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Köszönjük, hogy a Midea terméket választotta.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
•  A helyes és biztonságos használat érdekében kérjük, 

figyelmesen olvassa el az utasításokat.
•  A készülék használata előtt különösen ügyeljen az 

„Óvintézkedésekre” és a „Fontos információkra” .
• Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ezeket az ajánlásokat kötelező betartania!
A balesetek, testi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kövesse az alábbi 
utasításokat.

FIGYELEM!
 ● Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket. 
 ● Ne sértse meg a tápkábelt és a csatlakozót.
 ● Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy a 

csatlakozódugó nincs teljesen csatlakoztatva a konnektorba. 
 ● Ne dugja be a csatlakozót a konnektorba, és ne húzza ki a csatlakozót nedves 

kézzel.
 ● Ne merítse vízbe a készüléket, a kábelt és a csatlakozókat, ne nedvesítse be. 
 ● A tápkábel nem lóghat túl az asztal szélén, a munkafelületen, és nem érhet forró 

felületekhez.
 ● Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.
 ● Ne érintse meg azokat a helyeket, ahonnan a gőz jön, az arcát ne közelítse 

hozzájuk.
 ● Ne használja a készüléket a készülékhez tartozó üvegkancsó nélkül vagy más 

kancsókkal.
 ● Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek használhatják felnőtt felügyelete 

mellett, vagy miután elmagyarázták nekik a készülék biztonságos használatát, és 
megértették a lehetséges veszélyeit. A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek 
tisztíthatják és kezelhetik felnőtt felügyelete mellett. Kérjük, tartsa távol a készüléket 
a kábellel együtt 8 év alatti gyermekektől.

 ● Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
 ● A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártónak, a szervizközpontnak 

vagy más képzett szakembernek kell kicserélnie.
 ● Ne használja a készüléket szekrényben.
 ● Ne használjon sérült hálózati aljzatot, mivel az tüzet okozhat.
 ● Ne helyezze a készüléket tűzhely közelébe: ez tüzet okozhat. A készülék tiszta, 

nem olajos felületre helyezhető.
 ● A készülék és a többi eszköz közötti távolság 30 cm-nél nagyobb legyen. 

Hálózati  
dugasz

Elektromos 
zsinór

Üvegkancsó

Fő egység 

Fedő 
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 ● Ha a készüléket nem használja, szállítás vagy tisztítás előtt kötelező kikapcsolni és 
a csatlakozódugót kihúzni a konnektorból.

 ● Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt gyermekektől.
 ● Abban a valószínűtlen esetben, ha a berendezés nem várt módon leáll, azonnal 

hagyja abba a használatát, és húzza ki a konnektorból.
 ● Győződjön meg arról, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megegyezik a
 ● készülék címkéjén feltüntetettel. Az elektromos túlmelegedés elkerülése érdekében 

ne csatlakoztassa elosztóhoz. Ha több csatlakozó van csatlakoztatva, ügyeljen 
arra, hogy a készülékek összteljesítménye ne haladja meg a névleges értéket 
aljzati tápellátás.

 ● Óvatosan illessze a dugót az aljzatba. 
 ● Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozóból.
 ● Ne használja a készüléket, ha repedések vannak a felületén. 
 ● Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
 ● A készülék csak az ebben a kézikönyvben meghatározott célokra szolgál.
 ● Működés közben vagy közvetlenül a készülék használata után ne érintse meg a 

fűtőlap forró felületét vagy a testet.
 ● Ne mozgassa a készüléket üvegkancsóval együtt. 
 ● Ne vegye ki az üvegkancsót (kávé) főzés közben. 
 ● Ne használja a készüléket alacsonyan lévő felületeken.
 ● Ne mozgassa a készüléket, miközben a fedelénél fogva. 
 ● Ne emelje fel a fedelet főzés közben és közvetlenül a használat után.
 ● Ne tegyen nem erre a célra szolgáló tárgyakat a készülék részei közé. 
 ● Ne használja a készüléket, ha falhoz, bútorhoz van tolva vagy zárt térben van mint 

beépített szekrény
 ● Fogja meg a dugót, amikor kiveszi a csatlakozót a konnektorból. 
 ● Ne húzza a vezetéket.
 ● Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt kézbe veszi, áthelyezi vagy tisztítja.
 ● Ügyeljen arra, hogy a készülék használata közben ne akadjon be a tápkábel. 
 ● A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.
 ● Amikor a forró kávét tartalmazó üvegkancsót fogja, ne emelje fel a fedelét. 
 ● Forró folyadék szivároghat ki, vagy megégetheti a kezét.

