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KÖSZÖNJÜK, HOGY UFESA KÉSZÜLÉKET VÁLASZTOTT, SZERETNÉNK, HA A KÉSZÜLÉK 

AZ ÖN MEGELÉGEDÉSÉRE ÉS ÖRÖMÉRE TELJESÍTENE. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT. 
TÁROLJA EZEKET BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL. 

LEÍRÁS 
1. Kávé / Be/Ki 
2. Kávé / melegvíz 
3. Gőz Be/Ki 
4. Csepegtető tálca 
5. Eltávolítható csészetartó tálca 
6. "Gőz" gomb 
7. Víztartály fedele 
8. Víztartály 
9. Készüléktest 
10. Gőzkar 
11. Habosító fúvóka 
12. Készülék alap 
13. Alsó borítás 
14. Rozsdamentes acél szűrő 
15. Mérőkanál és tömörítő 
16. Fémtölcsér 
17. Tölcsér fogantyú 
18. Nyomó rúd (Nyomja meg vele a szűrőt, amikor kiönti a kávémaradékot, így 

elkerülheti a szűrő kicsúszását.) 

 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Ha a tápkábel megsérült, azt a veszély elkerülése   érdekében azt a 
forgalmazó által kijelölt hivatalos szerviznek vagy hasonlóan 
minősített személyeknek kell kicserélniük. 
A tisztításhoz a kézikönyv karbantartási és tisztítási javaslatai szerint járjon 
el. 
Az elektromos készülék használata előtt bizonyos alapvető 
óvintézkedéseket be  
kell tartan, ezek közé tartoznak a következők is:  
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1. Olvassa el a teljes használati útmutatót. 
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fali aljzat feszültsége megfelel-e 
a készülék adattábláján feltüntetett névleges feszültségnek.  
3. A készülék földelt villásdugóval rendelkezik. Kérjük gondoskodjon 
arról, hogy otthonában a fali aljzat megfelelően földelve legyen.  
4. A tűz, áramütés és a személyi sérülések elkerülése érdekében ne 
merítse a csatlakozó kábelt vagy a villásdugót vízbe vagy más 
folyadékba.  
5. A tisztítás megkezdése előtt, illetve amikor a készülék nincs 
használatban, húzza ki villásdugót a fali aljzatból. Hagyja teljesen 
kihűlni a készüléket a tisztítás megkezdése előtt, vagy mielőtt 
tartozékokat venne le róla vagy tenne fel rá. 
6. Ne működtesse a készüléket sérült csatlakozó kábellel vagy 
villásdugóval. Ha a készülék meghibásodott, vagy leesett, vagy 
bármilyen módon megsérült, vigye be a legközelebbi márkaszervizbe 
átvizsgálás, javítás, elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. 
7. A gyártó által nem javasolt kiegészítők használata tüzet, áramütést 
vagy személyi sérülést okozhat. 
8. A készüléket vízszintes felületen vagy egy asztalon helyezze el és ne 
lógassa a csatlakozó kábelt az asztal vagy a munkalap szélén túl.  
9. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzék a készülék forró 
felületével.  
10. A károk elkerülése érdekében ne helyezze a kávéfőzőt forró 
felületre vagy tűz mellé.  
11. A kikapcsoláshoz húzza ki a villásdugót az aljzatból. Ilyenkor 
mindig a villásdugónál és ne kábelnél fogva húzza.  
12. A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja és 
száraz környezetben helyezze el.  
13. Ha a készülék használata gyerekek közelében történik, szoros 
felügyelet szükséges.  
14. Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg magát a gőzzel.  
15. Ne érintse meg a készülék forró felületét. Használja a fogantyút 
vagy a gombokat.  
16. Ne működtesse a kávéfőzőt víz nélkül.  
17. Ne vegye le a fém tölcsért amikor a készülék kávét főz vagy gőzt 
enged ki.  
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18. A készülék bekapcsolása előtt illessze a villásdugót a fali aljzatba 
és csak a készülék kikapcsolását követően húzza ki a villásdugót a 
konnektorból. 
Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha felügyelet nélkül 
hagyja, összeszerelés, szétszerelés vagy ürítés előtt. 
Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és 
az alkatrészeit gyermekektől elzárva. 
A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel, illetve tapasztalat- és tudáshiánnyal rendelkező 
személyek is használhatják, ha felügyeletben vagy instrukcióban 
részesültek a készülék   biztonságos használatával kapcsolatban, és 
ha tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel. 
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.  
Ez a készülék háztartási használatra készült. Nem olyan használatra 
készült, mint például:  

 üzemi konyhákban, üzletekben, irodákban és egyéb 
munkahelyeken; 

 szállodákban, hotelekben és más szálláshelyeken történő 
használat; 

 kávézókban, éttermekben és egyéb vendéglátó 
egységekben. 

