Odea Go
használati utasítás

Ezt a knz0J4klt SHfflU kávtt,,61 vitló praszókiv' kftzftú... W'rlott6k. v•l•tttlnt
iellátták forró vtz is gózadagoló 19\f:H90tl. ÓNlft k4vifból waló k6vtk„-z:l1••• • n•m
alkalmas.
A készOW:kEt Els6s0f"ban hiztartAsl �nybcvftEIN: tlrVE'Z1Ék, nagyobb v„d1'u"tl)
Ipari fElttt.-lEktt nun mCrct:eztfk.
Ftgy1lan: ldzjrt mlnde, fEkliis5'gváft.alis a k6vftlccz6 okokból bek:Ovttk•X«II
károkvt>
nEm megfe1@16. a Jtl.t:ftt fühan.n•••stól Eltitf'6 ff.lhau:né�s uEt:Cn:
nem meghatalmazott sZEmEly vagy szuvtz által vEgzett javitások EH14n
az elEkt.romos tápkábEI átalakltilsa esEtEn
meghibásodás esetén forduljon kávégép szervízhez
a kiszűltk Efvfzk6vieSEdtsE vo11lamlnt fagypont (�C. 32°A alatt tartása
esettn

Sum� k*v6t,,,1,1y
.
· · .... · ... Szemet kivélartily hldíl
.......... F6kapcaoló

V1dn6 p,1nol .
.-.lófej .......

.. ........ Szervlu)tó

Cnpegllló fiók +
coepegnt6 ....., ....

vtuzlnt jelz6"91

............ Zaccllók

-'"·

FOfl'Ó vlz I g6z cup

Az emlttEtt esetEkbm a garancia Es szavatoss.ig véllalas Er'VEnytt veszti

A FIGYel.MEZTETÖ HÁROMSZOG FONTOS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓKAT JElOl. KÉRJŰK. MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A
SAJÁT ÉS K0RNYEZETE BIZTONSÁGA ÉROEl<tBEN .

T.I\RTSA AZT MINO!G BIZTONSÁGOS ÉS KONNYEN 'ElÉRHflÓ HElYEN A

,,
0

...

. . ..

KÉSZÜLÉK KOZElÉBEN. HOGY BÁRKI. AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁlNÁ.
HOZZÁFERJEN, TOVÁBBI A KÉSZŰlÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL
FOROUUON A MeGHATAl.MAZOTT SAECO 5-ZERVIZEKHEZ
IMPORTŐRHÖZ� CAOY-TRAOE '95 KFT. TEl1 (06-t) 4 777 020.

VA";jY

AZ.

TARTSA MEG EZT A KEZElÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATOT KÉSÖBBI
FELHASZNÁLÁSRA IS.

• A7. elektromos kábel cslltlakozóaljzata

Ó1'161tlnomdg Hitó
kulct

,.Aqua Prtma• v\tli,gylt6
(.i0ftá11•, kGIOn ,-ndtll\etó)

Elektromos cutt.aikoz6
�

BEÜZEMELES

-�
-9-
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AOUA PRIMA VIZlAGVIT

ID'-'\''�{;'

t-1,

Gyiíz6dj6n meg arf'ól. hogy � k4st:01Ck klkapcsott állásban van. Eftm"rlt,. •
k4sz05tk alján található elektromos adilittábla adatait. hogy m•or.t•lt•
k6rnyttetben has.znislJa a kESzüffket.
Fordltsa El H IKlagotó
csap gombját (e)
illa•sba.

Emelj• ki a &HITKS
Uvctarüai., f«lcUt.

bfltH lel il vi�rtalyt
its töltM fel 6nbErl
fogwaut.isr.i alkalmas
ivóvltu:1. a MAX
jEldslg.

T61tsE fEI a 92.CfflCS
káVE'tartilyt SUmff
kávtvaLNEkgyel
<N'6lt káVEt • uanu
trcáW ta.rt6lt,1 bail A
tarta)y fEd<Jet hClyc:n:,
vtss-z:a a hEl!Jfff.

V119Y4t ki a Ymilrtályt.
(Ovatosan EmE!fE: meg EW
kks� is hUna ki a
kiiszUttkblítJ
Javasoljuk a.z J.qua
Prima" vlz:tág\lltó
használatit 19. Oldal).

