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BIZTONSÁGI  UTASÍTÁSOK 

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen 
olvassa el az alábbi utasításokat. Mentse ezt a kézikönyvet  

jövőbeli referencia- vagy új felhasználók számára. 

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség    megegyezik 
a termékosztályozási címkén megadott feszültséggel, és hogy 

a dugó földelt. 

Ne merítse vízbe a kábelt, a dugót vagy a termék bármely 
más részét, és ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat a 
vízbe. Győződjön meg róla, hogy teljesen száraz a keze, 
mielőtt  megérintené a dugót, vagy  bekapcsolná a terméket. 

Figyelmeztetés: Ha a készülék véletlenül vízbe esik, azonnal 
húzza ki. Ne nyúlj a vízhez!  
Rendszeresen  ellenőrizze a   tápkábelt,  hogy    látható-e a 
sérülés. Ha a kábel sérült, azt a CECOTEC hivatalos műszaki  

segítségnyújtásiszolgálatának  kell megjavítania, hogy elkerülje 

a veszélyeket.   

Figyelmeztetés: Ne   használja a terméket, ha  a kábel,  a 
dugó vagy a szerkezet sérült vagy hibásodott,   elesett  vagy 

megsérült. 

Ne csavarja, hajlítsa meg, nyújtsa vagy ne sértse meg a 
tápkábelt. Védje az  éles szélektől és  a hőforrásoktól.  Ne 

engedje, hogy a kábel forró felületeket  érjen.   Ne  hagyja, 
hogy a kábel a munkafelület  vagy  a  munkalap  széle  fölé 

mutasson.  

Ezt az  eszközt  nem  külső időzítők vagy   távvezérlő   

rendszereken keresztül történő használatra tervezték.  
Kapcsolja ki és húzza ki a terméket    a tápegységből, ha nincs 

használatban és tisztítás   előtt. Húzza ki a dugót, hogy húzza 
ki, ne húzza ki a kábelt.  
Ezt a  terméket kizárólag otthoni használatra  tervezték.   
Nem   alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.   Ne 

használja    kívülről. 
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Ne használjon olyan   tartozékokat,  amelyeket a  Cecotec 

nem ajánlott, mivel azok kárt okozhatnak.    
A készüléket 0 és 8 év között gyermekek nem használhatják. 
A készüléket 8 éves kortól használhatják gyermekek, ha 

folyamatosan  felügyelik őket. 
 Ezt a terméket olyan emberek használhatják, akik csökkent 
fizikai, érzékszervi vagy   fogászati képességekkel 
rendelkeznek, vagy  tapasztalat és  ismeretek hiányában, ha  
felügyelik  őket, vagy  biztonságos módon kaptak utasítást a 
készülék használatára vonatkozóan, és megértik a 

kockázatokat.    

Figyelje  a     gyermekeket,  hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy nem játszanak a termékkel. Szigorú felügyeletet kell 
biztosítani, ha a terméket  gyermekek  használják vagy annak  

közelében.   

Tartsa a készüléket és kábelét 8  év   alatti gyermekek 

számára.  
Helyezze a készüléket száraz, stabil, lapos, hőálló  felületre. 
Ne használja a terméket   az alábbi körülmények között: 
  Elektromos    vagy  gáztűzhelyen,    forró sütőn  vagy tűz 

közelében.  
Puha felületeken (például szőnyegeken), vagy ahol 
használat közben   dobható.  
Szabadban vagy magas páratartalmú területeken. A   

hozzáférhető          felületek hőmérséklete a termék 

használata során magas lehet, és  égési sérüléseket 
okozhat. Futás közben  és közvetlenül utána ne érintse 
meg     a forró felületeket.   

Futás közben ne fedje le  a készüléket.   
Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül működés közben.    
Húzza ki a konnektorból,   amikor   befejezte  a használatát, 
vagy amikor elhagyja  a helyiséget. 
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Ne próbálja meg egyedül megjavítani  a  készüléket.   
Kérdéseivel forduljon   a CECOTEC hivatalos műszaki    
ügyfélszolgálatához.   

A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében  a 

termék tisztítását és karbantartását  a használati utasításnak  

megfelelően kell elvégezni.  Mozgás  vagy tisztítás előtt  
kapcsolja ki és húzza ki a terméket.  

A  felhasználók tisztítását   és  karbantartását gyermekek nem 

végezhetik.   
Ne mossa mosogatógépben a  készüléket.   
A  terméket      és használati   utasítását  használaton túl, 
száraz,  biztonságos helyen tárolja. 
Nem vállalunk felelősséget semmilyen esetleges vagy 
személyes   kárért, amely a termék nem rendeltetésszerű 

használatából vagy a használati utasítás megsértéséből ered.    
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A készülék használata  előtt olvassa el alaposan  ezeket  az  
utasításokat . Tartsa meg  ezt a használati   utasítást  a  
jövőbeli  referencia  vagy  új felhasználók számára. Győződjön 
meg  arról,  hogy  a hálózati feszültség       megegyezik  a 

készülék   minősítési    címkéjén  feltüntetett        
feszültséggel,  és hogy a fali  aljzat  földeltlegyen .   

    Ne     merítse vízbe a    kábelt,  a dugót  vagy  a  készülék  
nem eltávolítható    részét,  és  ne   tegye ki  az  elektromos  
csatlakozásokat  a vízbe. Győződjön  meg róla, hogy a keze   
megszáradt,  mielőtt  a  dugót  vagy  a     készüléket  
bekapcsolja  . 

Figyelmeztetés:  Ha  a  készülék  véletlenül    vízbe esik , 
azonnal húzza ki a  konnektot  . Ne    nyúlj  a    vízbe! 
Rendszeresen ellenőrizze a      tápkábelt,  hogy    látható-e a 
sérülés. Ha  a  kábel    sérült,  azt    a  Cecotec    hivatalos  
műszaki  támogató  szolgálatának      kell  kicserélnie, hogy 
elkerülje    a      veszélyeket.   

Figyelmeztetés: Ne    használja  a  készüléket,  ha   a  kábele,  
a dugója  vagy  a  háza  sérült, sem  azután, hogy  
meghibásodott,      vagy  bármilyen   módon  leesett  vagy  
megsérült.  

Ne  csavarja,  hajlítsameg,  ne terheljemeg,  és ne sértse meg  
a  tápkábelt   semmilyen    módon. Védje  az  éles  szélektől  
és a hőforrásoktól.    Ne    hagyja,  hogy  forró  felületeket 
érjen.  Ne    hagyja, hogy  a  kábel    a  munkafelület    vagy  a 

munkalap szélére    lógjon.   

     A készüléket    nem  úgy kell    üzemeltetni,    hogy 
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külső időzítő  vagy  külön  távvezérlő  rendszer. 
Kapcsolja ki és  húzza   ki  a  készüléket  a  hálózati  
tápellátásból,    ha  nem  használja és tisztítás előtt  .  Húzza 

ki a  dugóból  ,  nem  a  kábelből,  hogy  leválasztsa  a    
konnektorról.   

Ezt a  terméket  csak  háztartási  használatra  tervezték.   
Nem      alkalmas  kereskedelmi  vagy  ipari  felhasználásra.   
Ne    használja  a szabadban. Ne    használjon   olyan              
tartozékot,     amelyet a Cecotecnem ajánlott , mivel 
sérüléseket vagy sérüléseket okozhatnak .   

     A készüléket    8  év  alatti      gyermekek nem   
használhatják.    8     évesnél    idősebb    gyermekek  is    
használhatják,    amennyiben    folyamatos  felügyeletet   
kapnak   . 
Ezt a terméket 8 éves           vagy  annál   idősebb     
gyermekek,   valamint  csökkent  fizikai, érzékszervi  vagy  
mentális      képességekkel rendelkező  személyek,  illetve  
tapasztalat-    és  tudáshiányos  személyek   használhatják,    
amennyiben  biztonságosan    felügyeletet  vagy  utasítást  
kaptak    a  készülék  használatára  vonatkozóan,  és  
megértik  az ezzel járó veszélyeket.  Felügyelje a  
gyermekeket,      nem  játszhatnak  a  készülékkel  . Szoros  
felügyelet    szükséges,    ha  a  készüléket gyermekek   
használják  vagy  annak közelében  használják  . 