Ezt a készüléket maximálisan a tengerszint feletti 2000 méteres 
magasságban való használatra tervezték
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 

- A termék helytelen használata vagy nem megfelelő kezelése a garancia elvesztését 
vonja maga után. 

- A termék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-
e a termék címkéjén feltüntetett feszültséggel. 
- Használat közben a hálózati csatlakozókábelt nem szabad összekuszálni vagy a 
termék köré tekerni. Ne használja a készüléket nedves helyen, és ne csatlakoztassa 
és húzza ki a tápkábelt a kezével és / vagy a lábával nedvesen.  
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a tápkábelnél fogva és ne használja a 

tápkábelt fogantyúként. 
- Soha ne használja a kávéfőzőt víz nélkül. 

Meghibásodás vagy sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból, és 
forduljon a hivatalos márkaszervizhez. A veszély kockázatának elkerülése érdekében 
otthon ne szerelje szét a készüléket. Csak a hivatalos márkaszerviz végezhet javításokat a 
készüléken. 

 

A B&B TRENDS SL. kizár minden felelősséget az embereknél, állatoknál vagy tárgyaknál 
esetlegesen felmerülő károkért, ha nem tartják be ezeket a figyelmeztetéseket. 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
 
Első használat előtt 
- Győződjön meg arról, hogy a termék összes csomagolását eltávolította. 
- Mielőtt először kávét készítene, javasoljuk, hogy a kávéfőzőt kétszer csak vízzel 
használja a rendszer tisztításához. 

 
Feltöltés vízzel  
A készülék bekapcsolása előtt a víztartályt (10) fel kell tölteni vízzel. 
- Távolítsa el a levehető tartályt, nyissa ki a fedelét (9) és töltse fel a tartályt. 

Ne töltsön a "MAX" jelzésnél több vizet a tartályba! 
- Csukja le a fedelet. 
- Helyezze vissza a tartályt a készülékbe.  

 
ELŐMELEGÍTÉS 
Egy csésze jó forró eszpresszó kávé készítéséhez javasoljuk, hogy melegítse elő a 
készüléket, beleértve a tölcsért, a szűrőt és a csészét, hogy a kávé ízét ne 
befolyásolják a hideg részek. 
- A víztartályt töltse fel vízzel. 
- Válassza ki az egy vagy két csészés szűrőbetétet, és helyezze (kávé hozzáadása 
nélkül) a fémtölcsérbe. 
- Győződjön meg arról, hogy a tölcsér igazodik a vízkimenet hornyához. Ezután 
helyezze be a tölcsért a készülékbe az "INSERT" pozícióba, és rögzítse úgy, hogy az 
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, amíg "LOCK" helyzetbe nem kerül 
(1. ábra). 
- Helyezzen egy csészét az eltávolítható csészetartó tálcára.  
- Győződjön meg arról, hogy a „Gőz/forróvíz vezérlőgomb "Off" állásban legyen. 
- Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez. 
- Nyomja meg a "Kávé / Be/Ki" gombot a készülék bekapcsolásához. A jelzőfény ekkor 

villogni kezd. 
- A jelzőfény villogása leáll, és folyamatosan világít. Ezzel a bemelegítési ciklus 
befejeződött. 
- Nyomja meg a „Kávé / meleg víz" gombot, hogy a szivattyú működése beinduljon. A 
forró víz a tölcséren keresztül áramlik ki a csészébe. Ezzel a lépéssel a víz a tartályból a 
forralóba kerül és átmelegíti a rendszert. 
- 5-10 másodperc után, amikor az alkatrészek már előmelegítettek, nyomja meg újra a 

"Kávé / meleg víz" gombot ismét, a szivattyúzás leállításához. 
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ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE 

 
- Távolítsa el a tölcsért az óramutató járásával megegyező irányba fordítva. 
- Adagoljon őrölt kávét az acélszűrőbe a mérőkanállal. Ezután finoman nyomkodja meg 

a kávét a nyomóval. Egy mérőkanál őrölt kávé körülbelül egy csésze jóminőségű 
kávé készítéséhez elegendő. 

