cappuccinohoz. 
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TEJ SZIGET (OPCIONÁLIS) 
Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az 
ízletes cappuccino készítését. 

 Figyelem: mielőtt használná a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg 
minden intézkedést a megfelelő használat érdekében. 

 Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN” minimum szintnél és nem 
haladhatja meg a „MAX” maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az 
elemeit. 

 A legjobb minőségű cappuccino készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C). 

 
Töltse fel a tejtartót a kívánt 
mennyiségű tejjel (a MIN és 
MAX jelölések közötti 
szintig). 

Tegye a tejtartót a Tej 
Sziget alapzatára. 

Nyissa ki a csapot, forgassa   

állásba 

 
Várja meg amíg a tej 
felhabosodik 

Fordítsa el az adagoló csap 
gombját (l) állásba. 

Vegye el a tejtartót a fül 
segítségével. 

 
Óvatosan forgassa a tejtartó 
és öntse ki a csészébe a 
habos tejet. 

Tegye a tejhabbal teli csészét 
a kávékifolyó cső alá. Készítse 
el a kívánt mennyiségű kávét a 
tejhabra. A cappuccino 
elkészült. 

 

i 

i 
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VÍZKŐTELENÍTÉS 

 Figyelem! Amikor elindítja a vízkőtelenítési ciklust, maradjon a készülék 
közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb.40 perc). 
A vízkőtelenítéshez kizárólag a gyártó cég által csomagoltatott vízkőoldószert, 
használja! A megfelelő vízkőtelenítőszer beszerzése érdekében forduljon a 
Kávégépszervizhez a (06-1) 320 3970 telefonszámon. 
Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkőtelenítéshez! 
Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak a készülékben 
Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz eseten, havi rendszerességgel, 
végezze el a vízkőtelenítést. Használja a gyártó által kifejlesztett vízkőoldószert, 
ami nem mérgező és nem környezetkárosító. 
A vízkőoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, És tartsa be a helyi 
környezetvédelmi előírásokat. 
Figyelem! Mielőtt elkezdene a műveletet, győződjön meg a kővetkezőkről:  
1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. I liter űrtartalmú) 
2 amennyiben használja az Aqua Prima vízlágyító, azt vegye ki a 
víztartályból. 
 

 

Amikor a vízkőtelenítést 
jelző lámpa villog, végezze 
el a vízkőtelenítést. 

Ürítse ki a víztartályt, majd 
töltse fel 1 liter vízzel és öntse 
hozzá a vízkőtelenítő 
folyadékot. 

Helyezze az odakészített 
edényt a forró víz/gőz 
adagoló, cső alá. 

 
Nyomja meg a forró víz 
választó gombot. 

Nyissa ki a forró víz adagoló 

csapot, állítsa  állásba. 
Hagyja a vízadagolást 15 
másodpercig. 

Zárja el a csapot. 
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Öntse ki a kiengedett 
vízkőtelenítő szert. 

Kapcsolja ki a készüléket. 
10 perc elteltével ismét 
kapcsolja be. 

Ismételje meg a 3-8 
lépéseket mindaddig, amíg 
elfogy a víztartályból a 
vízkőoldó oldat.. 

 
Öblítse ki a víztartályt és 
töltse fel a friss ivóvízzel. 

Nyomja meg a 
forróvízválasztó gombot. 

Helyezzen egy nagyobb 
edényt a forró víz/gőz 
adagoló cső alá. 

 
Nyissa meg a forró víz/gőz 

adagoló csapot (állítsa  
állásba), és engedje le a 
víztartályból a vizet. Ezután 
zárja el a csapot. 

Ha a vízkőtelenítés előtt 
illetve után, a vízkőtelenítés 
jelző fény villogott, akkor ezt 
a következő képen törölheti: 
nyomja le a forró víz/gőz, 
választó gombot és tartsa 
mindaddig lenyomva, amíg a 
vízkőtelenítés jelző fény 
kialszik (kb 6 mp) 

Ismét töltse fel a víztartályt 
friss ivóvízzel. 
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HOGYAN TAKARÍTSA A KÉSZÜLÉKET 

A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani. Ne süllyessze a készüléket vízbe 
vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben. 
Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószereket a készülék takarítására. 
Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben 
vagy sütőben. 
 

 
Kapcsolja ki a készüléket és 
húzza ki az elektromos 
csatlakozó kábelt. 
 

Ha van vízlágyító szűrő a 
tartályban, vegye azt ki. 