A   készüléket      és            tápkábelét     8 éves kor alatt ne érje  
el. 
Helyezze a    készüléket  száraz,    stabil,  lapos,  hőálló  
felületre.   Ne  használja  a  készüléket    a  következő  

körülmények     között:  Gáz- vagy elektromos  főzőlapon   vagy  
annak közelében,  fűtött  kemencében vagy  nyílt  láng   
közelében.   

Puha  felületeken    (  például  szőnyegeken)  vagy  ahol használat 
közben  felborulhat.       
Szabadban vagy      magas  páratartalmú   területeken . 
Az akadálymentes  felületek  hőmérséklete   
használat közben magas  lehet,   és  égési sérüléseket   
okozhat .  Használat  közben  vagy közvetlenül utána 

ne  érintse  meg  a  forró  felületeket.   
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Ne  hagyja  felügyelet  nélkül a terméket  működés közben 

. Húzza ki    a    hálózati  tápellátásból,    amikor    befejezi  
a használatát,    vagy  amikor  elhagyja  a  szobát. 

Ne  próbálja meg egyedül  megjavítani    a  készüléket   . 
Forduljon  a  Cecotec  hivatalos  műszaki  támogatási    
szolgálatának  tanácsáért  . 
A tisztítást és  karbantartást  a  használati utasításnak   
megfelelően    kell     elvégezni annak érdekében, hogy    a  
készülék  megfelelően működik.   Kapcsolja  ki  és húzza ki a  
készüléket,  mielőtt  mozgatná  és      tisztítná. 

A tisztítási és  karbantartási  feladatokat    nem  szabad  
children-zel    elvégezni.  
Ne  mossa  mosogatógépben a   készüléket . 
Használaton túl      biztonságos  és  száraz  helyen  tároljuk  a  
készüléket    és használati     utasítását.   
   A használati utasítás  nem rendeltetésszerű használatából 
vagy be nemtartásából eredő     esetleges  károkért,      
személyi     sérülésekért    felelősséget nem vállalunk.   
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BIZTONSÁGI  UTASÍTÁSOK 

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen   olvassa 
el az alábbi  utasításokat.    Tartsa meg ezt a kézikönyvet jól a  

jövőbeli referenciákhoz vagy  bármely új felhasználóhoz.   

Győződjön meg  arról, hogy a  hálózati feszültség  egybeesik a 

termékosztályozási    címkén  megadott  feszültséggel, és 
hogy a kimeneten connex-ion van a földön.    

Ne  merítse vízbe a kábelt,    a konnektort vagy  a     készülék  

bármely más részét  vagy bármilyen más folyadékot, és ne tegye 
ki az elektromos  csatlakozásokat a víznek.    Győződjön meg 
róla, hogy a  keze  teljesen megszáradt, mielőtt megérintené a 

konnektort vagy  bekapcsolná a készüléket.    

Figyelmeztetés:  ha a készülék véletlenül a vízbe esik,   
azonnal húzza kia  konnektot.    Ne nyúlj  a vízhez!  
Rendszeresen ellenőrizze a tápegységet,  hogy látható-e a 
sérülés.  Ha sérülést  okoz,   azt  a Cecotec hivatalos 

értékesítés utáni szervizének    kell megjavítania, hogy 

elkerülje a  veszélyeket.     

Figyelmeztetés: ne    használja a készüléket,    ha a        

kábel,    aljzat vagy szerkezet általában nem működik 
megfelelően,   elesett vagy megsérült.   
    Ne             csavarja, hajlítsa meg, nyújtsa vagy ne sértse meg a 

tápkábelt.     Védjeaz  éles szélektől és   a hőforrásoktól.   Ne  

hagyja, hogy    a kábel megérintse    a forró felületeket Ne 

hagyja, hogy a kábel kinyúlik a felületről vagy a munkalapról . 

Ezt az   eszközt  nem   külső időzítők vagy  távvezérlő  

rendszerek   működtetésére  tervezték.  
Kapcsolja  ki és húzza ki a készüléket az áramforrásból,    
amikor befejezte  a használatát, és tisztítás előtt.    Húzza ki 
a készüléket  a csatlakozóval,   ne a  kábellel.    

Ezt a  terméket kizárólag belföldi használatra  tervezték.   
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Nem   alkalmas  kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.    Ne 

használja a szabadban.    
Ne használjon olyan  tartozékokat,   amelyeket a Cecotec   
nem ajánl,  ez károsíthatja a terméket.   
A   készüléket  0   és 8 év  közötti  gyermekek nem 

használhatják.    8 éves vagy annál idősebb   gyermekek is  
használhatják, ha folyamatosan figyelik  őket.   

Ezt az eszközt olyan személyek      használhatják,  akik 

csökkent   fizikai,   mentális vagy érzékszervi képességekkel  
rendelkeznek,  vagy tapasztalatuk vagy  tudásuk van, ha 

figyelemmel   kísérik  és/vagy   megkapták  a helyes 

használathoz szükséges információkat, és teljes mértékben 

megértették a kockázatokat.   

Figyelje a gyerekeket, hogy  megbizonyosodjon arról,  hogy 

nem játszanak-e   a készülékkel.    Szigorú ellenőrzésre  van 

szükség, ha a terméket  gyermekek  vagy azok mellett  
használják.     

    Tartsa a készüléket és kábelét  8 év alatti  gyermekek 
számára.     
Helyezze a  készüléket  száraz,   stabil,   lapos és hőálló    
felületre.    
  Ne használja a készüléket  a következő    körülmények között: 
Elektromos  vagy    gázkonyhákban,  forró kemencékben 

vagy a  tűz    közelében.    

 Puha felületeken (például szőnyegeken)   vagy olyan 

felületeken, ahol a készülék használat közben felborulhat.                  
Szabadban vagy magas páratartalmú helyeken.  
A hozzáférhető felületek  hőmérséklete  a termék 

használata során  magas  lehet, és  égési sérüléseket   
okozhat.   Ne  érintse meg a forró  felületeket, 
amikor a készülék   működik, vagy  közvetlenül 
utána. 

Ne fedje le a készüléket  működés  közben . 
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  Ne hagyja felügyelet nélkül   a készüléket   működés közben.   
Ha már  nem fogja használni, vagy ha  elhagyja  a  szobát,   
húzza ki a konnektorból.     

Ne próbálja meg megjavítani  a készüléket.    Bármilyen 

kétsége vagy információja van  a Cecotec hivatalos értékesítés 
utáni   szolgálatával.     

 A készülék    megfelelő  működésének  biztosítása érdekében 

a tisztítást és karbantartást a használati utasításnak 

megfelelően  kell   elvégezni.      Mozgás           vagy tisztítás 
előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.  
A tisztítást és karbantartást   gyermekek nem   végezhetik.     
A készülék    nem alkalmas  mosogatógép tisztítására .  
Tárolja a készüléket   és használati utasítását  száraz és 
biztonságos helyen,  ha  nem fogja  használni.   

Nem    vállalunk felelősséget az esetleges személyes   vagy 

nem személyes   károkért, amelyek az eszközzel való 
visszaélésből vagy a kézikönyv be nem tartásából  
eredhetnek.     
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biztonság 

A  termék használata előtt figyelmesen olvassa el a    következő 

megjegyzéseket.      Tartsa  biztonságban a felhasználói 
kézikönyvet a jövőbeli felhasználók számára vagy 

referenciaként.   
Győződjön meg arról,    hogy a hálózati feszültség megegyezik   

a készülék  típuslemezén   feltüntetett   feszültséggel, és hogy 

a konnektor   földelt.  
Ne   merítse vízbe a  tápkábelt,   a dugót   vagy          a 

készülék nem eltávolítható részeit, és   ne hagyja, hogy az 

elektromos csatlakozások vízzel érintkeződjön.      Győződjön 
meg  róla, hogy a keze teljesen   száraz,      mielőtt 
megérintené a konnektort vagy bekapcsolná  a  készüléket.   
               Megjegyzés: Abban az esetben, ha a készülék véletlenül 

a vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektot.     Ne érintse meg a 

vizet! Rendszeresen ellenőrizze  a  tápkábelt,  hogy 

látható-e.    Ha a kábel                           megsérül, azt a 
Cecotec hivatalos műszaki támogató szolgálatának kell kicserélnie, 
hogy elkerülje a tulajdont és a személyi sérüléseket.  