- Húzza hátra a nyomórudat, és helyezze a megfelelő acélszűrőt egy vagy két 
csészényi adagra a fémtölcsérbe. 
- Győződjön meg arról, hogy a tölcsér igazodik a vízkimenet hornyához. Helyezze a 
tölcsért a készülékbe az "INSERT" pozícióba, és rögzítse erősen úgy, hogy az 
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, amíg "LOCK" helyzetbe nem kerül 
(1. ábra). 
- Helyezzen egy csészét az eltávolítható csészetartó tálcára. 
- A zöld lámpa világít. Ha a zöld lámpa kialszik, várjon egy pillanatot, ezután a zöld lámpa 

ismét világít. 
- Nyomja meg a „Kávé / meleg víz” választót. Várjon egy pillanatig, és a kávéja elkezd 

lefőni. 
Megjegyzés: 
Ha működés közben a zöld jelzőfény kialszik, zárja le a pumpát és egy pillanatra állítsa 
le a kávéfőzést. Néhány másodperc múlva, ha a zöld jelzőfény ismét világít, 
folytathatja a kávéfőzést. Ekkor a zöld jelzőfény folyamatosan be- és kikapcsol, hogy 
a víz hőmérséklete megfelelő legyen. 
- A “Kávé / meleg víz” választógombot nyomja meg, ha a kívánt mennyiségű kávét 
a készülék lefőzte. Ekkor a zöld és piros jelzőfény kialszik, a kávéja elkészült. 
Figyelmeztetés: 
Ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt működés közben, mert néha be kell 
avatkoznia a folyamatba. 
- Miután befejezte a kávé elkészítését, vegye ki a fémtölcsért az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva, majd öntse ki a kávémaradékot. Hagyja teljesen lehűlni, 
majd folyó víz alatt öblítse le.
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CAPPUCCINO / TEJHAB KÉSZÍTÉSE 
 
Egy csésze capuccino elkészítéséhez tegyen a presszókávé tetejére tejhabot. 
Először készítse elő az eszpresszót az "ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE" szakasz szerint. 
Figyeljen rá, hogy a gőz szabályozó gomb „OFF” pozícióban legyen. 
Nyomja meg a „Kávé / meleg víz” gombot. Várjon, amíg a jelzőfény villogásról 
folyamatos világításra vált át. 
Megjegyzés: 
Ha működés közben a zöld jelzőfény kialszik, fordítsa el a „Gőz” gombot „OFF” vagy 
„0” állásba. Nyomja a „Kávé / melegvíz” gombot „Be” állásba és pumpálja a vizet 
kb 30 másodpercig. A „Kávé / meleg víz” gombot állítsa „Ki” állásba, majd várja 
meg, amíg a zöld jelzőfény ismét világít. Ekkor fordítsa a gőzszabályozó gombot az 
óramutató járásával ellentétes irányba, a gőz ismét jön. 
- Töltsön meg egy kancsót körülbelül 100 milliliter tejjel minden elkészítendő 
cappuccino-hoz. Javasoljuk, hogy teljes tejet használjon hűtőszekrényben vagy 
szobahőmérsékleten (nem forró!). 
Megjegyzés: ajánlott, hogy a bögre/edény átmérője ne legyen kevesebb, mint 70±5 
mm, és ne feledje, hogy a tej térfogata kétszeresére fog nőni. Győződjön meg róla, 
hogy a kancsó magassága elegendő. 
- Helyezze be a habosító fúvókát a tejbe körülbelül két centiméter mélyen, majd 
kezdje el a habosítást az edény fel és le mozgatásával.  
- Forgassa el a vezérlőgombot lassan az óramutató járásával ellentétes irányba. A 
habosító fúvókából gőz jön ki. 
Megjegyzés: Soha ne forgassa el gyorsan a vezérlőgombot, mivel a gőz rövid idő alatt 
gyorsan felhalmozódik, ami növelheti a kiömlés kockázatának lehetőségét. 
- Amikor a habosítás befejeződött, fordítsa a vezérlőgombot "KI" állásba. 
Megjegyzés: Tisztítsa meg a habosító fúvókát nedves szivaccsal azonnal, miután a gőz 
leállt, de vigyázzon, hogy ne sérüljön meg! 
- Öntse a habosított tejet az elkészített eszpresszóba. Ezzel a cappuccino elkészült. 
Édesítse ízlés szerint, és ha szükséges, szórja meg a habot egy kis kakaóporral vagy 
fahéjjal. 
- Nyomja meg a "Be/Ki" gombot a készülék kikapcsolásához. 
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hagyja, hűlni a kávéfőző legalább 5 percig, mielőtt 
újra kávét készítene. Ellenkező esetben égett szag fordulhat elő az eszpresszó 
kávéban.