 

Emelje ki a csepegtető 
tálcát és mossa el. 

 

 
Emelje ki a zaccfiókot. 
 

Ürítse ki a zaccot és a mellette 
lévő tálcából a folyadékot, 
majd mossa el a fiókot. 

Vegye le a gőzölő cső végét 
és mossa el az egészet. 

 

 
 
Vegye le a gőzölő cső 
fogantyút és mossa el.. 

Mielőtt feltöltené a szemes 
kávétartályt, törölje azt ki egy 
puha törlőkendővel. 

 

Amennyiben a 
zaccfiókot kikapcsolt 

készülékállásban 
ürítette vagy akkor, 

amikor még a 
telítettség jelző nem 
jelzett, a készülék 

zaccszámlálója nem 
nullázódik. Emiatt 
előfordul, hogy a 

zaccfiók telítettségi 
jelző akkor is jelez, 
amikor a zaccfiók 
még nem telt meg. 
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A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA 
A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként ki kell takarítani. Mielőtt kiemelné 
azt a készülékből, húzza ki a zaccfiókot, ahogyan azt a 4 ábra szemléltetni a 19. oldalon Amikor 
elmosta a KPE-t , és megtörölte száraz törlőkendővel, helyezze vissza a helyére, tegye vissza a 
zaccfiókot és csukja be a szervizajtót. 
 

 
Nyomja meg a PRESS 
feliratnál a KPE-t, hogy azt ki 
tudja emelni a helyéről. 
 

Folyóvíz alatt mossa el a 
KPE-t, különös 
tekintettel a benne lévő 
két szűrőre. 

 

Ellenőrizze, hogy a KPE 
tengelye megfelelő állásban 
van. A két jelzés egybe 
esik. 

 

 

 
Ellenőrizze, hogy az 
elemek megfelelő állásban 
vannak. A KPE 
helyzetjelző kampó felső 
állásban kell, hogy legyen. 
Ellenőrizze a helyzetét, 
egyszerűen nyomja le a 
„PUSH” feliratnál. 
 

A KPE hátsó felén lévő 
dugattyúemelő idomnak 
érintkeznie kell a KPE 
házzal. 

Helyezze vissza az elmosott 
és száraz KPE-t. Ilyenkor 
NE nyomja le a „PUSH” 
feliratot. 

 

 
 
Helyezze vissza a zaccfiókot 
és csukja be a szervizajtót... 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 

HIBAJELENSÉG KIVÁLTÓ OKOK MEGOLDÁSOK 
A készüléket nem lehet 
bekapcsolni. 

A készülék nincs csatlakoztatva az 
elektromos hálózatra. 

Csatlakoztassa a készüléket az 
elektromos hálózatra. 

 
 
 

A tápkábel nincs a készülékre 
csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa az elektromos kábelt a 
készülékre. Majd kapcsolja be a 
főkapcsolót. 

A kávé nem elég forró. A csészék hidegek, nincsenek 
felmelegítve. 

Melegítse fel a csészét forró vízzel. 

Nem lehet forró vizet 
vagy gőzt adagolni. 

Eltömődött az adagoló fej. Tűvel takarítsa ki az adagoló fejet. 

A kávé nem elég krémes. Nem megfelelő a kávékeverék vagy 
lejárt a szavatossága. 

Váltson kávékeveréket. 

 SBS gomb bal szélső állásban áll. Fordítsa az SBS gombot jobbra. 

A készülék hosszú ideig 
fűt fel, vagy kevesebb ital 
kerül a csészébe a 
megszokottnál. 

A készülék elvízkövesedett. Vízkőtelenítse a készüléket. 

A központi egységet nem 
lehet kivenni a 
készülékből. 

A KPE nincs alaphelyzetben. Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a 
szervizajtót. A KPE alaphelyzetben áll. 

 A zaccfiók a helyén van. Húzza ki a zaccfiókot, majd vegye ki a 
KPE-t. 

Nem lehet kávét készíteni Üres a víztartály. Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a 
vízrendszert. 

 A szemes kávé tartály kiürült vagy 
nincs a helyén a kávétartály fedele. 

Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes 
kávéval és helyezze vissza a tartály 
fedelét. 

 Megtelt vagy nincs a helyén a 
zaccfiók és a mellette lévő 
csepptálca. 

Bekapcsolt állapotban ürítse ki a 
zaccfiókot és a csepptálcát. A tartozékok 
8 mp. eltelte után legyenek 
visszahelyezve. 

