HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tej Sziget
Teljesen automata kávéfőző géphez tartozó
tejhabosító készülék
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TECHNIKAI ADATOK
Tápfeszültség

Borítás
Kancsó anyaga
Méret (szel. x mag. x mély.)
Súly
Kancsó
Kancsó űrtartalma
Biztonsági egységek

A Tej Sziget közvetlenül a kávéfőző
készülékből kapja ez elektromos
áramot.
Hőálló műanyag
Hőálló műanyag - Üveg
215x156x95 mm
0,450 kg
Kiszedhető
0,4 liter a tej habosításához
0,8 liter a víz melegítéséhez

FIGYELEM!
A Tej Szigetet egy speciális csatlakozón keresztül van kapcsoltatva a
készülékhez. A Tej Sziget nincs felszerelve hagyományos konnektorba való
csatlakozásra alkalmas csatlakozóval.
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TEJ SZIGET CSATLAKOZTATÁSA
Figyelem! Mielőtt csatlakoztatná a Tej Szigetet a készülékhez, ürítse ki a
kávéfőző gép víztartályát, csepegtető fiókját, zacc tartályát és szemes kávé
tartályát. A Tej Sziget felcsatlakoztatáshoz kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki a fali csatlakozóból És fordítsa a jobb oldalára.

Vegye ki a Tej Szigetet a
csomagolásából. Győződjön
meg róla. hogy a kancsó
sértetlen.

A szükséges tartályok kivétele
/eltávolítása után óvatosan fordítsa a készüléket a jobb oldalára.
Távolítsa el a biztonsági fedőt.
Egy érme segítségével forgassa
el a fedőt a képen látható módon.

Vegye le a biztonsági fedőt és
tartsa biztonságos helyen.

Nyomja le a kioldó gombot a
képen jelzett irányba

A gomb nyomva tartásával
kapcsolja össze a Tej Sziget
csatlakozóit a készülék alján
található csatlakozókkal.

Engedje el a gombot. ha a
talpat megfelelően
csatlakoztatta.

8.
A készülék bekapcsolása
után a Tej Sziget
csatlakoztatása
automatikusan
felismerésre kerül.
Ha a kiszolgáló egység
megfelelően csatlakoztatva
lett, akkor állítsa vissza a
készüléket a lábaira és tegyen
vissza minden kiszedett
kelléket a megfelelő helyre.
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TEJ SZIGET HASZNÁLATA
Figyelem! Mielőtt használná a Tej Szigetet tisztítsa el a kancsót és
tartozékait. Ellenőrizze, hogy mindent megfelelően csatlakoztatott. A kancsó
üveg felülete magas hőmérsékletet érhet el, ezért az égési sérülések elkerülése
érdekében a fogantyúnál fogja meg! A Tej Szigetet csak tejjel vagy vízzel
használja, NE HASZNÁLJON más folyadékot vagy vegyszert.

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

Töltse fel a kancsót a kívánt
mennyiségű tejjel (min és max
közötti szint).

Nyomja le és forgassa el a
kancsót úgy. hogy megfelelően
illeszkedjen a talpra. Ellenőrizze,
hogy a fény zölden világít-e.

Nyissa ki a csapot, forgassa
állásba.

Várja meg, míg a tej
felhabosodik.

Fordítsa el az adagoló csap
gombját (l)állásba. Figyelve,
hogy a csapot mindig pontosan
(l) helyzetbe állítsa vissza.

Amikor a gőzölés befejeződött. vegye el a tejtartót a fül
segítségével. Ügyelve arra,
hogy a forró üveget ne érintse.

Miután egy pár körkörös
mozdulatot tett a kancsóval,
öntse a habot a csészébe.

