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Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy egy Cloer kávéf  automata mellett döntöttek.
Miel tt el ször használatba vennék az új kávéf  automatát, ismerkedjenek meg a
készülékkel, és gondosan olvassák át a kezelési útmutatót.

Biztonsági tudnivalók
Ez a kávéautomata megfelel az elfogadott technikai szabályoknak és készülékbiztonsági
el írásoknak. Gyártóként szeretnénk azonban rámutatni azokra a lehetséges kockázatokra,
amelyek az elektromos készülékek használata közben el fordulhatnak.

A készülék ismertetése:
1. Levehet  víztartály.
2. Szatén üvegkancsó
3. Kivehet  leng sz
4. BE/KI kapcsoló
5. Állandó sz

Technikai adatok:
Feszültség: 230V
Teljesítmény: 850W

A készülék használat közben forró lesz.

ü A kávéautomatát kizárólag kávé f zésére szabad használni. Kizárólag tiszta ivóvizet
töltsünk a készülékbe. Ne töltsünk semmilyen más folyadékot vagy élelmiszert a
kávéautomatába.

ü Ne töltsünk a víztartályba a 12 csésze mennyiséget jelöl  maximumjelzésen túl vizet. A víz
esetleges kifutása a leforrázási veszélyével jár.

ü Ne merítsük a kávéf t víz alá.
ü A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges

veszélyeket. Soha ne engedjük meg ezért, hogy gyerekek használják a kávéf  automatát.
ü A készülék Y elrendezés  csatlakozó vezetékkel van ellátva.
ü A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon

azonnal tanácsért a Cloer szaküzlethez vagy a Vev szolgálathoz. Ezután már ne kapcsolja
be a készüléket.

ü 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.

ü Óvjuk a készüléket a nedvességt l és a fröccsen  vízt l.
ü A kávéf t száraz, csúszásmentes, sima alapra kell állítani.
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Feszültség és típusadatok:
A feszültség és típusadatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a
kávéautomata zavarmentesített és megfelel az EU biztonsági el írásainak (73/23/EGK
Irányelvek és a módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a módosítások).
A készüléket csak a típustáblán feltüntetett feszültséggel lehet használni.

Környezetbarát hulladékkezelés
A készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és a
csomagolópapír a hulladékpapír gy jt kbe tehet . A kiszolgált készülékeket se dobjuk
egyszer en a szemétbe, mert anyaguk újrahasznosítható.
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.

Az els  használat el tt
Távolítsuk el a csomagolást, az esetleges címkéket – a típustábla kivételével.

Az els  használatba vétel el tt átmosás céljából a kávékészítésnél leírtak szerint 1 – 2
alkalommal kávé nélkül futtassunk át vizet a készüléken (kb. 6 csészényit).

Kezelési útmutató
ü Csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózathoz.
ü Töltsünk vizet a víztartályba. A víztartályt le lehet venni. Forgassuk a tartályt a nyíl irányába

(balra), és felfelé emeljük le.
ü A csészék száma a tartály elején látható.
ü Állítsuk az üvegkancsót a melegen tartó talpra, a kifordítható sz  alá.
ü Húzzuk el re a leng sz t.
ü Tegyünk a leng sz be egy papír sz tölcsért, vagy használjuk a tartós sz t. A papír

sz tölcsér használata itt nem szükséges.
ü Tegyünk bele kívánt mennyiség  kávét és zárjuk be a leng sz t.
ü Nyomjuk meg a bekapcsoló gombot.
ü Ha az összes víz átfutott, készen van a kávé.

Megjegyzés: két f zés között engedjük a készüléket öt percig h lni.
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Ellen rz  kijelzések
1. Kijelz
2. Óra-gomb (H)
3. Perc-gomb (MIN)
4. Program-gomb (PROG)
5. BE/KI kapcsoló gomb
6. AUTO gomb
7. Vízk -mentesítés lámpája
8. Program BE lámpája
9. BE/KI lámpa (ON/OFF)
10. Óraid /programid

Az óra beállítása
Nyomjuk meg a (3) MIN gombot a percek beállításhoz, és a (2) H gombot az órák beállításához.

Az önm köd  bekapcsolási id  programozása
A Cloer kávéf  automatába egy kapcsolóóra van beépítve, azaz beprogramozható egy
bizonyos id pont, amikor a f zési programnak el kell indulni. A kapcsolóóra beállításához
tartsuk lenyomva a (4) PROG gombot, és adjuk be a kívánt id pontot (MIN = percek, H = órák).
Az id pont megadása után nyomjuk meg a (6) AUTO gombot. Az id kapcsoló óra most
aktiválva van. A leállításához nyomjuk meg az (5) BE/KI gombot.

Önm köd  lekapcsolás
A Cloer kávéautomata önm köd  lekapcsolóval van ellátva. A bekapcsolás után a készülék
automatikusan kikapcsol.

A vízk mentesítés
A Cloer kávéautomata önm köd  vízk mentesítés  jelz vel van felszerelve.
Amikor a kijelz n a (7) piros vízk mentesítés jelz  lámpa kigyullad, a készüléket vízk teleníteni
kell. Tegyünk kb. 6 csésze vizet és kb. 150 ml citromlevet vagy ecetet a kávéf be, és
kapcsoljuk be a gépet. A vízk telenítést követ en mossuk át a gépet kétszer, kb. 8 csészényi
víz átf zésével.

A vízk telenítés jelzés kikapcsolásához tartsunk lenyomva egy tetszésszerinti gombot kb. 10
másodpercen át, amíg a jelz lámpa ki nem alszik.

Megjegyzés: A rendszeres vízk -eltávolítással alacsonyabban tarthatjuk az áramfogyasztást és
megnövelhetjük a készülék élettartamát.

Vev szolgálat
Ha el fordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzlethez vagy
a Cloer vev szolgálatához.