Csatlakoztassa a2:
dé<trornos kabElt egyfk
végét a kfszQlt:k
hátoktalán található
aaöakozoba, a rnasucat
pedig az 9Ektromos
hilOza,t�

Nyomja nwg I főkapcsolót
kapcSO{lo be • kUzúUkrt
AJ. Ons:llmlif-zö program
lffllmöni a klszülik
tkmtfl

Fof'ditA s:I az adagoló
csap gombfat�Ó
inisba.

Várjon. amig a
kés20"k foly•matosan
adagolja a vrut.

AmU(OI" a kff-Z01itik {ltrl at o�«mhlim.trMkhi\Et• .;gy 6blltö ciklU$5:ll ttmossa a bclsö
viz,endszert. a központi egysEget E.S az adagoló fEjEl Kis mennyiSEgű vizet adagol
ez alatt a fényJElzEsR az óramutató Jarasaval megegy.EZii irányba villognak. Várja
m
il dklus: vt -1 t:r.

A fEihas-znált viz mlnősEgtnek javitasa El"dEkmEn hasznilljon .Aqua Príma�
vizlágyit6t. HasznMat Előtt áztassa vizbE 30 PErcig.

csomagolja ki a
lá,gyltót a
csomagolásból. ts
áUltsa bE rajta az
aktuális hónapot.

Hf:l!,1412H bfi a lá,gyltót
az Clru vfrlartályba.
úgy tOf"dí tva. hogy a
láo•;16n ""''
ktturemktdfl a
viztartál!J 1Mgf0ti!l'1
rogadó ris:zéhE:z
kEl'Öljön.

t-kl1,1111nan �Y ed41nyt
a 962.ada-gOló esti alá.
Eng,E:djE IE a vtzE't a
kffzül(kbtil .t
96zcs6vOO kffESztO.I
U2. oldall

Tlltts• fa1 a "1ttllrtá.lyt
fr+.ss. IVOvirzel.
A k411zOlftrc ha.nnilatra
kisz 02:tfl'lmódban van.

T61ts. fEI a víztartatyt
friss. fvóvb:HI. E.zutan
""9wla a lá gyítót 30 P<""'9
aznJ. úutan 6nlM ki a
viNrtalybol ;a vlxrt
öblitsE ki a vi&wtályl
majd lsmlt t61tM fel

ZER

PA.NE:l

�O..

-ti-

A kavttioss:z szabatyzó gomb
határozza mEg az Elkiszült kávEltal
hoss:zilt. Ez a bEitlli t as azonnal
hatással van a kEszühl kávE Ital
hosszára.
Pruszó kiivE

11
, ........,.,..,. .......,,..,._...
i .....,.....
l
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és � finyE-k fetvattva vlJognak; kapcsoUa ki a kfszOJEket ts 30
A
mhodperc elteltével bpcsol]a b4- Ho • hlbai-Jz4s ismtt<lt<n J<lentkEZn< .
ron:tutjon a legk6ZEI-Ebbl sz,rvl2k6zpcw,thoz.

BEALL ASO

Kö:zE.phossZU kflv(

HosszU kávf

A cSEpEgt:Et:6 fiók magassága állltható.
hogy különbözó magasságu cstsztt
hasznillhasson.
A CSEpEgtetö fiókot EmEljE fEJ vagy
sOll!JliSSZi IE, áHlt<Jiia a megfelelll
magasságra.
FlgyEIEm: a csepegt«tó fiókon "tható
plros úszó kJenékEdésE azt jelzl. hom, a
fiók mEgtetl Azt ki kEII Orttenl
Amennytbai a ku-z:OlöcEt a gyirl csomago&jsba kJvánja vl.s•:zahtlyn:nL
Qguet)en arra, hogy a CSEpegtetó táldt minden uctbt!n V119Mt! ..
(�tosan maga fdi hüzva. lásd 17. oldal 3. Up) a kúzQltkr61. mlll&tt
bektenM a dobozbal Ellmkuó e:sEtbEn a t61aii l«t6rhct.
A ttszEdftt CS€pEgtEtó fiókot a ktszüW.k gyirl c.somagoljsának ttis6
vEdót:ztvacsában klalakftott milyld- holyun.