FONTOS INFORMÁCIÓ
 ● Ne öntsön más nem specifikus folyadékot a tartályba, például tejet vagy forró vizet. 

Ez károsíthatja a készüléket.
 ● Az üvegkancsót tartsa távol hőforrásoktól, és ne tegye mikrohullámú sütőbe. Ez 

töréshez vezethet.
 ● Ne használja a készüléket a szabadban.
 ● Ne kapcsolja be a készüléket víz nélkül. Ez hibás működést eredményezhet.
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tartály

1. Győződjön meg arról, 
hogy a tartály külső ol-
dala és a test külső ol-
dala egyforma tájolású. 
Helyezze a tartályt a 
testbe.

2.  Zárja le a fedelet. 
• Szétszerelés 
•  Emelje fel a fedelet  

és húzza ki a kosarat

HASZNÁLAT ELŐTT
Csomagolja ki és tisztítsa meg a készüléket. A következő lépéseket kell végrehajtani a 
készülék első használata előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használta.

 ● Minden eltávolítható alkatrészt meg kell mosni.
 ● Helyezze be a kosarat, a szűrőt és az üvegkancsót.
 ● Ne használjon instant kávét
 ● Öntsön vizet a tartályba 8-as szintig, és fedje le.
 ● Csatlakoztassa a készüléket egy érintkezőhöz, és kapcsolja be a kapcsolót.
 ● Amikor a víztartály kiürült, kapcsolja ki a kapcsolót, és öntse ki a forró vizet az 

üvegkannából.
 
HASZNÁLAT MÓDJA

1) Helyezze be a kosarat, a szűrőt és az üvegkancsót.
 ● Öntse az őrölt kávét a szűrőbe.
 ● Helyezze az üvegkancsót a főzőlapra.
FIGYELEM!
Az őrölt kávé kiöntésekor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön belőle a víztartályba. Ez 
hibás működéshez vezethet.

2)  Öntsön vizet a tartályba, majd csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz és kap-
csolja be.

 ● A vizet egy másik tartályból kell beönteni.
FIGYELEM!
Ne öntsön vizet a 10-es jelzés fölé.
Ne öntsön forró vizet a tartályba, mivel gőz távozhat belőle.
Ne adjon hozzá vizet kávéfőzés közben.

Üvegkancsó fedele

Szűrőcsere
•  Használhatja a mellé-

kelt szűrő helyett pa-
pírszűrő. 

4-es számú kúpos papírszűrő 
használatát javasoljuk.

Üvegkancsó

Szűrő
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Őrölt kávé - 1 csésze = kb. 120 ml.
Lefőzött kávé Őrölt kávé
2 csésze 2 teáskanál
4 csésze 4 teáskanál
6 csésze 6 teáskanál
8 csésze 8 teáskanál
10 csésze 10 teáskanál

3)  A főzés után kapcsolja ki a gépet, és húzza ki az üvegkancsót. A kávéfőző a kávé-
főzés után 40 perccel automatikusan kikapcsol.

Kávézacc eltávolítása
1. Kapcsolja ki a kapcsolót.
2. Nyissa ki a fedelet, és hagyja kihűlni a kávézaccot, mielőtt kivenné.
3. Húzza ki a szűrőkosarat.
4. Távolítsa el a kávézaccot a szűrőből, vagy dobja ki a használt papírszűrőt.

Ismételt kávéfőzés
1. Végezze el a „kávézacc eltávolítása” eljárást
2. Ismételje meg az 1-3 pontokat
3.  Várjon 5 percet, majd öntsön vizet a tartályba. Ha túl korán ad hozzá vizet, gőz 

csaphat fel.

Használat után
 ● Használat után húzza ki a kávéfőzőt az elektromos hálózatból.

