KOMBI KÁVÉFŐZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODEL: OCCM-4611

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és
őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ezen elektromos készülék használata előtt, az alábbi alapvető biztonsági intézkedések mindig követendőek:
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Használat előtt ellenőrizze, hogy a fali dugalj áramerőssége megfelel-e a készülék besorolási tábla
szerinti áramerősségnek.
A készüléket le kell földelni.
Fokozott felügyelet szükséges, amikor a készüléket gyerekek körül használják.
Ne helyezze a kávéfőzőt forró felületre vagy tűz mellé a sérüléseket elkerülendő.
Tisztítás előtt vagy amikor hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, áramtalanítsa, húzza
ki a fali aljzatból.
Semmilyen készüléket ne használjon sérült vezetékkel vagy dugóval, valamint üzemzavar után, ha
leejtették, vagy ha bármilyen formában megsérült. Ilyen esetekben forduljon a legközelebbi
hitelesített szervízhez.
Azon tartozékok használata, amelyeket a gyártó nem ajánl, személyi sérüléseket okozhat, illetve a
készüléket is megrongálhatja.
Helyezze a készüléket sima felületre vagy asztalra, ne engedje a vezetéket az asztalról vagy pultról
lelógni.
Biztosítsa, hogy a vezeték ne érintsen forró felületet.
Néhány alkatrész működés közben felforrósodhat, ezért ne fogja meg közvetlenül kézzel.
Ne hagyja a készüléket vagy vezetékét vízbe vagy egyéb folyadékba érni.
A készüléket gyerekek és gyakorlatlan személyek nem használhatják felügyelet nélkül.
Ez a készülék nem játékszer, vigyázzon, hogy gyerekek ne játszanak vele.
Ne használja a szabadban.
Őrizze meg a használati útmutatót jövőbeni hivatkozásokra.
Csak olyan gyermek vagy személy használhatja a készüléket felügyelet nélkül, aki
egyértelmű utasításokat kapott, hogyan lehet biztonságosan használni és megértette a
nem megfelelő használat következményeit!
Fokozott felügyelet szükséges, hogy gyermekek ne játékszerként használják.

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSOKBAN HASZNÁLHATÓ
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ISMERJE MEG KÁVÉFŐZŐJÉT
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ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Ahhoz, hogy az első csésze kávéja is már különlegesen finom legyen, öblítse ki a kávéfőzőt meleg
vízzel a következőképpen:
1. Töltse fel vízzel a tartályt(filteres kávéhoz) egészen a max jelig és végezze el a lépéseket 1-5-ig a
filteres kávé készítési részben (de ne tegyen bele őröltkávét). Ezt a folyamatot ismételje meg
néhányszor, hogy alaposan kitisztítsa a készüléket.
2. Töltsön tiszta vizet a víztartályba(eszpresszó kávéhoz) egészen a max jelig és végezze el a
lépéseket 1-9-ig az eszpresszó kávé készítési részben és a cappuccino készítési részben, de ne
töltsön bele őrölt kávét. Ezt a folyaatot ismételje meg néhányszor, hogy alaposan kitisztítsa a
készüléket.

Filteres kávé készítése
1. Nyissa ki a tartályt(filteres kávéhoz) és töltsön bele ivóvizet a mérőjelig.
2. Helyezze a nylon szűrőt a tölcsérbe és győződjön meg arról, hogy helyesen szerelte össze.,
máskülönben a tartályfedő nem záródik.
3. Rakjon őrölt kávét a nylon szűrőbe a mérőkanál segítségével, egy mérőkanálnyi őrölt kávé egy
csésze első-osztályú kávéhoz elegendő, de ezt az Ön ízléséhez igazíthatja.
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4. Zárja vissza a tartályfedőt és helyezze a filteres kávé kiöntőt a melegentartó tálcára.
5. Csatlakoztassa a vezetéket a konnektorba, majd forgassa a kapcsolót az “I” pozícióba, a kapcsoló
kijelzője ezután elkezd világítani. A készülék elkezd működni. A főzés folyamatát bármikor
félbeszakíthatja, ha a kapcsolót az “O” pozícióba állítja, ekkor a kijelző is kialszik. Ha a kapcsolót
visszaállítja az “I” pozícióba, akkor a készülék folytatja a kávéfőzést.
Megjegyzés: kávéfőzés közben bármikor elveheti a kávékiöntőt(filteres kávéhoz), csak ez az időtartam
ne haladja meg a 30 másodpercet.
6. A melegítőtálca kávéfőzés után is melegen tartja a lefőtt kávét, amíg a készüléket ki nem kapcsolja.
Viszont ha két óra multán sem kapcsolja ki a kávéfőzőt, akkor az automatikusan kikapcsol.