A ktszOlik tt.hct6ví tuzi, hogy k01önb6z6 kavEfajtákhoz állitsa a dara10
örluflnoms6oiit (zslros, Er6SEn pör-költ kilvÉ durva.. míg • gyengt:n p6rk6tt
kilvE. flnom örfEs finomságot 10,:nytlhct • megftlctli aroma elel'EsE ffda<EbEn).
Az önisfk\oml-ag állftjn a tamilybilln IEVÖ klilOó csonk
lenyomás.íva! és ctfOl'g�tadval vig�zhEt4. Ez a mUvEtEt.
klzlirolag a k4szOl•k rMtlé szitlftott kuk;csat viignhEt6. A
csonk len!,10m,:d1val b egy katt.111n6snyl 1tforgatasaval,
majd z„3 adag k,vlltal t:lkfH.itúcvll lflenórlzze. hogy
mEgfdd6-E az 6rltsfinoms�. Cnk 5gy etlcnóNzhEt6 hltEtt
il"demJu.en a mEgfelElö örli.sfinomsag.
A bnillitott flrlfsfioomságot a tartályban 1Ev6 jEIZff

VEJTM. !I.ESZITES E5 FCRRO VIZ AOA601.ASA
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A kiv4ttal k4sztt:fs tctszöt,gcsc.n lfiállltható az
gomb megnyomásával.
Ktt adag kEszitéH alkalmával a kHzOICk tl6sz6r kit� adag Italt kész:it. majd
leállitja az adagolást. megörfl I kövct:k«zó adag k.ivit Es a k6vetkuö kit fEI
adag k.avíttatt tlkétzft4sCvo bctc!jn.i a2: ltalkEszltEst.

D

\l!.1
- ,

;l_

.!

Allltsa bE a kívánt
k.ávEhoss;r:úságot. a
gomb Etforgatásával.

Hek.,cu:en � csészit
a kifoti,ónyilás aia. ha
egy atdl,g Uvitt
sz•rctnc kCn:Jtcnl.

HEliyEuEn kit cSffut
a ktfOlyónyllás al6, ha
ket adagot SZErftM
kESzitEnt

Nyomja m•g a k6zpontl

A kÉSZOfEk
automatikusan
clindltJ;a ;a darálast
Amikor EikEszül az
ltalkiisztt(s, V�VE El
a csisut/kct.

-·

Egysur, ha EW adagot.
ÉS kEtsur, ha k.11: adag
kávit kEs.zítmE.

1 � A forró vfz adagolobakor Előfordulhat hogy a tor.ró vfz kicsap a cs6v6n.
ami tgési súülist okozhat. Az adagoló cső tdtor"OSO<lhat. a.át !Egyen óvatos.
E5 ne ErlntsE azt puszta kázEI. Hasznillja a mcgfclcl6 fogantyút

Állítsa bE a C:SE�Etö
ttlQ maguságat a
m„gfek:16 1rdntrE,

HEtyEUffl Egy C:Seszit
a teaviz: ada� es8
ala,

FordltN s:I a teaviz.

ad�ló gombot �Ó
illaaba.

FORROVIZ AOAGOlAS - CAPPUCCIN

D•--i_·•i

�·l·

Várja mEg amig a
CSÉSZE mEgt:Efik fOfT'6
vfzHI,

FQrv•ssa .- ts:a\11:r.
adagok) gombot az
El'Sds:ti atlapotba

�

� Az adagolás kudEtEkor IEhEl hOgy a forró viz kifr6(CUn a cs6v6n. ami
lfgis! sa'ülEst okozhat. Az adagoló cső fE:lforrósodhal uüt IEgyEn óvatos. tt
nE ErlntsE azt puszta kézzel. Haszn alja a megfek:ló fogantyUl

<;Hpcqtdótillca
m�•ss�át:,
fflEgfEIEIÖ szintit

Nyomja rneg a
90zválasztó gombot A
9.Szfunkd6 f4in,yjEtzii
fEMIJan.

-

T61tse r1111 • c5ffdt 1/3
rtnlg hickg tejJd.