MEGJEGYZÉS:  Ne   használja a terméket, ha a kábel, a dugó 
vagy a    ház  látható  sérülést szenvedett,   nem működik 

megfelelően, vagy  leesett.    

A tápkábelt  nem szabad túl  sokat csavarni,    hajlítani vagy 

húzni, vagy. terhelt vagy sérült.   Védje  az éles  szélektől  és 
a hőforrásoktól.    Soha ne   hagyja, hogy a kábel meleg 

felületekkel érintkezik.    Soha ne hagyja  a kábelt     a 

munkafelület felett.   

Ez az eszköz  időzítők vagy külső távvezérlő rendszerek 

segítségével  nem  működik.    

Kapcsolja ki a készüléket,  és húzza ki a  konnekt a 
tápellátásból,    ha  nem használja az eszközt,  és mielőtt 
meg szeretné  tisztítani.   Húzza  ki a dugóból,   ne a  

kábelből.    
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Ez a    termék kizárólag magánháztartásban   használható.     
Ez nem a  kereskedelmi vagy. Ipari   felhasználásra alkalmas 
vagy. feltéve, hogy . Ne   használja a készüléket  a szabadban.    

Soha   ne használjon  olyan tartozékokat,  amelyeket a Cecotec  

nem   ajánlott, mivel  károsíthatják őket.   

A készüléket 0  és 8 év között  gyermekek  nem  

használhatják.      8 éves    kortól gyermekek is  

használhatják, feltéve, hogy használat  közben  állandó 

felügyelet  alatt   állnak.   

Ezt az eszközt    korlátozott fizikai,   érzékszervi vagy 

szellemi teljesítményű vagy tapasztalati  vagy .   ismeretek 
hiánya,                                             kivéve,  ha azokat egy 
felelős személy felügyeli a használat során, vagy nem kaptak 
utasítást a megfelelő és biztonságos kezelésről, és megértették és 
helyesen fel tudják mérni az eszközzel kapcsolatos kockázatokat.     

Felügyelje  a kisgyermekeket,      hogy megbizonyosodjon 
arról,  hogy   nem játszanak-e a  készülékkel.    Különleges,  
pontos és következetes felügyeletre van szükség,    ha az 

eszközt   gyermekek közelében   használják.    

A  készüléket 8 év  alatti gyermekek számára ne érje el.     
Helyezze a  grillt száraz,   stabil,   lapos és hőálló   felületre.    

Ne  használja a   készüléket a következő   körülmények között:   
Elektromos  főzőlapon vagy gáztűzhelyen,    sütőben   vagy tűz 

közelében.     

Puha felületeken, például szőnyegeken,   ahol a készülék 

felborulhat használat  közben.    
Szabadban vagy  páratartalmú környezetben.    A 

hozzáférhető felületek hőmérséklete használat közben 

nagyon magas    lehet, és 
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okok. Használat  közben és közvetlenül a használat után  ne 

érintse meg  a forró felületeket.    
  Működés közben    ne takarja el a készüléket.    
 Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül  a terméket.                   
Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból, ha már nem 
használja a készüléket, vagy amikor elhagyja a helyiséget.         

Soha ne próbálja meg   megjavítani   a készüléket.   Ha  

információra van szüksége, vagy. A kétségek eloszlatásáért  
forduljon  a hivatalos műszaki  ügyfélszolgálathoz. 

A tisztítást és  karbantartást a használati utasításnak  
megfelelően kell    elvégezni a készülék megfelelő 

működésének  biztosítása érdekében.     Tisztítás    vagy 

mozgatás előtt   kapcsolja ki a  készüléket.   A tisztítást és 
karbantartást soha nem szabad gyermekeknek   elvégezni. 

A készülék  mosogatógépben nem mosható.   
Használaton   túl tartsa a  készüléket  és használati 
utasítását biztonságos,   száraz    helyen.     A vállalat nem 

vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű 

használatából vagy ezen utasítások be nem tartásából  eredő 

esetleges károkért.     
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BIZTONSÁGI  UTASÍTÁSOK 

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el 

az alábbi utasításokat.   Tartsa meg ezt a kézikönyvet a 

jövőbeli referencia vagy új felhasználók számára.   

Ellenőrizze,  hogy a hálózati feszültség egybeesik-e  a 

termékosztályozási   címkén megadott feszültséggel, és hogy a 

konnektor      földvezetővel van-e  felszerelve. 

Ne  merítse vízbe a         kábelt, a dugót vagy  a termék 

bármely más részét, és ne tegye ki az elektromos 
alkatrészeket  víznek.   Ellenőrizze, hogy  teljesen 

megszáradt-e  a keze, mielőtt megérintené  a dugót,  vagy  
bekapcsolná a terméket.   

Figyelmeztetés:ha a termék  véletlenül a vízbe esik , azonnal 
húzza ki . Ne érintse meg a vizet. 

Rendszeresen ellenőrizze  a tápkábelt   látható  károsodások  

után.  Ha a  kábelnek  sérülést kell okoznia,   azt  a Cecotec 

hivatalos műszaki segítségnyújtási  szolgálatának kell 
megjavítania, hogy elkerülje a  veszélyeket.     

Figyelmeztetések: Ne használja a    terméket, ha a kábel, a 
dugó vagy   a   szerkezet sérült, vagy ha nem működik 

megfelelően, elesett vagy megsérült.    
 Ne csavarja,   hajlítsa meg,   nyújtsa vagy ne sértse meg a 

tápkábelt.      Védje az éles szélektől és  a hőforrásoktól .   Ne 

engedje,  hogy a kábel meleg  felületeket   érjen. Ne hagyja, 
hogy a kábel kijöjjön a  felület vagy a konyha tetejének   
széléről.   

Ezt az   eszközt nem külső  időzítőknél vagy távvezérlő   

rendszereknél való használatra    tervezték.   
Kapcsolja  ki és húzza ki a terméket az  áramforrásról,   ha  

nem használja, és tisztítás előtt.   Húzza ki a konnektort, hogy 

húzza ki, ne   húzza ki a kábelt.  
Ezt a    terméket kizárólag  
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otthonihasználatra.  Nem   alkalmas  kereskedelmi vagy 

ipari  felhasználásra.  Ne használja külsőleg . 
Ne használjon   olyan tartozékot,  amelyet a Cecotec nem javasolt, 
kárt okozhat.    
A készüléket 0 és   8 év között  nem szabad  használni.  Ezt    a 

háztartási készüléket   8 éves kortól  használhatják felnőttek 

folyamatos  felügyelete  mellett.   Ezt a terméket   
korlátozott                                  fizikai, érzékszervi vagy 

mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és 

ismeretek hiányában csak  felügyelet mellett,  vagy a készülék 

biztonságos használatára vonatkozó utasítások kézhezvételével és 

az ezzel járó kockázatok megértésével  használhatja.  

 Felügyelje a gyermekeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 

nem játszanak a   termékkel . Szigorúan   felügyelni kell, ha  a 

terméket gyermekek   használják vagy annak közelében.   