Eszpresszó készítése
1.

A víztartály fedőjét az óramutató járásával ellentétesen forgassa el(lásd 1.ábra) amíg kinyílik, majd
a kávékiöntővel töltse fel ivóvízzel.

Megjegyzés: Minden alkalommal kapcsolja le és húzza ki a készüléket a konnektorból mielőtt vízzel
töltené fel. A víztartályt soha ne töltse túl.
2. A víztartály fedőjét az óramutató járásával megegyezően elforgatva zárja le, szorosan.(lásd 1.ábra),
majd forgassa el a gőzölést szabályozó gombot az óramutató járásával megegyezően, amíg szorosan
bezárul.（lásd 2.ábra）.
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Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba és töltse fel a mérőkanál segítségével őrölt kávéval az ízlése
szerint (a jelölések 2 és 4 csészére vonatkoznak) majd nyomkodja bele a kávét és törölje le a
többletet a szűrő peremén.
4. A következőképpen helyezze a szűrőtartót a kávéfőzőbe: először igazítsa a szűrőtartó nyílását a
kifolyó nyíláshoz, a szűrő fogantyúja baloldali pozícióban álljon, majd forgassa el a szűrőtartót az
óramutató járásával megegyezően amíg a fogantyú a készülék közepére nem ér. Győződjön meg
arról, hogy a szűrőtartó biztonságosan a helyére záródott.
5. Forgassa az íz intenzitást szabályozó gombot a kívánt pozícióba: “STRONG”(erős)、“LIGHT”
(gyenge) vagy“STEAM”(gőzölés) (lásd 3.ábra), az Ön ízlése és szükséglete szerint.
6. Helyezze a kávékiöntőt a csepegtető tálcára és igazítsa a fedő közepét a szűrőtartó nyílása alá, majd
állítsa a kapcsolót az “I”pozícióba, a kijelző elkezd világítani és kb. 3 perc után a kávé elkezd
lefőni.
Megjegyzés: Kávéfőzés közben ne vegye le a szűrőtartót, mert a kávé kifolyhat, szétspriccelhet és ezzel
égési sérülést is okozhat.
7. Miután a kávéfőzés befejeződött, állítsa a kapcsolót az „O” pozícióba, vegye el a kávékiöntőt a
csepegtetőtálcáról és töltse ki a kávét csészékbe, most már átadhatja magát a kávé élvezetének.
Megjegyzés: közeli felügyelet szükdéges kávéfőzés közben. Ha a kávé mennyisége elérte a kívánt
mértéket vagy a kávé színe egyre világosabbá válik, akkor azonnal kapcsolja le a készüléket.
8. Mielőtt levenné a szűrőtartót, mindig engedje ki a nyomást a víztartályból, a következőképpen: a
gőzölés szabályozó gombot az óramutató járásával forgassa el, ezáltal a gőz eltávozik a
gőzölőcsővön keresztül. Miután az összes g z eltávozott és a szűrőtartó kihűlt, csak azután
4
3.

forgassa el a szűrőtartót az óramutató járásával megegyezően.
9. Forgassa el a szűrőzárat, majd a nagyujjával nyomja be erősen, döntse oldalra a szűrőtartót és
ütegesse ki a zaccot a szemetes felett, ezután mossa el a szűrőt és szűrőtartót tiszta vízzel, majd
megfelelően szerelje össze.
Megjegyzés: helyezze vissza a szűrőzárat az eredeti helyére mielőtt visszahelyezi a szűrőtartót.