A Nnyj.tzU vtltogva
JElzt hogy a kESzOWk
nEm OZEtnkÉSl:. Várja
mEQ, amig a ftny
folyamatosan viligit.
Es a ktszOl(k
ünmtl:Esz illa,poto.
krit.

Nyissa kt .a cs;;apot
fotgassa
aBasba.

.!.6
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CAPPUCCINO
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SOllyesn• a gi}zól,i
csóvd • UJ fdi12:inc
alá

EngEdjE ki a cs6bEn
lcv.S k•v•II vlut '9
vbl'ja tn� amlg
Elkad6dik a
g(\zactago&as.

VIZKOTELENífE

AmlkM ellnditja a vi2klitel enltESI ciklust maradjon a kES2üfek közeteben.
nE hagyja az-t fElőgyEIEt nElkOI (kb,40 PErc).
A vlz:k6ttltnlttshn: kltaróla9 a @saeco. cég 41tal csoma,goltatott
vtzk6oldoszcr-t. ha,znalJal A nem meg1'clcl6 vfzk6tclenft6szcr hasznilataböl
�dodó karoktrt a kav�6z6 gtp gyirtója U lmpOl"tö,.. ftlE16ssfgEt nEm
va11a1nak. A m-Egr,1,10 vt:zkötfJ«-nlt6tnr Mszen&M írch!kÉbEn forduljon az
lmport6rh6z a Cady-Tta<lli '95 Krt,-htz a (06-1> 4 7T7 020 h :l,ffon$zámon.
Ecetfl"
vagy
50sav
tartalmú
szereket
ne
hasznil}on
F'9YEt Emt
vizk6te1Enlt,shul Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak kESzüJt1Ét>En.

Amikor a ktnOlék :u:t Jttd, vaow ken<ny vit eet(n. havi rends.zeres5eSXl1I.
vEgEZze El a vízk,1tcknité:sl. Hasznillja a Saeco tfltal kifejlesztett
vízk6oldósz«.·t ._,ni utm rnt.rgnő u n�m kc)rny<i0k.3rosltó.
Nyissa ki • csapot.
forgassa

.!ó állásba,

Habo�ltM fd tt t•Jet a
e,,s2:,t k6rk6f-6sEn
moigatva.

z•tf.o e:I a csapot.
HitU (•) 611á.sba.

A vlzk(k>ldószc:rt a kudesl utasítás surint alkalmazza. Es tartsa bE a helyl
k6rnyn•tv4d€1ml t1,\ir;l�kat
Folgy�:lenl Mil:li'itt ctkezd.-n4 a míivfldri. gyöződj6n m40 il k6vEtknökró�
legy&i kh:rwl,I eou megfEfElő mé-Et:ü Ediny (kb. 1 ttter Grtartatmú}
1
2 ame:nnylb41n hasmát)a a.z Aqua Prlma vizlagyttót. azt VEg\lE 1d a
v1ztartAJub61.

Nyomja mieg tsmEt. a
QÖZ/te.aviz vélasztó
gombot A fmy)dds
vUlogva JelzL hog:y •
kaúnt liigtt11lcnitcnl
ksll,

HElyaun EglJ EdEl\yt
kfYU vizul az
;ad;a,golö csi} :.1•.

Sillli.,ESSZE az
iKl�oto uövtt a viz
f'Efszín" alá, ts nwlssa
mEg a csapol

MkJtén SkuzítEtte a
tEjhabol kÉSZÍtsE El a
kivtt a tEjhabra a
cappuc:dnóhoz.
A.m�nt 112 Gzemkfsz
éllapoijEtz6 ffl11,1 (10.
oldal) tolwamatosan
vUé9ít zárta El a
cs.tpot.

A.mikor a
v,zkötctcnttht JCl:r:6
lámpa vtnog vc9En.E
El a vlzkihl'.ttinilesl

VEgye- e a cstszÉt Es
vat'Ja m,i;g, amíg a
gózöta esö IEhül.
Ezután takarítsa le a
csövrt
Nyissa ki a teaviz
a� csapot. éltitsa
�◊állásba.Hagyja a
vizada,gol.ist IS
másoctpt1rcig

Uritsc kJ a vim,l'Ulyt,
� tólt:M f„ l llter
vixul •• 6otst h0zz6
.i vlzki.ltclcnft6
foJva<IÉkot.