 A készüléket és         kábelét  8 évesnél nem korig tartsa távol 
. 
Helyezze a készüléket száraz,   stabil,   lapos és hőálló   

felületre.  
Ne használja a terméket  a következő körülmények között:   
 Elektromos    vagy gáztűzhelyen, forró sütőben vagy a tűz 

közelében .  
Puha felületeken  (például szőnyegeken),   vagy ahol használat 

közben   fejjel lefelé  fordítható.   
 Szabadban vagy  magas  páratartalmú   területeken . 
A hozzáférhető felületek  hőmérséklete a termék 

használata   során magas  lehet, és égési sérüléseket  
okozhat  .  Ne érintse meg   a forró 

felületeket működés közben és közvetlenül   azután, 
hogy nem fedi le a készüléket  működés közben . 

Ne hagyja a terméket    felügyelet nélkül a működése során . 
Húzza ki az áramról,  amikor  befejezi  a használatot, vagy 

amikor  elhagyja a szobát. 
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Ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket.     
Bármilyen kétség esetén forduljon a Cecotec   hivatalos 
műszaki segítségnyújtási szolgálathoz.   

A készülék   megfelelő  működésének  biztosítása érdekében a  
termék tisztításátés  karbantartását  a jelen használati 

utasításnak  megfelelően  kell elvégezni.  Mozgás vagy tisztítás 
előtt  kapcsolja ki és húzza ki a terméket.   

A tisztítást és karbantartást  gyermekek nem  végezhetik.     

Ne mossa le a gépet  mosogatógépben  . 
A terméket   és a  használati  utasítást   használaton túl,  
száraz és biztonságos helyen tárolja. 

 Nem   vállalunk felelősséget  semmilyen   személyes kárért,  
amely a termék  nem rendeltetésszerű használatából vagy a 

használati utasítás  be nem tartásából   eredhet.    
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi 
utasításokat.    Mentse ezt a kézikönyvet jövőbeli 
referenciákhoz  vagy új felhasználókhoz.    

Győződjön meg arról, hogy         a hálózati feszültség 

megegyezik   a termékminősítési   címkén  megadott  
feszültséggel, és hogy a kimenet  földelt.    

 Ne merítse vízbe a vezetéket,   a     dugót vagy a termék 

bármely  más elektromos részét  vagy  bármely más 
folyadékot,  és ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat  a 

víznek.  Győződjön meg róla, hogy   a keze teljesen száraz, 
mielőtt  megérintené a konnektort vagy a termék 

csatlakoztatását.      

Figyelmeztetés:  Ha a termék véletlenül a vízbe esik,   azonnal 
húzza ki a  hálózatról.     Ne nyúlj a vízhez.    
Rendszeresen ellenőrizze  a tápkábelt, hogy látható-e a 

sérülés.   Ha a kábel  sérült, azt     a Cecotec  hivatalos műszaki 
segítségnyújtási szolgálatának  kell megjavítania, hogy 

elkerülje a    veszélyeket.  

Figyelmeztetés  :  Ne   használja  a terméket, ha  a kábel,  a 

konnektor vagy a keret sérült,     vagy ha nem működik 
megfelelően,   sérült vagy  sérült.   

Necsavarja,     hajlítsa meg, nyújtsa vagy ne sértse meg a 

tápkábelt.     Védje az éles szélektől és a hőforrásoktól.   Ne 
engedje,  hogy a kábel forró felületeket érjen.     Ne   hagyja a 

kábelt a  főzőfelület közelében.     

Ezt  a terméket nem  külső időzítők vagy  távvezérlő  

rendszereken  keresztül történő használatra tervezték.   
Húzza ki a terméket, és húzza ki a hálózatról,   ha   nincs 
használatban  és tisztítás előtt.     Húzza ki a dugót a 
leválaszthoz,  ne húzza a kábelt.   

Ezt a  terméket kizárólag otthoni használatra tervezték.  Nem   

alkalmas kereskedelmi  vagy ipari felhasználásra.    Ne 

használja a szabadban. 
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Ne használjon olyan tartozékot,     amelyet a Cecotec   nem 

ajánlott, mivel ez kárt  okozhat.  
A     készüléket 0 és 8  év közötti gyermekek nem  
használhatják.   Ezt a készüléket 8 éves gyermekek is 

használhatják,  ha folyamatosan  felügyelet alatt állnak.     
                                            Ezt a terméket olyan személyek 
használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és ismeretek 
hiányában felügyelik őket, vagy biztonságosan kapnak utasításokat 
a készülék használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó 

kockázatokat.  Felügyelje a  gyermekeket, hogy  ne játsszanak a  

termékkel.    Szigorú   felügyeletet   kell  biztosítani, ha a 

terméket gyermekek közelében vagy azok közelében használják.     

A        készüléket és    kábelét 8 éves kor alatt ne érje el.  
Helyezze a terméket   száraz, stabil,  lapos és hőálló  felületre.  

Ne használja a terméket    ezen     körülmények között:  
Elektromos  vagy     gázkonyhák,  forró sütők vagy tűz 

közelében.     

Puha felületeken (például szőnyegeken), vagy ahol   használat 

közben megfordulhat  és leeshet.  
Szabadban vagy  magas  páratartalmú  területeken.    
A hozzáférhető felületek hőmérséklete a termék 

használata során  magas   lehet,  és  égési 
sérüléseket okozhat.    Ne érintse meg a forró 

felületeket  működés közben  vagy közvetlenül 
utána.   

Működés közben ne fedje le a felügyelet nélkül végzett 
dispositiv     o-t.     
Ne hagyja a terméket felügyelet  nélkül működés közben.    
Húzza ki a konnektorból, ha    befejezte  a  használatát,  vagy 
amikor elhagyja azt a helyet, ahol  elhelyezték.  
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Ne próbálja meg megjavítani  a    készüléket.  Bármilyen   

kérdésével       forduljon  a Cecotec hivatalos   műszaki 
segítségnyújtási szolgálathoz.  

A termék tisztítási  és karbantartási feladatait a kézikönyvvel   
összhangban kell  elvégezni a készülék megfelelő  

működésének biztosítása érdekében.  A terméket  mozgás vagy   

tisztítás előtt kapcsolja ki és ki.    

A készülék  tisztítását  és karbantartását gyermekek nem   
végezhetik.  
Ne mossa le a készüléket  mosogatógépben.     
A  terméket    és használati    utasítását  használaton túl, 
száraz,  biztonságos helyen  tárolja. 
Nem  vállalunk     felelősséget semmilyen személyes  

kárért,  amely a termék nem rendeltetésszerű használatából   
vagy  a használati utasítás  be nem tartásából eredhet.     
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biztonság 

Kérjük, hogy a készülék   használata előtt figyelmesen olvassa 

el az alábbi utasításokat.  Mentse el ezt a kézikönyvet a 

jövőbeli(e) használatra vagy felhasználókra. 

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel  a  

készülék  minősítési címkéjén feltüntetett  feszültségnek, és  
hogy a konnektor   földelt.  

  Ne  merítse a  kábelt, a dugót    vagy a készülék más  részeit  
vízbe vagy más folyadékba.   Ne  tegye ki az elektromos 
csatlakozásokat a víznek . Győződjön meg róla, hogy   a keze 

teljesen száraz,  mielőtt  megérintené a dugót  vagy 

bekapcsolná  a készüléket . 

Figyelmeztetés: Ha a készülék    véletlenül a vízbe  esik,   
azonnal húzza   ki a konnektot . Ne  nyúlj  a vízhez!   

Rendszeresen ellenőrizze a kábelt   a látható sérülésekért . 
Ha a kábel   sérült, a    cecotec  műszaki szolgálatnak meg   

kell javítania,   hogy elkerülje a  veszélyt.  

Figyelmeztetés:  Ne használja a készüléket, ha a kábel,   a    

csatlakozó vagy  a ház sérült vagy nem működik megfelelően,    
vagy ha leesett. 

A tápkábelt  nem  szabad csavarni,    összehajtani, kinyújtani    
vagy megrongálni.  Védje a kábelt  az éles szélektől és a 
hőforrásoktól. Győződjön meg  arról, hogy nincs érintkezés a 

kábel és a forró felületek között .  Ne  hagyja, hogy a kábel a 
munkafelület vagy   a  munkalap szélére  lógjon.   