 

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE 
 
Ezzel a funkcióval előmelegítheti a kávéscsészét, hogy a kávé hőmérséklete ne 
csökkenjen, amikor a csészébe engedi. Így lesz tökéletes a kávéja zamata. 
A forró víz megkönnyíti a kávéscsésze tisztítását is. Ha kávézás után közvetlenül átöblíti a 
csészét forró vízzel, sokkal egyszerűbb lesz a tisztítása. 
- Győződjön meg arról, hogy a vezérlőgomb "KI" állásban van. 
- Nyomja meg a "Be/Ki" gombot a készülék bekapcsolásához. 
- A „Gőz” gombot és a „Kávé/melegvíz” állítsa „0” állásba. A piros lámpa világít, majd néhány 

másodperc után a lámpa zölden kezd világítani. 
- Forgassa el a gőzszabályozó gombot „OFF” állásból az óramutató járásával ellentétes 

irányba. (Forgassa el a gombot kb 135 fokkal.) 
- Helyezze a gőzpálcát a csészébe. 
- Nyomja meg a „Kávé/melegvíz” gombot és forró víz fog folyni a gőzpálcából. 
- A kívánt mennyiség elérése után fordítsa a gőzszabályozó gombot „OFF” állásba. 
Megjegyzés: 
Először a forróvíz kicsapódik a gőzpálcából. A gőzpálcát tarsa közel a csésze falához 
és figyeljen, hogy az esetlegesen kicsapódó gőz ne okozzon sérülést! 

 
 

GŐZ ELŐÁLLÍTÁSA FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSÉRE 
 
A gőzpálca (habosító fúvóka nélkül) folyadékok felmelegítésére is használható. 
- Kapcsolja be a kávéfőzőt. 
- Fordítsa a gőzszabályozó gombot “OFF” vagy “0” állásba, állítsa a “Kávé/melegvíz 

választót “1” állásba, ekkor a szivattyú vizet szivattyúz. 
- Ha víz folyik ki, zárja el a szivattyút azonnal (Kávé/melegvíz” gombot állítsa “0” 

állásba.), a gőzválasztót nyomja meg “1” állásba és várjon néhány másodpercet. 
A zöld lámpa elkezd világítani, a melegítés befejeződött. 

- Távolítsa el a habosító fúvókát a gőzpálcáról és merítse a gőzpálcát a melegítendő 
folyadékba. 

- A melegítés elkezdéséhez lassan forgassa el a gőzszabályozó gombot az 
óramutató járásával ellentétes irányba. 

- A kívánt hőmérséklet elérésekor fordítsa a gőzszabályozó gombot "KI" állásba. 
- Nyomja meg a "Be/Ki" gombot a készülék kikapcsolásához.  
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

 
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót. 
- Törölje át a készülék burkolatát nedves szivaccsal és puha száraz ruhával. A tisztításhoz 

soha ne használjon dörzsölő, súroló anyagot. 
- Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a csepptálcát, és az eltávolítható 

csészetartó tálcát. 
- Vegye le a fémtölcsért az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, törölje 

ki belőle a kávélerakódásokat, majd tisztítsa meg tisztítószerrel és öblítse át tiszta 
vízzel. 

- Ne használjon mosogatógépet az alkatrészek tisztításához.  
- Tárolja a kávéfőzőt száraz és nem túl forró helyen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA 
 

Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus eszközökről szóló 2012/19/EU, 
közismerten WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, azaz Elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló) irányelvnek, amely elektromos és 
elektronikus eszközök eltávolítására és újrafelhasználására vonatkozóan az Európai 
Unióban alkalmazandó jogszabályi kereteket szabja meg. Ne dobja a terméket 
hulladékgyűjtőbe! Keresse fel az önhöz legközelebb eső elektromos és elektronikus 
berendezéseket feldolgozó hulladékgyűjtő központot! 
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FORGALMAZÓ 
Eurowares Trading Kft. 
4030 Debrecen, Gizella u. 6/B. 
T.: 0652/526-281 
e.: info@eurowares.hu 
 