Helyen• az
od•klDi:itctt tdtnyt •
teaviz/\)ÓZ adagoló

.......
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ICapcsolJa ki a
kÉszüNikrt 10 pec
Efti&tttvtl lsmE't
kapcsofja bE.

A kUzOl�k•t ••o•lltbb hct«nt• fQ\l'IHf' ., k•II lakarltanl
Ne &OllvuH• • ic•a,ll!tk•t v1tbt1; vaou m.1• to1i,1.1d•kt>,;,, cs n«: rnosogassa
lf.llf.mtil IDOS09llllóq,pbcn
Ne h aszn'1j:on u111rv•• 1>hlóa1ci-t vnov kal"(.ok) lls11ttosurekd a készülék
takal"lt•••i-•
Napontti (H1'"J• U lvövl,cl a vl:rlal'tályban NCI narrtsa t, U.szOIEk EIEmelt
mikrohullimu rnrl!l>•11 v:.,yu •Ornbcn

�r

lsmR.,;tiE m-(9 a 3-7
14pimc.Et mlndadcOp..
ami9 �lfo,w a
viztartálut,61 a
vizk3o6dó oldat

KapcaofJ• lel•
kfflultk«1 •• h""" ki
•:r c1úfrOlflO•
c:s.tl.ako76 ll•bc"II
Hclvnunagy
nagyobb e-dtnyt a
tEaviz/gózadagQk; csó
ati.

Nyissa mEO a tEaviz/i,öz
adagoló cwpot tállitsa

.!.◊

,iJlásba), ÉS mgEdjE Is
a viztartatwból a vtzrt
Ezutan zárja El a CApot.

Ha a vlzk6t:fllnítff
Sött lllffilE után. a
Yizkótcknitf:s JElzó
Hny (10,oklal)
Yillogotl akkor at a
k6v.tcknS ktpcn
tbN!ilhftl: nyomja .. •
forró viz/g4:r: választó
gombot fS tartsa
mindaddig IEn\lOfflVa..
am"9• vfzkót.Nt'litttl
fdz6
kialszik tkb.
6 másodpErc).

ttnv

Vt91,1e I• • gl,�6kl csO
fOQantyut •• moaH ,1,

••mtt t61tsc fei a
vlztartálvt hiss
lvovtZHl

TISZTITAS ES K ARBANTARTA

A k&ZOIEk használatra
kÉSZ.

MindEn vizkötelEnltEs uUn:
1. cserEl}e ki az Aqua Prlma vizU19yitót .(9, oldaton IEÍ.rtiilk SZ€1'lnt).
2 6bllt.H át a vfzl"lnds:t.trt a 8. oldaton llirtak SZErint. a 7. IÉpESt6l

Ha van vtzlágyitö
ul1r,1 a ti)rl:'Jlyb-An,
v(gyt: a:z:t kl

Ems.l)E 1d a CSEp,Egtfltl
tálcát ts mossa El.

UrttSE ki a zaccot t_s
.t mEll€tt.E IEVÖ
talc.ibót a f°'yadtkot
majd mossa El a
fiókot

V�l,IE tE a QÖ:rótó C:5Ó
vtgct U mossa cl az
cg9sut.

MIEt6tt fElt61tmE a
SUIMS k.ivitartályt
tÖf'61,JE azt 1d E91,1 puha
tórlökEndővEl

�nylt>Ena
:z:11cdl6kot klkapu,ott
kbziJttk„úban
Qrftctt• vagy •kkor.
amikor meg•
tclttettMg Jclz6 nem
jEIHtt (K).oldall. •
kés:2:0ltk
:r.ac:cszámltlója ntm
nullázódik. Emiatt
Előfordul. hogy a
z.acctlok tElltEttségl
Jelzi\ akkor Is jflU.
amikor a z-aceflók m6g
nem tdt m""".