  Ezt az  egységet nem  külső időzítővel vagy távirányítóval 
való használatra tervezték.      
                     Kapcsolja ki  a készüléket, és húzza ki a konnekt, ha 

nem használja, vagy tisztítás előtt .  Húzza ki  a dugót,  hogy 

eltávolítsa a hálózati   aljzatból, és ne a kábelből.   

A készüléket  kizárólag háztartási használatra   tervezték.   
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Nem   alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra.    Ne 

használd  kint.   
Csak a Cecotec  által  ajánlott tartozékokat használja, más 
tartozékok  kárt okozhatnak.     
A   készüléket  0 és   8 év között gyermekek nem  

használhatják.      A készüléket    8  éves kortól használhatják 

a  gyermekek, ha  állandó felügyelet  alatt állnak . 

Ezt   a terméket olyan        személyek    használhatják,  akik 

csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi    kapacitással   
rendelkeznek,    vagy nincs tapasztalatuk és   tudásuk, ha   

felügyelik őket, vagy  utasításokat kaptak a készülék 

biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a hozzá 

kapcsolódó risico-t.     

Szigorú felügyelet szükséges,  ha az    eszközt gyermekek 

használják  vagy  annak közelében.      
Tartsa a készüléket és  a  kábelt  8  év alatti  gyermekek 
számára.    
Helyezze a  készüléket  sík, stabil,      száraz és hőálló 

felületre.   
Ne használja a terméket  a következő feltételek mellett:   
Elektromos főzőlapon vagy  gáztűzhelyen,   forró  sütőben  

vagy tűz közelében.    

Puha felületeken  (például szőnyegen)   vagy  olyan helyeken, 
ahol a készülék használat közben  leeshet.     
Szabadban vagy    magas páratartalmú   környezetben. 
Az érinthető felületek hőmérséklete működés közben  

növekedhet  és  égési sérüléseket okozhat . Ne                
érintse meg a forró felületeket használat közben vagy 
röviddel használat után.  
 Bekapcsoláskor  ne takarja le  a   készüléket . 
Ne hagyja felügyelet nélkül   a   készüléket, ha  be van 

kapcsolva.  Húzza ki   a készüléket,   ha   befejezte  
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           vagy amikor elhagyja a szobát .  Ne  próbálja meg 
megjavítani   a készüléket.   Ha   kétségei vannak, forduljon a 

Cecotec  Műszaki Szolgálathoz.   

  A készülék   tisztítását  és  karbantartását a készülék 

megfelelő működésének biztosítása  érdekében  a jelen 

kézikönyvben  leírtak  szerint kell  elvégezni.  Kapcsolja ki    a 

készüléket,   és húzza ki a konnekt,   mielőtt mozgatná vagy 

tisztítná   . 

A  takarítást és  karbantartást gyermekek  nem   végezhetik.     
A készülék  nem alkalmas  mosogatógéphez.    
  Használaton túl a  készüléket és a használati    utasítást  
biztonságos és száraz helyen kell tartani.  
 A  gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem 

rendeltetésszerű  használatából  vagy  a használati utasításnak 

meg nem felelő     használatból eredő személyi vagy  anyagi  
károkért.     
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A készülék indítása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi  
utasításokat.     Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi  
konzultációkhoz és az új  felhasználók számára.    

Győződjön meg arról,hogy a hálózati feszültség megfelel a  

termék adattábláján feltüntetett     feszültségnek,  és hogy a 

dugó földelt. 

Győződjön  meg   arról, hogya dugó, a kábelvagy a készülék  

bármely más  része nem érintkezik vízzel vagy más 
folyadékkal.    Ne tegye ki a termék elektromos alkatrészeit 
víznek.    Győződjön meg róla, hogy száraz keze van,  mielőtt 
csatlakoztatja a készüléketegy aljzatba,  vagy elindítja.     

Megjegyzés:  Ha a készülék  véletlenül a vízbe esik,   azonnal 
húzza ki az  áramról.    Ne nyúlj a vízhez!    

Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt az esetleges 
sérülésekért.   Ha a kábel     sérült,  azt a  cecotec hivatalos 
ügyfélszolgálatának   kell megjavítania a veszély elkerülése 

érdekében.     

Megjegyzés:Ne   használja a terméket, ha a  készülék      

kábele,  dugója vagy szerkezete sérült, vagy ha nem működik 

megfelelően, vagy ha megsérült 
Ne             csavarja, nyújtsa vagy ne sértse meg a kábelt.   Védje 

az éles szélektől és  a hőtől.    Nehagyja, hogy a  kábel   forró  
tárgyakkal  érintkezik.  A kábel nem  lóg a munkaterület     
széléről.  

Ezt az eszközt   nem   időzítővel vagy külső    távirányítós 
rendszerekkel való használatra tervezték.    
Kapcsolja ki és ki a dugót, amíg  az appu appu nincs 
használatban,  vagy tisztítás  előtt.    Húzza ki a dugót a  

leválaszthoz,     ne húzza meg a kábelt.    
Ezt  a terméket otthoni használatra hozták létre  A termék 

nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra készült.    Ne 

használja   a terméket a szabadban.   
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Ne használjon olyan tartozékot,    amelyet  a Cecotec nem  

ajánlott, mert az kárt okozhat.     
A készüléket 0   és  8 év  közötti gyermekek nem 
használhatják. A  készüléket 0   és  8 év közötti gyermekek nem 

használhatják.                                     Ezt a terméket korlátozott 
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, 
tapasztalat és ismeretek nélküli személyek is használhatják, ha 
felügyelik őket, vagy utasításokat kaptak az eszköz biztonságos 
használatára vonatkozóan, és megértik a kockázatokat.        

Felügyelje   gyermekeit, hogy megbizonyosodjon arról,hogy 

nem játszanak a termékkel.    Legyen különösen éber, 
hagyermekek használják  az eszközt,  vagy ha  a közelben  

használják.     
Tartsa a készüléket és a  kábelt 8 év alatti gyermekek   

számára.   

Helyezze a berendezést    stabil, száraz,  lapos és hőálló    

felületre 
Ne használja a készüléket a következő körülmények között:   
    Gáztűzhelyen, elektromos kályhán vagy    kályhán belül.  
Puha felületeken (pl.       szőnyegek),ahol  működés közben     
leeshet.  
szabadban  vagy   magas páratartalmú helyeken  . A  kamera 

működés         közben magas hőmérsékletre melegedhet, és 
égési sérüléseket okozhat.    Ezért  
ne érintse meg a forró    részeit, amikor fut,   és 
amint  ki van kapcsolva.   
Működés közben ne fedje le  az  eszközt.      
Ne hagyja felügyelet nélkül a      készüléket futás közben.                    
Húzza ki a konnektorból, ha végezte a használatával, vagy hagyja 
el a szobát.  
Ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket.    További  
információért  forduljon a Cecotec ügyfélszolgálathoz.      

Az eszköz    megfelelő működésének  biztosítása érdekében 
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a karbantartást és tisztítást a  használati  utasításnak  

megfelelően kell elvégezni.    Kapcsolja ki  és           ki a 

készüléket, mielőtt mozgatja vagy lemossa. 

A takarítást és karbantartást gyermekek nem         
végezhetik. 
Ne mossa le a fényképezőgépet mosogatógépben.   
Ha  nem használjaaz eszközt,  tárolja azt a  használati 
útmutatóval együtt  száraz és biztonságos helyen.   
A   gyártó nem vállal felelősséget az eszköz nem megfelelő 

használatából vagy   a használati útmutató be nem  tartásából  
eredő  személyes  károkért.     
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A készülék  használata előtt figyelmesen  olvassa el az alábbi 
biztonsági utasításokat . Tartsa meg ezt a kézikönyvet  későbbi 
használatra vagy  új felhasználók számára . 

Győződjön meg arról, hogy a hálózat   feszültsége  megegyezik   

a termék címkéjén feltüntetett  feszültséggel, és hogy a 

konnektor földelt. 