Cappuccino készítése
Ha az eszpresszó kávét összekeveri habosított tejjel, így kap meg egy csésze finom cappuccinot.
1. Először is készítsen eszpresszó kávét, egy egész kiöntővel, a fenti lépéseknek 1-6-ig megfelelően. A
gőzölés szabályozó gombot kapcsolja ki és az íz intenzitás gombot állítsa a “STEAM” (gőzölés)
pozícióba, miután bekapcsolta várjon 3 percet, maíg a készülék elég gőzt tud készíteni a tej
felhabosításához. A gőzölés előtt, töltsön fel, minden csésze cappuccinohoz, egy poharat (lehetőleg
egyenes falút) 150gramm tejjel (teljes zsírtartalmú vagy zsírszegény tej), helyezze a készülék jobb
aljára. Emelje meg a csészét annyira, hogy a fúvóka a tejbe érjen, majd lassan fordítsa el a gőzölés
szabályozó gombot az óramutató járásával ellentétesen, amíg elkezdi habosítani a tejet. Amikor a
tej térfogata elérte az eredeti másfélszeresét, kapcsolja le a gőzölés szabályozó gombot. A
tartályban maradt vízzel készíthet eszpresszó kávét
Megjegyzés1: A csésze átmérőjének mérete ne legyen kisebb, mint 70±5mm, és ne feledje, hogy a tej
térfogata a másfélszeresére nő, győződjön meg arról, hogy a csésze magassága is elegendő legyen.
Megjegyzés2:a jobb hatás elérésének érdekében, a csészét folyamatosan fel-le mozgassa.
2. Keverje össze az eszpresszó kávét és a habosított tejet kanállal, szórjon rá egy kevés kakaóport.
3. Fogja meg a fúvókát a kezével, a másik kezével fogja meg a kávéfőzőt, majd vegye le a fúvókát, a
gőzölőcső irányába, tisztítsa meg és helyezze vissza az eredeti pozíciójába.
Figyelmeztetés: óvatosan végezze el mert a fúvóka nagyon felforrósodik habosítás után. Ezt a
műveletet csak a készülék lehülése után végezze el
Megjegyzés: több csésze cappuccino készítéséhez, először főzze le az összes kávét, majd utána
készítse el a tejet hozzá.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
1. Áramtalanítása a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt tisztítani kezdené.
2. A kávéfőző burkolatát nedvszívó szivaccsal törölje le, a víztartály, a csepegtető tálca és a
kivehető tartó mosható, de visszahelyezés előtt szárítsa meg teljesen.
Megjegyzés: Ne tisztítsa meg alkohollal vagy oldószerrel. A burkolatát soha ne merítse vízbe.
3. A szűrőtartót az óramutató járásával megegyezően veheti le, öntse ki a kávézaccot, majd tisztítsa
meg mosogatószerrel és öblítse ki tiszta vízzel.
4. Minden tartozékot mosson meg és alaposan szárítsa meg.

AZ ÁSVÁNYI LERAKÓDÁS TISZTÍTÁSA (a filteres kávéfőzésnél)
Megjegyzés: a következő részben szereplő kapcsoló a filteres kávéhoz tartozó
kapcsoló.
1. Töltse fel a tartályt vízzel és vízkőtelenítővel a MAX jelig (ez úgy 1.25L, a víz és a vízkőtelenítő
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aránya 4:1, a részletekért olvassa el a vegyszeren található tájéloztatót. Kérjük csak háztartásban
használatos vízkőtelenítőt, de citromsavat is használhat helyette, (a vizet és a citromsavat keverje
1:3.).
2. Helyezze a filteres kávé kiöntőjét a melegítő tálcára. Ügyeljen arra, hogy a kiöntő közepe pontoson
a kivehető adagolótartály alatt legyen.
3. Állítsa a gombot az “I” pozícióba, ekkor a kijelző világítani kezd. Egy kis idő elteltével a víz
automatikusan ki fog folyni.
4. Egy csészének megfelelő mennyiségű kávé lefőzése után, kapcsolja ki a készüléket a gomb “O”
pozícióba állításával.
5. Hagyja hatni a keveréket 15 percig, majd ismételje meg a lépéseket 3-5-ig
6. Kapcsolja be a készüléket, a kapcsolót állítsa az “I” pozícióba és folyassa ki a maradék vizet, amíg
teljesen ki nem ürül.
7. Öblítse ki a készüléket, vízzel működtetve, legalább háromszor.

