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Tisztelt vásárlónk!
A Cloer filteres kávéf
automata vásárlásával egy olyan min ségi termék mellett döntöttek, amely m szaki és
funkcionális szempontból megfelel a legkorszer bb fejl dési normáknak.
A Cloer elektromos készülékek megfelelnek az aktuális EU irányelveknek és biztonsági el írásoknak.
Az els használatbavétel el tt ismerkedjenek meg a készülékkel, és gondosan olvassák át a kezelési útmutatót.
Kívánjuk, hogy sok örömük legyen az új filteres kávéf
automatájukban.
A készülék ismertetése / a készülék részei
1. Víztartály
2. Üvegkancsó
3. Kifordítható sz

4. BE/KI kapcsoló
5. Aromaválasztó kapcsoló

Alapvet biztonsági tudnivalók

Ÿ
Ÿ

Ez az elektromos készülék kizárólag magánhasználatra van szánva, és nem iparszer üzemeltetésre.
A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vev szolgálata végezhet javítást. A
szakszer tlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve. Ez ráadásul a törvényesen járó szavatosság
elveszését is jelenti.

Ÿ

A készüléket csak háztartási dugaszoló aljzatról üzemeltessük. Ellen rizzük, hogy a típustáblán megadott
feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Ÿ
Ÿ

A készülék Y elrendezés csatlakozó vezetékkel van ellátva.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Amennyiben a vezeték megsérül, a balesetek elkerülése érdekében egy arra jogosult Cloer szaküzlettel vagy a
Cloer szervizzel ki kell cseréltetni.
Minden tisztítás el tt húzzuk ki a hálózati csatlakozót.
A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges veszélyeket. Soha ne engedjük
meg ezért, hogy a gyerekek elektromos készüléket használjanak.
Óvjuk készülékünket a nedvességt l (fröccsen víz, es ).
A készüléket nem szabad vízbe meríteni.
Szállítás el tt hagyjuk kih lni a készülékünket.

Felállítás és csatlakoztatás

Ÿ
Ÿ

Távolítsuk el a csomagolást, az esetleges címkéket
Állítsuk a kávéf

a típustábla kivételével.

t száraz, csúszásmentes, sima alapra.

Az els használat el tt
Az els használatba vétel el tt átmosás céljából a kávékészítésnél leírtak szerint 1
futtassunk át vizet a készüléken (kb. 6 csészényit).

2 alkalommal kávé nélkül

Biztonsági tudnivalók a kávéautomaták használatához.
Ÿ Ne töltsünk a 12 csészéhez szükséges maximumjelzésnél több vizet a tartályba. A forró víz kifutása a
leforrázás veszélyével jár.

Ÿ

A készülék használat közben forró. A f zés után csak a fogantyúnál tartva vegyük kézbe a f
elkerüljük az égés vagy forrázás veszélyét.

t, hogy

Ÿ

A kávéautomata egy biztonsági kikapcsolóval van ellátva. A készülék mintegy 2 óra után magától kikapcsol.
Megjegyzés: Két f zés között hagyjuk a készüléket kb. 5 percig h lni.
Használatba vétel és kezelés
Ÿ Csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózathoz.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Töltsünk vizet az (1) víztartályba.
A csészék száma a tartály elején látható.
Állítsuk a (2) üvegkancsót a melegen tartó talpra, az (3) elfordítható sz
Húzzuk el re fel a leng sz
Tegyünk a leng sz

alá.

t.

be egy papír sz

tölcsért.

Tegyünk bele kívánt mennyiség kávét és zárjuk be a leng sz

t.

Nyomjuk meg a (4) bekapcsoló gombot, kigyullad a piros ellen rz lámpa.
Amikor teljesen kifolyt, készen van a kávé.

Aromaválasztó kapcsoló
Az automata 1 4 csésze kávé esetére (5) aromaválasztó kapcsolóval van felszerelve. Ennek az aromaválasztó
kapcsolónak a m ködése lehet vé teszi, hogy 1, 2, 3 vagy 4 csésze kávé készítésekor meghosszabbítsuk a víz
átfolyási idejét. Ugyanolyan aromát érünk el, mint 5 12 csésze kávé esetében.
Az alábbiak szerint járjunk el:
Ÿ Nyomjuk meg a (4) indító gombot, a piros ellen rz lámpa kigyullad.

Ÿ
Ÿ

Nyomjuk meg az (5) aromaválasztó kapcsolót, a zöld ellen rz lámpa kigyullad.
Amikor teljesen kifolyt, készen van a kávé.

Önm köd kikapcsolás
A Cloer filteres kávéf -automata önm köd lekapcsolással van ellátva. a készülék a bekapcsolás után 2 órával
magától lekapcsol.
Vízk mentesítés, tisztítás és ápolás
Megjegyzés: A vízk rendszeres eltávolításával alacsonyan tartható az áramfogyasztás és hosszabb élet lesz a
kávéautomatánk. A vízk képz dés er ssége a helybeli víz keménységét l függ.
Tegyünk a kávéf be kb. 6 csésze vizet, 150 ml citromlevet, és kapcsoljuk be a készüléket. A vízk -eltávolítás
után mossuk át az automatát kétszer, 8 csésze tiszta víz átf zésével.
A vízk mentesítés szükségességét jelezheti, ha:
Ÿ Hosszabbá válik a f zési id

Ÿ

Látható vízk lerakódás van a tartályban.
Környezetbarát hulladékkezelés
Készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítjuk. A dobozok és a csomagolópapír a
hulladékpapír gy jt kbe tehet k. A m anyag csomagolóanyagok az újrahasznosítható hulladékba dobhatók.
FIGYELEM: Az elektromos készülékek nem valók a háztartási szemétbe.
Az elektromos készülékek értékes újrahasználható anyagokat tartalmaznak. Juttassuk a kiszolgált
készülékeket vissza az újrahasznosítási folyamatba.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi el írások
szerint. Az egyéb ártalmatlanítási lehet ségeket tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a
háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem
helyezhet el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve történik a vonatkozó
környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.
Vev szolgálat
Ha el fordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzlethez vagy a Cloer
vev szolgálatához.
Technikai adatok: Feszültség: 230V Teljesítmény:

900W
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