Ne tegye a kábelt, aljzatot vagy a készülék  más részét vízbe 

vagy más folyadékba. Ne tegye ki az elektromos 
csatlakozásokat a víznek . Győződjön meg róla, hogy a keze 

teljesen száraz,  mielőttmegérintené a konnektort   vagy  

bekapcsolja a készüléket. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha a  készülék véletlenül vízbe esik  , 
azonnal húzza  ki a konnektot.  Ne nyúlj a vízhez!    
Rendszeresen ellenőrizze a  tápkábelt,   hogy ellenőrizze a 

látható sérüléseket. Ha a kábel   sérült  ,  azt a 

cecotechivatalosműszaki   szolgálatának kell megjavítania  a 

veszélyek elkerülése érdekében.  

Megjegyzés: Ne használja akészüléket,ha a kábel,  a 

csatlakozóaljzat vagy maga  a készülék sérült,   nem működik 

megfelelően, leesett vagy  megsérült.    

Ne forgassa, hajlítsa meg,nyújtsa meg vagy más módon ne 

sértse meg a     tápkábelt.  Védje az éles szélektől és a 

hőforrásoktól   .   Neengedje, hogy a  kábel forró felületeket 
érjen. Ne engedje, hogy a kábel    a munkalap szélén lógjon.    

Ezt az   eszközt nem   időzítővel vagy távirányítóvalvaló 

működésre  tervezték.  
Kapcsolja ki és húzza ki az áramot,  ha nincs   használatban  

és  tisztítás előtt . A leválaszthoz húzza ki a dugót ,ne  a 
kábelt.  

Ez a  termék kizárólag  otthonihasználatra alkalmas .  Nem  

alkalmas kereskedelmi vagy ipari célokra. Ne használja a 
szabadban. 

Ne használjon olyantartozékokat, amelyek  nem ajánlottak 
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gyártó, mivel    kárt okozhat . 
A  készüléket 8 év alatti gyermekek nem  használhatják.   Ezt 
a       készüléket  8 éves kortól használhatják a  gyermekek, ha 

állandó felügyeletalatt   állnak. 

Ezt                         a terméket   mentális, fizikai vagy érzékszervi 
korlátozottságú személyek,  illetve tapasztalatokkal vagy 
ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, 
hogy felügyelet alatt állnak, vagy elmagyarázták őket a készülék 
biztonságos működésére, és megértik az ebből eredő veszélyeket a 
használat után.                     

Tartsa szemmel agyerekeket, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogynem   játszanak a készülékkel  . Feltétlenül   szükséges      

felügyelni akészüléket,  ha gyermekek közelében vagy 

közvetlenül gyermekek  használják.  

A készüléket és  kábelét  8 éven  aluli gyermekek számára  ne 

érje el.  A  készüléket mindig száraz,    stabil, egyenes és hőálló 
felületekre  helyezze.   

Ne használja a készüléket  az alábbi feltételek mellett: 
Elektromos   vagy  gázüzemű sütőkben vagy azok felett , forró 
sütőkben vagy tűz   közelében  . 

Puha felületen  (pl.    szőnyegen) vagy     olyan felületen, amely  

a készülék  felborulására vezethet . 
 Szabadban vagy  magas  páratartalmú helyeken . 
Az   akadálymentes felületek   hőmérséklete 

használat közben elérheti a magas hőmérsékletet 

és  égési sérüléseketokozhat. Használat  közben  és  

közvetlenül a használatután ne érintse meg a forró 

felületeket.  

Ne takarja le a készüléket működés közben. 
Ne   hagyja felügyelet nélkül a készüléket   működés közben . 
Húzza ki  a konnektorból,      ha végezte a használatával, vagy 

ha elhagyja a szobát.   

Ne próbálja  meg megjavítani a készüléket .        Kétség  esetén 

forduljon a Cecotec hivatalos műszaki segítségnyújtási 
szolgálathoz.  
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Annak  biztosítása    érdekében, hogy a készülékmegfelelően   
működjön , tisztítsa meg és tartsa karban a készüléket  a 

használati utasításnak megfelelően.  Mozgás  vagy tisztítás 

előtt kapcsolja ki és kapcsolja ki  a készüléket . 

A tisztítást és karbantartást  nem szabad 

gyermekeknek  elvégezni . Ne tisztítsa a 

készüléket mosogatógépben . 
Tartsa a        készüléket és használati utasítását  száraz és 
biztonságos helyen, ha egy ideignem  használja.        Nem                     
vállalunk felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából 
vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő vagyoni és 
egészségügyi károkért.       
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1. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK 

 
1. ábra. 

1.  Előmelegítő  funkció gomb 

2.  Kávéelőkészítés   gomb 

3. Gőz gomb  

4.  Csepegtető tálca 

5. Kivehető rács 

6.  Gőzválasztó 

7.  Víztartály  sapka 

8.  Víztartály 

9. lakás 

10.  Gőzkimenet 

11. Párologtató cső 

12. Főtest 

13. alap 

14. Egyedi szűrő rozsdamentes  acél kávéhoz  
15. Mérőkanál és nyomja meg 

16. Szűrő támogatás 

17. A kávéfőző  karja  

18. Szűrők rögzítője (nyomja meg a szűrőt  ezzel az összetevővel,  amikor eltávolítja   a  
kávéhulladékot,  hogy megakadályozza  a szűrő  leesését) 

19. Szűrő két rozsdamentes  acél  kávéhoz  
 

 
2.  HASZNÁLAT ELŐTT 

 
Távolítsa el az összes   csomagolóanyagot.  

 Ellenőrizze az összes  alkatrészt, hogy   nincsenek-e látható sérülések.  

Lazítsa le a teljes kábelt,   és ellenőrizze, hogy nem sérült-e    meg. Ne használja a 

terméket,   ha az vagy a       tápkábele sérült vagy nem működik megfelelően.  Károk  

észlelése  esetén  forduljon a Cecotec műszaki       ügyfélszolgálatához, hogy megoldja a 

kétségeket vagy javításokat, karbantartás vagy visszaküldés céljából.   

Győződjön meg róla,  hogy elolvasta és megértette a  kézikönyvben található összes utasítást és 
figyelmeztetést.  

 
Annak biztosítása érdekében, hogy az első csésze  kávé  kiváló ízű legyen, a kávéfőzőt forró 

vízzel   kell tisztítania az alábbiak   szerint:  

Töltse fel a  tartályt vízzel; a        vízszint  nem haladhatja meg a tározó felületén a "MAX" 

jelet.  Zárja le a víztartály fedelét.    

Megjegyzés: a termék  kivehető  víztartályral van ellátva  a könnyű  tisztítás érdekében.   

Először töltse fel a   víztartályt,   és helyezze vissza a készülékre.  

 
 
 

30 
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Helyezze a rozsdamentes acél szűrőt   a  kávéfőző  karjába őrölt kávé   nélkül.                               

Ezután helyezze be a kart a termék fő testébe, illeszkedve a szűrőtartó alakjához a 

vízkivezetés alakjához.    Fordítsa a   kart                    az óramutató járásával ellentétes 

irányba, amíg a fogantyú a terméken látható " zár " jelhez nem igazodik.           Helyezzen 

egy kancsót a kivehető rácsra.   Győződjön meg róla, hogy     a  gőzválasztó  ki van  

kapcsolva.  

Csatlakoztassa a készüléket egy  konnektorhoz.   A   konnektornak hozzáférhetőnek  kell  

lennie, hogy vészhelyzet  esetén könnyen  leválasztható legyen.    

Nyomja meg az   előmelegítő funkció   gombot, és a jelzőfény   villogni kezd.  Várjon, amíg  a  

jelzőfény  villogni kezd.  

Nyomja meg a kávé gombot. A kávéfőző vizet pumpál a kancsóba; nyomja meg újra a 

kávégombot, ha  a kancsó megtelt,  hogy leálljon.  A jelzőfény    újra   villog, amíg a 

kávéfőző nem melegedik elő.  Ismételje meg ezt a folyamatot   néhányszor. 