KOZPONTI EGVSEG TISZTITASA

-IQ-

-19KrvAlTO OKOK

A KPE-t legalább hetentE t:gysnr, dE minimum 40 adagonkEnt El kt:11
takar-itanl. MIEl6tt kie:mElnf azt a k•sz014.kb61, húzza ki a accUókot. ahOgiyan
, azt a 4 ilbr-a szemlfflrtl a f7, oldalon, Amikor Elmosta a KPE---t. ú mcgtOrOtte
sziraz t61"16kcndövEI. hEll,IEZZE vissza a hElyérs. tEg!,IE vissza a zaccfiókot Es
csukja b« a szcrvlzajtót,

A W..1ilN.lut "'"' •-1
bolk,,-:t.0111I

u.,u... , ......

,_,,.. ..,., hld•!i""'-

1,,, ..�, ....
Nem"""" ,0,U! "'"' Y""II
� �ni

N1,1omJa m� • PRESS
fcllretn61 a KPE-l
hogyazt ki tudfa
tmclnl a hata14r{IC.

Folyóvlz alatt mossa
El a KPE-t k0f0n6s
tddntcttc;I a benn• lcvÖ
ktt szúrö�

Ell1&,..2:M..hogya
kPE �ngEl!lf
megf(leto állMban
van. A kít Ji&lds
EQ!ajbe ESl:k.

...,1o.�..... ,..... .