Ha víz van a tartályban
 ● Kapcsolja ki a kávéfőzőt, öntse a vizet a kancsóba és öntse ki.

TISZTÍTÁS
 ● Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
 ● Tisztítás előtt kötelező kihúzni a konnektorból és hagyni kihűlni a készüléket.
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Készülék test / fűtőlap
 ● Törölje meg alaposan egy kicsavart ronggyal. A test és a fűtőlap károsodásának 

elkerülése érdekében ne fogja meg őket kemény tárgyakkal, és ne dörzsölje 
fémszivaccsal.

Kosár
 ● Mosogatószeres tisztítás és puha szivaccsal történő áttörlés javasolt.

Cseppmentes adagolószelep.
Ez a szelep megakadályozza a maradványok lecsapódását a kosárban.

 ● Öntsön vizet a kosárba.
 ● Nyomja meg az adagolószelepet és rázza meg a kosarat 2-szer.

Üvegkancsó
 ● Mosogatószeres tisztítás és puha szivaccsal történő áttörlés javasolt.

Szűrő
 ● Folyó víz alatt mossa meg.
 ● Ne használjon kefét, mosogatószert vagy fémszivacsot. Ez károsíthatja a szűrőt, 

vagy mosogatószer szagot hagyhat maga után.
 ● Ha a főzési ciklus túl lassú, tisztítsa meg a víztartályt citromsavval.

A főzés folyamatát lelassítja az ásványi anyagok, például a kalcium lerakódása a víz-
cső és a víztartály falán.

Vízkő leggyakrabban olyan helyeken képződik, ahol a víz ásványi anyagokban gaz-
dag.
1. Helyezze be a kosarat és az üvegkancsót.
2.  Öntsön vizet az edénybe a 8-as jelzésig, és adjon hozzá kb. 20 g (2 evőkanál) cit-

romsavat. Keverje meg és fedjük le fedővel.
3. Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz, és kapcsolja be.
4.  Amikor a víztartály kiürült, kapcsolja ki a készüléket, és öntse ki a forró vizet az 

üvegkancsóból.
5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a citromsav szagát.
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KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA
Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel, ellenőrizze a következőket:

Probléma Ok

Az őrölt kávé kijut 
a szűrőből

- Túl sok kávét (több mint 10 adagnyit) tett bele. 
-  Ne tegyen 10 adagnál több kávét a készülékbe
- A szűrő sérült
- Cserélje ki a szűrőt

A kávé túl lassan készül, vagy 
nem szivárog át a szűrőn

-  Vízkő képződött a víztartályhoz vezető cső falán
-  A víztartályt citromsavval kell megtisztítani.

A kávézacc a csészébe 
kerül

-  Finomra őrölt kávéhoz való szűrőt használjon.
-  Használja az ajánlott 4-es számú papírkúpos 

szűrőt

TECHNIKAI ADATOK
Áramellátás: ............................ 220-240 V, 50-60 Hz
Energiafogyasztás: ................. 820-980 W
Maximális vízmennyiség: ........ 1,25 l
Méret (B x L x H): ................... 26,5 x 17 x 33 cm
Tömeg: ................................... 1,61 kg

BERENDEZÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA
  A jelölés azt mutatja, hogy ezt a terméket nem szabad más komunális hulladék-
kal együtt kidobni az EU területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból 
adódó esetleges környezeti vagy egészségi károk elkerülése érdekében, meg-
felelő módon újra kell hasznosítani az anyagi erőforrások újrafelhasználásának 
elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez forduljon az új-
rahasznosító központhoz. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes 
információkért forduljon a helyi hatósághoz és a települése hulladék-újrahaszno-
sítási hivatalához.

  A készülék megfelel Magyarország műszaki és ökológiai követelményeinek.

GARANCIA ÉS SZERVÍZ
A garancia időtartama 2 (két) év attól az időponttól számítva, amikor a felhasználó a 
terméket megvásárolta. A készülékre vonatkozó garanciát a nyugta és a jótállási jegy 
igazolja, amelyen fel van tüntetve a vásárlás dátuma, a készülék neve és a jótállás dá-
tuma. Kérjük, őrizze meg ezeket a dokumentumokat a teljes garanciális időszak alatt.
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