Figyelmeztetés: Lehet hallani némi zajt, amikor a kávéfőző először szivattyúk vizet. Ez 

teljesen normális,  mivel a termék eltávolítja a  levegőt a belső csatornából.    20 

másodperc múlva ez a zaj  eltűnik. 

 

 

3. művelet 
 

előfőzés 

Egy   jó                                        csésze kávé elkészítéséhez ajánlatos előmelegíteni a 

kávéfőzőt a kávé elkészítése előtt, beleértve a szűrőtartót, a szűrőt és a csészét, hogy a 

kávé ízét ne változtassa meg semmilyen hideg elem.  

Távolítsa el a víztartályt, nyissa ki a fedelét és töltse fel. A víz nem haladhatja meg a 

tartályban   feltüntetett "MAX" szintet. Helyezze vissza a tartályt  a készülékre.  

Helyezze be a rozsdamentes  acél szűrőt a   kávéfőző karjába.                              Ezután 

helyezze be a kart a termék fő testébe, illeszkedve a szűrőtartó alakjához a vízkivezetés 

alakjához.   Fordítsa a   kart                    az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a 

fogantyú a terméken látható " zár " jelhez nem igazodik.           

Tegyen egy csésze  kávét a kivehető rácsra.   

Csatlakoztassa a kávéfőzőt  a  hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy     a  gőzválasztó  ki 

van  kapcsolva.  

Nyomja meg az előmelegítő funkció gombot, és a jelzőfény villogni kezd. Várjon, amíg  a  

jelzőfény  villogni kezd.  

Nyomja meg a kávé gombot. A kávéfőző vizet pumpál a csészébe, felmelegíti az összes 

darabot, amely érintkezik  a kávéval. Nyomja meg újra a gombot, amikor a csésze megtelt, 

hogy hagyja abba. A jelzőfény újra villog, amíg a kávéfőző nem melegedik elő.  

 
 
 
 

POWER ESPRESSO  20 31 
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Hogyan készítsünk eszpresszót   

 Előmelegítés után távolítsa  el a     kart  a fő  testből az óramutató járásával megegyező 

irányba fordítva.    Szárítsa meg  száraz  ruhával.  Töltse fel  a szűrőt  őrölt kávéval   a 

mérőkanállal, és kölcsönözheti   a kanál  másik oldalára.   

Helyezze be a kart  a termék fő testébe, amely megfelel a szűrőtartó  alakjának és a    

vízkivezetés alakjának.   Fordítsa a   kart                    az óramutató járásával ellentétes 

irányba, amíg a fogantyú a terméken látható " zár " jelhez nem igazodik.           Győződjön 

meg róla, hogy     a  gőzválasztó  ki van  kapcsolva.  

Dobja ki  a forró vizet a csészéből, és tegye  vissza a kivehető rácsra.   

Amikor  a jelzőfény nem villog, nyomja meg a kávéelszívó gombot, és a kávéfőző   elkezdi 

feltölteni  a csésze   kávét.   Nyomja meg újra a gombot, hogy leállítsa  a  kávéfőzőt, miután   

megkapja a kívánt  mennyiségű italt.  

 
Figyelmeztetés: használat    közben ne   hagyja felügyelet nélkül a  kávéfőzőt,   mivel 

manuálisan kell leállítani.   

 Amikor a kávé készen áll,    távolítsa el  a karját az  óramutató járásával megegyező  

irányba.  A kávémaradványokat úgy dobja ki, hogy a szűrőt a szűrőtartóval együtt 

megnyomja, és egy megfelelő tartályra  fordítja.   

Hagyja  kihűlni  az összes darabot,  és öblítse le vízzel.  

 
Hogyan habosítsuk a tejet 

Készítse el a kávét az  eszpresszórészben leírtak szerint; győződjön meg róla, hogy a 

gőzválasztó kikapcsolt  helyzetben van.    

Nyomja meg a gőzgombot,  és várja   meg, amíg  a jelzőfény  nem villog. 

Töltsön  meg egy üveget  körülbelül  100 ml  tejjel  minden elkészítendő cappuccino-ra.    Az 

optimális eredmény   érdekében ajánlatos teljes és hideg tejet  használni.   

Megjegyzés: használjon legalább 70±5 mm átmérőjű kancsót, és ne feledje, hogy a  tej    

megduplázza térfogatát  a folyamat során, győződjön meg  róla, hogy a kancsó elég magas. 

Forgassza el a gőzválasztót lassan az óramutató járásával ellentétes irányba. A 

gőzkibocsátás egy gőzsugarat  bocsát  ki. 

Figyelmeztetés: ne fordítsa élesen a gőzválasztót, mivel rövid idő alatt sok gőz halmozódhat 

fel, és ez veszélyes   lehet. 

Helyezzen be körülbelül két centimétert a habosítóból a tejbe. Hab a kancsó felfelé és 

lefelé mozgatásával.   

 Ha  elkészült, hozza a  gőzválasztót  kikapcsolt   helyzetbe, és nyomja meg újra a  

gőzgombot a funkció  letiltásához.   

Figyelmeztetés: használat után  azonnal nedves szivaccsal tisztítsa meg a gőzkimenetet.  

Ezután  távolítsa el a párologtató csövet, és tisztítsa meg a belső csatornát.  Ezenkívül     

ajánlatos egy másik    gőzműveletet végezni a tej lehetséges  nyomainak  tisztítására,  

amelyek benne maradhattak.   
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Öntsük a habot a kávéra,  hogy elkészítsük a cappuccinót. 

Megjegyzés: ajánlatos a terméket legalább 5 percig hűteni, mielőtt visszatérne a kávé 

elkészítéséhez.             Ellenkező esetben a kávénak enyhe égett íze lehet.  

 
Hogyan kell adagolni a forró vizet 

Nyomja  meg a  kávé gombot,    és győződjön meg róla, hogy   a gőzválasztó  ki van 

kapcsolva. A jelzőfény  nem  villog, amikor a  kávéfőző eléri a megfelelő hőmérsékletet.   

Fordítsa a gőzválasztót az óramutató járásával ellentétes irányba (legalább 135º). Ezután 

nyomja meg a gőz gombot. A forró víz a gőzkivezetésen keresztül kerül kibocsátásra. 

 
Hogyan melegítsük fel a folyadékokat gőzzel  

A párologtató (habzócső nélkül)   italok, például csokoládé, víz vagy kávé melegítésére    

használható.   

Távolítsa el a   víztartályt, nyissa ki a fedelét és töltse fel.   A víz  nem haladhatja meg a 

tartályban feltüntetett "MAX" szintet.  Helyezze vissza a tartályt  a készülékre.  

Csatlakoztassa a kávéfőzőt  a  hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy     a  gőzválasztó  ki 

van  kapcsolva.  

Nyomja meg a gőzgombot,  és a jelzőfény   villogni kezd. Várjon, amíg a fény nem  villog. 

Távolítsa el a habosítót a  gőzkimenetből.   

Helyezze be a páraelvezetőt   a  fűtenni kívánt folyadékba.   Forgtassa   a  gőzválasztót     lassan 

az óramutató járásával ellentétes irányba,  hogy  gőzt bocsásson ki.  

A  kívánt    hőmérséklet    elérésekor  fordítsa a gőzválasztót teljesen jobbra.  

Nyomja meg újra  a  gőzgombot   a készülék  kikapcsolhoz.   

 

 
4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 
Tisztítás előtt kapcsolja ki, húzza ki     és hagyja kihűlni a terméket.  

Tisztítsa meg a készülék felületét nedves ruhával. Ürítse ki a víztartályt és  a dobozt, és tisztítsa 

meg őket a kivehető rács mellett.   Szárítsa meg őket teljesen.  

Figyelmeztetés: ne tisztítsa a terméket alkohollal  vagy oldószerekkel. Ne merítse a fő testet 

vízbe.  Tisztítsa meg a kart  és  a rozsdamentes  acél szűrőt a csap alatt.  