" .....�....., ,..,

HIBAEUtARITAS
MeGOl.OÁSOK
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VESZÉLY ESETÉN
Azonnal húzza ki a.z tttktromos csetii,kozó k:iibtlt az •UZ11tból.
A K6Z0l.ÉKET A KOVETI<ezi\ KOROLMENYEK KOZOlT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA
B«I ti:rb«n.
Kiv.Pq1 k4szftisrE. tor-ró Yiz adagolására, t&jhabosltásra Es más ltalok
fefmtitgftffirE.
Kb;jrólag felnött. cselekEdetElnR tudatában IEVÓ szan4fy kEZElheti.
A KÉSZ0LÉKET NE HASZNÁUA A KOVETl<EZÖ KOROLMÉNYEK KOZOlT ÉS
CÉlOKRA
1. FEnt IEif'taktól Eltéréi fElhasználá:sra. hogy tlktrOUe a YUZÉt\lU hflUZEtektl
2. NE használjon más töttöanyagot mint amit a kezeltsl utasit,s Javasot,
3. Bérmflylk tartalyt töttEnE is fEI. a közeliket fedje iE azok fEdElefvel
4. A viztartátyt klzárölag tiszta hldEg lvövlzZEI töltse fel FOffO víz vagy más
folyacUk károsfthatják a készöJEkrt
S. Nt hannáljon
sn:msavas vlzEl
:
6, Nt t119y1 a ktzit vagy más: kávftól ldEgEn anyagot a szemes kavé
tart,lyba. Órlisflnom5'g álUtás elött kapcsolja 1d a kESzOlékE't Es hU:zza ki
az BEktromos csatJ•kotó k•bflt a1: �lclctromos aljzatból
ELEKmOMOS CSAl\AKOZTATÁS
Csak a megfelE1ő Ekktromos hálózatra cs.aUakozt•ssa a késtOlékct. AZ
EIEktromos feszOttsEg mEg kell. hogy f�ffjEn at adatU1blin fcttOntctctt frtéknc.k,
BEÜZEMELÉS
A készOlékEt Egy mEgfelelö sik felülEtre helyene. NE hEkjn2E azt füt6tt
filö�rE
A kiszOlék IEgalibb 10 cm tj�sá,gra legyen a k6rOl6tte IEYÖ halaktól '5
�yib bff'EndEZÉSElctöl
N• tartH k&szOIEkd OoC alatt - fagyvESZÉly.
AZ tltl<'tromos ailjaz mindig könnyEn EIErhEtö k6ZEISÉgbEn kEO. hogy legyen.
Az tlCk11"0mOS kj� f'lliffl IEhEt sErOtt. megfEszült. nem fflnthEt forró
fel0JEtekrt. stb.
Az. elektromos kdibtt ne l,tgycn Utt,.an, nthogy bclcakiidJunk es au-1
IEráintjuk a ktszOlört
Soha ne mozgassa a ktsz014kd az ctcktromoc kábelnil fogva.
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veszé..Y Hel VZETEK
L A kEszOléket gyermekEk ÉS olyan sumélylk. akJk nincstnek tfszt,ba.n •
N...-nckzés kaElésivel, ncsm használhatjé:k.
2. A kfsz01ö vesz.elyt r�t gyermekek sdmára. Sosem hagyJon gyermckek.ct
fclOwdrt nElkOI, ÜZEmkész a11ap0-tban IEV6 kész.ülÉk k6ZEIEbEn.
3. A ktsz.-Oltk csomagoló anya,ga nen játfksnr. Ne hagyja. hogy gyermekek
J�t4:kszctk4nt ha.nnj!Jjk.
4, Sosem lrinyltsa a tHvtz/ göz adagotó cs6vEt maga vagy más személy
irjnyiba. égési sél"Olls.kft ok:ozh-illt.
S. NE dugjon SEmmlt a kitnOlékbt. El4iktromot ir♦mOtú VliSZ:ÉlyEI
6. Ne fflntse nedvu kEZzel az el«lctromos tápkjbrfit. Az tlektromos
csatlakozol ne a vezetÉknÉt fog-At húzza ki az c&cktl"omos atJ;zatból
7. ÜgyElj,En arra. hogy a forró ví2 ú g6z fgúls HrOlá«ktt okozhat
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MEGHIBÁSODÁSOK
Ne hHtnAiij,i • lda11ilik•I h• tuwtt. Vb<t!,I ntm mEgft:ldÖtn mük6dlk.
Hl�!I k•e10l!k•I n-, ll1•11u-llá1'11tn
Barmnu,:n •uNt, tu,•v11:1lko:t.�r;t C$�k mcghatalmatott Saeco sztrvlz
vegu:httl
SCrött IApkl\l)f!fl�I ne m1U1:0dtUH a kHzOl�kct. Ilyen ESetben CSErÉttEsse
il-71 ki -uu meuh•l„hnn,.)11 'lUrvl:tközpont.ban. (Figyelem! EIEktromos
•r11mOllla v„111tv•II
Kapc•oll• ki • ktnOlfk.-t m1t1Mt kinyitna a szErvlzaJtót.
TAKARITÁS/ vlZKI •TeLENITES
L MitUIU l•"•rltanl kudent i, ktin:ülEkEt. hüzza ki az EIEktromos aljzatból.
fs hagu)a •7 lehOlnl
2. ÓvJ,11 • kfe1(U,tket 11111�. hoov viz fr6ccsmjen ra. ES ne süllyessze vízbe:
v119v m6e foly.1,uJtlkl�
3. Ne •111.tlt•• '" k...:,Olfk•t vegu «ltö:mdt mikrohullamU főzobEn vagy
h,1gytJmA,1uM eOtlUu1r,
ALKATRÉSZEK TARTOZ�KOK
BirtoniJ4gt okokból tok �r·..dell gyári alkatresukEl llasznittj o n .
0ZEMEN KI\/Űl HCl YEZÉS
A caomnoolO•nunook ujrahas:znosíthatóa.k.
A1r1•rmMltHln 11.im H•1•4;tnE tóbbEt hasznilnl a keszÜIEkEt, art OzemE:n kivOI
htlvunl vAUli:. le az t.lE.ktromos t.épkcibelt.
JutloHa 411 • li11hilO"ket a mEgfelelÖ felvevOközpontba
A kEszOltk mcor«l11tl • 2002/'96/EC EU Elfürásnak.
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JelzEs szutnt a kff-z01ék nem tlklnthetö
A csomagot••on tolalható
h;btart&•I hullatltknak. Eztr1 egyszerüE:n nem dobható ki a sztmitba. hanem a
mEgfEl(Jtl t1lciklromos bErEndEZtSEk hulladEk atvevlS htlyfirc ktll sz,11ttanl. és ott
leadni
Biztosltva. hogy a kuzOIEkE a mEgfEIEló ou0Jt6h41yrt kctOlt. 0n óYJa a
környneUt. a IEr-mEnEttl 45 Soki>t t«sZ a k6Mytzctv«kl«m4:rt.
A kiszOl&k ujrahasznositás.ának riszlctf.fvfl kapcsoi.tos plu.S1: lnformjcl6kat a
hElyl hulladik fekfolgozO lrOdá.,._n vagy a vlszonbrf'adót61 kaphat.