ÁSVÁNYI LERAKÓDÁSOK TISZTÍTÁSA (az eszpresszó kávéfőzésnél)
Megjegyzés: a következő részben szereplő kapcsoló az eszpresszó kávéhoz tartozó
kapcsoló.
1. A kávéfőző optimális működése érdekében, kérjük 2-3 havonta tisztítsa meg a belső csőrendszert az
ásványi lerakódásoktól.
2. Töltse fel a tartályt vízzel és vízkőtelenítővel a MAX jelig (a víz és a vízkőtelenítő aránya 4:1, a
részletekért olvassa el a vegyszeren található tájéloztatót. Kérjük csak háztartásban használatos
vízkőtelenítőt, de citromsavat is használhat helyette, (a vizet és a citromsavat keverje 1:3.). Hagyja
hatni a keveréket 15 percig, mielőtt elkezdené kifőzni a vizet.
3. Főzze le a vizet a “Eszpresszó kávé készítés” rész szerint, de őrölt kávé nélkül.
4. Forgassa az ízintenzitás gombot a “STRONG”(erős) vagy “LIGHT”(gyenge) pozícióba, majd
állítsa a kapcsolót az “I” pozícióba és kb.3 perc múlva a víz elkezd kifolyni. 2 csésze forró víz
lefőzése után, állítsa a kapcsolót az “O” pozícióba.
5. Állítsa az íz intenzitás gombot a “steam”(gőzölés) pozícióba, majd a kapcsolót is az “I” pozícióba és
kezdjen gőzölni 2 percig, majd azonnal kapcsolja ki a készüléket.
6. Indítsa újra az egységet és ismételje meg a lépéseket 3-5-ig, legalább 3-szor.
7. Ezután állítsa az íz intenzitást szabályozó gombot a “STRONG”(erős) vagy “ LIGHT”(gyenge)
pozícióba, és főzze ki amíg az egész vízkőtelenítő ki nem jött.
8. Majd töltse fel vízzel (kávé nélkül) a MAX jelig és ismételje meg a lépéseket 3-5-ig, 3-szor , majd
állítsa a kapcsolót az “I” pozícióba és főzze le, amíg víz van a tartályban .
9. Ismételje meg a 8.lépést 3-szor, azért hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rendszer tiszta.
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HIBAELHÁRÍTÁS
HIBA
OK
Kávékiöntőből kifolyik a víz A kávékiöntő nem áll helyesen
vagy víz folyik ki a kiöntő tálcán
tetején
A víz szintje a tartályban
meghaladja a MAX jelet.

MEGOLDÁS
A kiöntő közepét állítsa be
pontosan
a
kivehető
adagolótartály kifolyónyílása alá
A tartályban levő víz szintje a
MIN és a MAX jel között legyen

Az eszpresszó kávét túl lassan
Az őrölt kávé túl finomra darált
főzi le (nemcsak a kávéfőzőknek
a szivattyúval)

Használjon 1# őrölt kávét

A tartályban
rozsdásak.

a

A vízkőtelenítő nem az ajánlott Csak az ajánlott vízkőtelenítőt
fémrészek típus. Ez okozza a fémrészek használja.
rozsdásodását.

Víz folyik ki a kávéfőző aljából.

A szűrő külső oldalán víz folyik
le.

Savas (ecet) íz érződik az
eszpresszó kávéban.

A kávéfőző nem működik.

A gőz nem habosít.

Túl sok víz van a csepegtető Kérjük tisztítsa ki a csepegtető
tálcában..
tálcát.
A kávéfőző hibásan működik.
Kérjük forduljon a legközelebbi
hivatalos, minősített szervízhez.
Őrölt kávé maradhatott a szűrő Kérjük tisztítsa meg a szűrőt.
szélén.
Az
ásványi
lerakódások
eltávolítása után nem tisztította
ki helyesen.
Az őrölt kávét forró, nedves
helyen tárolták túl sokáig, ezért
az megromlott.

Kérjük tisztítsa ki a kávéfőzőt
néhányszor az “első használat
előtt”-i rész leírása szerint.
Kérjük használjon friss őrölt
kávét, és felbontás után tárolja
száraz, hűvös helyen. Őrölt
kávét, felbontás után szorosam
zárja vissza és hűtőban tárolja
frissességének
megőrzése
érdekében.
Ellenőrizze, hogy helyesen Csatlakoztassa a fali aljzathoz
csatlakoztatta a készüléket az helyesen, ha még mindig nem
áramforráshoz.
működik, akkor forduljon a
legközelebbi
hitelesített
szervízhez.
A gőz készenléti kijelzője még Csak miután a gőzölés kijelző
nem világít.
világít, lehet habosítani.
Az edény túl nagy vagy a Kérjük magas és keskeny edényt
formája nem megfelelő.
használjon.
Zsírszegény tejet használ.
Kérjük
teljes
vagy
feles
zsírtartalmú tejet használjon.

Ne szedje szét a készüléket saját maga, ha a hiba okozóját nem találja. Csak hitelesített szervízhez
vigye javítattni.
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Környezetbarát hulladék kezelés

Segíthet megvédeni környezetünket! Kérjük a helyi törvények
értelmében járjon el: adja át nem
működő elektronikai készülékeit egy illetékes
hulladék felhasználó, gyűjtő központnak.

Modell szám
: OCCM-4611
Névleges feszültség
: 230V
Névleges bemeneti teljesítmény : 1800W
Méretek
: H408 * SZ316
Nettó súly
: 4.1KG
1
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