 
Ásványi    lerakódások tisztítása 

 Annak   érdekében, hogy a  kávéfőző megfelelően működjön,  a belső csatornák  tiszták és    

a kávé íze helyes, 2-3 havonta meg kell tisztítania az ásványi lerakódásokat.   

Töltse fel   a tartályt vízzel és  vízlágyítóval a  "MAX"  jelig  (a  vízmérő  és vízlágyító 4:1).   Használhatja 

a citromsavat  (gyógyszertárakban vagy drogériákban kapható)    a 
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vízlágyító (100  rész víz   3 rész citromsavval).  

                            Helyezze be a rozsdamentes acél szűrőt a szűrőtartóba őrölt kávé nélkül, 

és helyezze be a főtestbe az előző szakaszokban leírtak szerint.  Helyezzen egy    kancsót a  

szűrőtartó alá.  Győződjön meg róla, hogy     a  gőzválasztó  ki van  kapcsolva.  

Nyomja meg az előmelegítő funkció gombot, és várja meg, amíg a jelzőfény nem  villog.  

Ezután nyomja meg a  kávé gombot, és   adagol körülbelül 500 ml  folyadékot. Nyomja meg 

újra a  kávéelszívó    gombot, hogy álljon le és várjon 5 másodpercet.  

Nyomja meg a gőzgombot, és várja meg, amíg a jelzőfény nem villog. Fordítsa a 

gőzválasztót az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy 2 percig gőzt bocsásson ki.  

Ezután kapcsolja ki a  gőzválasztót       kikapcsolt  helyzetbe,  és nyomja meg újra a 

gőzgombot a  leállításhoz.  Hagyja  kihűlni  a kávéfőzőt  15 percig. 

Kapcsolja vissza a  kávéfőzőt,   és ismételje meg  a 4. és 5. lépést  legalább  háromszor.  

Nyomja meg az előmelegítő funkció gombot, és várja meg, amíg a jelzőfény nem  villog.  

Ezután nyomja meg a  kávé gombot, és távolítsa el az összes folyadékot a  víztartályból.   

Töltse fel a tartályt  vízzel a  "MAX" jelre,  és ismételje meg  a 4. és 5. lépést legalább  

háromszor.  Folytasd a 7. lépéssel.   

 

 

5. HIBAELHÁRÍTÁS  
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hiba 

 

ok 

 

megoldás 

 

A víz a  víztartály  alján 

vagy fedelén 

csöpög.  

 

 A víztartály   nincs jól 
felszerelve. 

Helyezze be a  víztartályt a   
kivezetésbe  
a    kávéfőző  alapjából 
származó víz.  

 

A  vízszint  meghaladja a  
"MAX" jelet. 

 

A tartályban lévő víz 

mennyiségének a MIN és MAX 

jelek között kell lennie. 

 

A víz a  kávéfőző 

alján jön ki. 

 

Túl sok víz van a  
csepegtető tálcában.  

 

Tisztítsa meg a  csepegtető tálcát. 

 

A kávéfőző nem működik 
jól. 

 

Vegye fel  a  kapcsolatot a 
Cecotec   hivatalos műszaki 
szolgálatával.   
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A víz  kijön a 
szűrőből.  

 

A szűrő   szélén   őrölt 
kávé található. 

Tisztítsa  meg a szűrő szélét.   
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Savas íz (ecet) a 

kávéban.  

 

A kávéfőzőt nem 

öblítették le 

megfelelően az  ásványi 
lerakódások 

tisztítása után. 

 

Tisztítsa meg egy kávéfőzőt    a 

"HASZNÁLAT ELŐTT" részben leírtak 
szerint.   

 

Az őrölt kávét hosszú 

ideig forró és nedves 
helyen  tartották.  

egy kávé   rossz lett.  

 

Használjon    friss kávéport,   vagy 
tárolja hűvös,  száraz helyen.  Egy  

csomag kávépor felbontása után 

zárja le újra alaposan, és 

tárolja a  hűtőben, hogy friss  
maradjon.  

 

A kávéfőző nem 
működik. 

 

A tápkábel nincs 

megfelelően 

csatlakoztatva.  

 

Csatlakoztassa a  tápkábelt a fali 

aljzathoz, és ha munka nélkül 

folytatódik, forduljon a Cecotec  
műszaki szolgálatához.    

 

A  gőz  nem  
habosítja a tejet.  

 

  egy  gőzerő fény 

még mindig villog 

. 

 

A  gőzt csak akkor 

használhatja habosításra,  
ha a jelzőfény  villog.  

 

A tartály   túl nagy, 
vagy az alakja nem 
megfelelő. 

 

Használjon   magas,   keskeny 
tartályt. 

 

Sovány   tejet 
 használt. 

 

Használjon teljes tejet.  
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A habosító kar nem  

bocsát ki gőzt.  

 

A belső    cső 

eltömődött. 

 

Távolítsa el a habzó csövet, és 

használjon éles elemet, hogy a 

belső cső lyukán keresztül 

helyezze be az esetleges 

akadályok eltávolításához.    
Ezután csinál egy   gőz ciklust. Ha a 

probléma továbbra is fennáll, 

kérjük,     vegye fel a kapcsolatot 

a Cecotec hivatalos  műszaki 

támogatási szolgálatával.   
 

6. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 

Termék hivatkozási száma: 01503 

Teljesítmény: 850 W 

Feszültség és frekvencia: 230 V ~50 Hz  

Kínában gyártva | Spanyolországban 

tervezték   

 

 

7. HÁZTARTÁSI GÉPEK  ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 
 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 

2012/19/EU európai irányelv (WEEE)  előírja, hogy  a háztartási 

készülékeket nem szabad  újrahasznosítani a többi kommunális hulladékkal 

együtt.    Ezeket a készülékeket    s  eparada módon   kell   

ártalmatlanítani, hogy optimalizálják  az anyagok visszanyerését és 

újrahasznosítását, és ily módon csökkentsék az emberi egészségre és a 

környezetre gyakorolt hatásuk. 

Az átkeresztelt tartályon lévő szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy 

köteles helyesen  ártalmatlanítani ezt  a terméket. Ha a szóban forgó termék elektromos 

autonómiája miatt  akkumulátorral vagy akkumulátorral  rendelkezik,  ezt el kell távolítani, 

mielőtt kidobnák, és részben   különböző kategóriájú  hulladékként  kezelnék. 

A háztartási gépek és/vagy akkumulátorok ártalmatlanításának legmegfelelőbb módjáról a 

fogyasztónak a helyi hatóságokhoz  kell fordulnia. 

 

 

8. GARANCIA ÉS SAT 
 

A termékre a vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk, amennyiben   a vásárlási  

számlát   megtartjuk és     elküldtük,  a termék tökéletes fizikai állapotban van,  és a jelen 

használati utasításban foglaltak szerint rendeltetésszerű  használatot   kap.    
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A garancia  nem terjed ki: 

• Ha a terméket  kapacitásán vagy   hasznosságán túl   használták,  rosszul bántak, 

megverték, nedvességnek voltak  kitéve, bármilyen  folyadékba  vagy maró anyagba 
merítették,  valamint  bármilyen más, a fogyasztónak tulajdonítható hibát.    

• Ha a terméket   a  Cecotec  hivatalos SAT-jának engedélyével nem rendelkező  
személyek szerelték szét, módosították vagy javították.    

•   Ha  az előfordulást   a használat miatt  az alkatrészek normál elhasználódása     
okozta.  

A garanciális szerviz a hatályos jogszabályok alapján 2 évig minden gyártási hibára kiterjed, 

kivéve a fogyó alkatrészeket. A felhasználó által nem rendeltetésszerű használat esetén a  

garanciális szerviz  nem  vállal felelősséget a javításért.   

 
Ha  bármilyen alkalommal észleli a   termékkel kapcsolatos incidenst,  vagy bármilyen 

kérdése van, kérjük, forduljon a Cecotec hivatalos műszaki segítségnyújtási szolgálathoz a 

+34 96 321 07 28  telefonszámon.  
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