Tegye a tejhabbal teli csészét a
kávéadagoló nyílás alá. Készítsen
egy kávát a csészébe (nézze meg a

Figyelem: ha a kancsó nincs
használva, tegye a cukortartót
a talpra.

kávéfőző gép kezelési utasítását).
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TEJ SZIGET TISZTÍTÁSA
Figyelem! A Tej Sziget alapzatát ne merítse semmilyen folyadékba. A
tisztítási és karbantartási műveleteket csak hideg és áramtalanított készüléken
lehet elvégezni. Az itt említett alkatrészeket mosogatógépben is el lehet mosni.
NE használjon hegyes eszközt vagy maró vegyszert a készülék tisztításához.
Használjon száraz puha rongyot az alapzat tisztításához. NE szárítsa a
készüléket és/vagy elemeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

Szedje le a kancsót az
alapzatról. A kifolyó nyílást
fogva vegye le a fogantyút.

Vegye ki a habosító fejet a
kancsóból.

Vegye ki a szelepet a fejből.

Vegye le a szívócsövet
habosító fejről.

Meleg víz alatt mossa el a
kancsót mosogatószer
segítségével. A forró kancsót
ne tisztítsa hideg vízzel!

Meleg víz alatt mossa el a
habosító fejet mosogatószer
segítségével.

A szelepet folyó víz alatt
gondosan öblítse át

Ellenőrizze, hogy a szelep
megfelelően tiszta-e az
oldalak kis mértékű
összenyomásával. Ajánlott
megfelelően tiszta és száraz
szelep használata.

Meleg víz alatt mossa el a
szívócsövet
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Szerelje össze az elemeket.
Tegye vissza a habosító fejet a
kancsóba.
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a
fej megfelelően illeszkedik a
kancsóban található csőre.

Helyezze vissza a fogantyút.
Illessze be a kancsó felső
részét a képen látható módon.

A kancsó felső részét a helyén
tartva tolja be a fogantyú alját.

Figyelem: csak abban az
esetben használja Tej Szigetet,
ha az sérülésmentes és minden
eleme megfelelően a helyén
van.

Amint a két fél érintkezik a
kancsóval, egy határozott
mozdulattal nyomja össze a
két elemet.

A teje kancsó össze van
szerelve és használatra kész.

Meleg víz alatt mossa el a
habosító fejet mosogatószer
segítségével.

A kancsó és az alapzat csatlakozását nedves ronggyal törölje át. Folytassa a tisztítást úgy, hogy vizet
tölt a kancsóba és elindítja a gőzölést. A kancsót és a habosító fej elemeit mosogató gépben is el
lehet mosni.
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TEJ SZIGET ELTÁVOLÍTÁSA
Figyelem! Mielőtt eltávolítana a Tej Szigetet a készülékről, ürítse ki a
kávéfőző gép víztartályát, csepegtető fiókját, zacc tartályát és szemes kávé
tartályát. A Tej Sziget eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a fali
csatlakozóból és fordítsa a jobb oldalára.

Vegye le a kancsót az
alapzatról.

Miután kiürítette/eltávolította
a kávéfőző gép tartályait,
fordítsa a készüléket az
oldalára

A kioldó gombot nyomva
tartva, vegye le a készülékről
a Tej Sziget alapzatát.

6.
Fordítsa vissza a készüléket a
talpára és helyezze vissza
vagy töltse fel a tartályokat.

Tegye vissza a biztonsági
fedőt.

Egy érme segítségével zárja
vissza a fedőt a képen látható
módon.

7.
Kapcsolja be a készüléket
és kövesse a használati
utasításban leírtakat.

Ha a Tej Sziget el lett távolítva a kávéfőző készüléktől gondosan mossa el és a későbbi használatig
tegye biztonságos helyre. Javasoljuk az eredeti csomagolásban való tárolást.
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HIBAJELENSÉG
A készülék nem
habosítja a tejet.

KIVÁLTÓ OKOK
A habosító fejben lévő szelep koszos.

MEGOLDÁSOK
Tisztítsa ki a szelepet.

A visszajelző LED pirosan
világít.
A habosító fej nem lett
megfelelően összeszerelve..

Nyomja le és forgassa el a
tejes kancsót
Ellenőrizze az összeszerelési
útmutatót

A kávéfőző gép nem gőzöl.