 A készülék gőz funkcióban van: 
gőz/víz gomb világít. 

Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá. 
Nyomja meg a gőz/víz gombot, a hőfok 
jelző villogni kezd, majd nyissa meg a 
forró víz/gőz csapot. Addig tartsa nyitva, 
míg a víz egyenletesen nem folyik a 
csövön keresztül, és az üzemkész 
állapotjelző fény folyamatos világításra 
át nem vált. 

 A KPE eltömődött, nincs jól a 
helyén, vagy nincs becsukva a 
szervizajtó. 

Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a 
helyére és csukja be a szervizajtót. 

 A vízrendszer nincs légtelenítve. Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró 
vizet a teavíz/gőz adagoló csövön. 

 A kávéhossz állí tó gomb nincs 
megfelelő helyzetben. 

Állí tsa hosszabbra az adaghosszúságot. 

A kávé túl lassan készül. Az őrlésfinomság túl apró Állí tsa durvábbra az őrlésfinomságot. 
 A vízrendszer nincs légtelenítve Légtelenítsen, engedjen ki a gőz csövön 

keresztül forró vizet. 

 Eltömődött a KPE. Takarítsa el a KPE-t. 
A kávékifolyó fej 
környékén folyik a kávé 

Az adagolófej eltömődött Takarítsa el a kávékifolyót egy puha 
törlőkendővel. 

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos 
problémájára forduljon a Kávégépszervizhez (tel.:06-1-320-3970 ). 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
 
VESZÉLY ESETÉN 
Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból. 
 
A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA  
§ Bel térben 
§ Kávéital készítésre, forró víz adagolására. tejhabosításra és más italok felmelegítésére. 
§ Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti, 

 
A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁUA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS 
CÉLOKRA 

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket. 
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol. 
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel 
4. A víztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltse fel. Forró víz vagy más folyadék 
károsíthatják a készüléket. 
5. NE használjon szénsavas vizet. 
6. NE tegye a kezét vagy más kávétól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Őrlésfinomság 
állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos 
aljzatból. 

 
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 
Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg 
kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek. 
 
BEÜZEMELÉS 
§ A készüléket Egy megfelelő sík felületre helyezze. NE helyezze azt fűtött felületre 
§ A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb 

berendezésektől. 
§ NE tartsa a készüléket 0°C alatt - fagyveszély. 
§ Az Elektromos aljaz mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen. Az Elektromos 

kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem Érinthet forró felületeket, stb. 
§ Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket. 
§ Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva. 

 
VESZÉLY HELYZETEK 

1 A készüléket gyermekek És olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés 
kezelésével, nem használhatják. 
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. SOSEM hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül. 
üzemkész állapotban levő készülék közelében. 
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. NE hagyja, hogy gyermekek játékszerként 
használják. 
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési 
sérüléseket okozhat. 
5. NE dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye! 
6. NE Érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél 
fogva húzza ki az elektromos aljzatból. 
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.  
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MEGHIBÁSODÁSOK 
§ NE használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik. 
§ Hibás készüléket ne üzemeltessen 
§ Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet. 
§ sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki Egy 

meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!) 
§ Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót. 
 

TAKARÍTÁS/ VÍZKŐTELENÍTÉS 
1 Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, És hagyja az lehűlni. 
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba. 
3. NE szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú főzőben vagy hagyományos sütőben 

 
ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK 
Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon. 
 
ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS 
§ A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak. 
§ Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemen kívül helyezni, vágja le 

az elektromos tápkábelt. 
§ Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba 

 
 
 
TECHNIKAI ADATOK 
 

Tápfeszültség Nézze meg a készülék adattábláját 
Névleges áramerősség Nézze meg a készülék adattábláját 
Áramerősség Nézze meg a készülék adattábláját 
Készülékház anyaga ABS 
Méret (szel. x mag. x mély.)  320x370x400 mm 
Súly 9 kg 
Hálózati vezeték hossza 1200 mm 
Vezérlő panel Elöl 
Víztartály 1,7 liter / kiszedhető 
Vízpumpa nyomása 15 bar 
Kazán Rozsdamentes acélból 
Szemes kávétartály 250 gr szemes kávé 
Őrölt kávé minőség 7-10,5 gramm 
Zaccfiók űrtartalom 14 pogácsa 
Biztonsági egységek Kazán biztonsági szelep – dupla 

biztonsági termosztát 

 



 

 

 