Ellenőrizze a kávéfőző gép
működését.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos
problémájára forduljon a Kávégépszervizhez (tel.:06-1-320-3970 ).

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Áramütés veszélye miatt, soha ne Érintkezzenek az áram alatt levő alkertészek
vízzel! A gőz és forró víz égési sérüléseket okozhat!
A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA
HASZNÁLJA
§ Bel térben.
§ A Tej Szigetet önmagában nem lehet használni, csak egy ennek a
kezelésére alkalmas készülékkel lehet üzemeltetni.
§ Minden a nem megfelelő használat vagy technikai módosítás komoly
veszélyeket rejthet magában.
§ Kizárólag felnőtt. cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti,
ENERGIAELLÁTÁS
A Tej Sziget a csatlakozott kávéfőző géptől kapja a szükséges árammennyiséget
egy speciális csatlakozón keresztül.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Soha ne használjon sérült Elektromos csatlakozót.
A sérült csatlakozót ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a kereskedővel.
A csatlakozó ne kerüljön érintkezésbe semmilyen folyadékkal. nedves felülettel
vagy bármilyen anyaggal. amely befolyásolhatja a működését, vagy
rövidzárlatot okozhatna.
MÁSOK VÉDELME
Bizonyosodjon meg róla. hogy gyerekek nem használhatják a Tej Szigetet.
A gyerekek nincsenek tisztában az Elektromos készülékek nyújtotta
veszélyekkel. Ne hagyja a Tej Sziget csomagolását gyerekek közelében.
ÉGÉSVESZÉLY
Soha ne irányítsa a forró gőz És/vagy víz sugarát saját maga vagy más személy
irányába.
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ELHELYEZÉS
A készüléknek Olyan helyen kell Üzemelnie, ahol biztonságban van, nem érheti
sérülés és nem borulhat le.
Forró víz vagy gőz kicsaphat a csövön keresztül: égésveszély!
NE használja a Tej Szigetet és a készüléket kültéren.
NE tárolja vagy használja a készüléket fagypont alatt, a fagy tönkreteheti a
készüléket. NE helyezze vagy használja a Tej Szigetet meleg felületen vagy
nyílt láng közelében a műagyag olvadása vagy deformálódásának elkerülése
érdekében.
TISZTÍTÁS
Soha ne merítse a Tej Sziget alapzatát semmilyen folyadékba! Szigorúan tilos a
készülék működését befolyásolni. Miután használta a Tej Szigetet. gondosan
takarítsa el meleg víz alatt vagy mosogató gépben a kancsót és a habosító fejet.
MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES HELY ÉS KARBANTARTÁS
Annak Érdekében, hogy a Tej Sziget és a kávéfőző készülék megfelelően és
hatékonyan működjön, a következők ajánlottak:
§ Egyenes felület.
§ Megfelelően hosszú, tiszta asztal, amely elég közel van egy elektromos
csatlakozóhoz.
§ Alkalmazza a kávéfőző gép kezelési utasításában leírt minimális
oldaltávolság.
KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Ha Tej Sziget hosszabb ideig nincs használva, akkor válasza szét a kávéfőző
készüléktől. Száraz, gyerekektől Elzárt helyen tárolja. Védje nedvességtől és
koszolódástól. Huzamosabb használaton kívüli idő eltelte után mossa el
alaposan a készüléket mielőtt ismét használatba kerül.
SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS
Meghibásodás, hiba vagy nem megfelelő működés Esetén azonnal válassza szét
a kávéfőző géptől (kövesse a Tej Sziget eltávolítása menüt). Soha ne használjon
hibás Tej Szigetet. A szerelés csak engedéllyel rendelkező szerviz végezheti el.
TŰZVESZÉLY
Tűz esetén Karbon Dioxid tartalmú tűzoltó készüléket használjon (CO2). Ne
használjon víz vagy száraz porral oltó készüléket.
A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.
A csomagoláson található jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási
hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétbe, hanem a megfelelő
elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani. és ott leadni.
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