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Töltőnyak

Szűrőtartó
rögzítő, kb. 70
mm

Szűrőtartó
rögzítő, kb. 70
mm

ELŐSZÓ

Tisztelt vásárlónk!
Ön helyesen döntött azzal, hogy a CM 702 kávédarálót választotta. Ezzel
jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy
termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója
használata során.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A készülék biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi
utasításokat:
■ Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék burkolatán,
csatlakozókábelén és -dugóján nem észlelhető-e külső sérülés. Sérült
készüléket ne üzemeltessen.
■ Javítást kizárólag szakember, illetve a GRAEF ügyfélszolgálat
végezhet. A nem megfelelő javítás a felhasználóra nézve nagy
veszéllyel járhat. Továbbá ekkor a garancia is érvényét veszti.
■ A készüléket a garanciális időszak alatt kizárólag a GRAEF
ügyfélszolgálat javíthatja, ellenkező esetben a garancia a további
sérülésekre nem terjed ki.
■ A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni.
A biztonsági előírásoknak való megfelelést csak akkor tudjuk
garantálni, ha ilyen alkatrészek kerülnek felhasználásra.
■ A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és
mentális képességű személyek (és gyermekek sem), illetve olyanok,
akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk/ tudásuk, kivéve, ha olyan
személy felügyeli őket, aki a biztonságukért felelős, illetve ha ilyen
személytől utasításokat kaptak a készülék használatára nézve.

KICSOMAGOLÁS
■ A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:
■ Vegye ki a készüléket a dobozból.
■ A készülékrol távolítson el minden csomagolóanyagot.
■ Vegye le a kávédarálóról az esetleges címkéket (ne vegye le az adattáblát).
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AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A készülék biztonságos működése érdekében a telepítési helyszínnek az
alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
■ A készüléket szilárd, lapos egyenes, csúszásmentes és hőálló alapra kell
helyezni, amelynek megfelelő teherbírása.
■ Olyan helyet válasszon, ahol a gyermekek nem érik el a készülék forró
felületét.
■ A készülék nem helyezhető el fali és beépített szekrényben. Ne helyezze
el a készüléket forró, nedves, illetve páradús környezetben.
■ A tápaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt
könnyen ki lehessen húzni.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Tisztítson meg minden részt a „Tisztítás és gondozás” című részben
leírtak szerint.

• Heyezze

el a
kávébabtartót az
egységen
(figyelembe véve a
zárszerkezetet).

•

Nyomja le a kávébab tartót és fordítsa
el az óramutató
járásával megegyező
irányban
(kb. 30 fokot).

A DARÁLÁS BEÁLLÍTÁSA
A kávé összetételét a különféle darálási beállításokkal lehet befolyásolni.
A darálási beállítások nagy száma pontos beállítást tesz lehetővé. A
kávédaráló használatakor kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.
• Minél finomabbra darál, annál hosszabb ideig tart.
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• Ha finomra darál, akkor a kávészemek összetapadhatnak.
Darálás közben kopogtassa meg a kávébabtartó fedelét, hogy az
esetleges összetapadt kávé ne tömítse el a darálót.

ffee
• Csatlakoztassa

a dugót az aljzathoz
Helyezze
be
a
fogantyúkart.
•
•Helyezze be a töltőnyakat a kimenethez.
•Töltse meg a kávébabtartót kávébabbal

•A

beállító gyűrű
segítségével állítsa
be a kívánt darálási
fokozatot.

• Nyomja

neki a
kávékart a
kávékartatónak.

• Helyezze

a daráltkávétartót a
kivezetéshez.

Megjegyzés: Kizárólag egész kávébabot használjon. A kávébabtartót
egyenletesen töltse meg kávébabbal. Az egységes súly a sima darálás
biztosítása érdekében fontos.

•

A kávébabtartót/
szűrőtartó fogantyúkart nyomja rá a
fogantyúkarok
között található
gombra.

• Ha

ledarálta a kívánt
mennyiségű kávét,
húzza ki a
kávébabtartót/
szűrőtartó fogantyúkart.
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TISZTÍTÁS
A készülékben a régi kávémaradék rozsdásodást okozhat és kellemetlen ízt eredményethet. Őrizze meg a készüléke jó állapotát,
hogy bármikor nagyszerű presszókávét lehessen készíteni.
• Győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és áramtalanította.
• A készüléket legalább hetente egyszer tisztítsa meg.
• A készülék külső részét puha, nedves törlőkendővel tisztítsa meg.
• Ha erősen szennyezett, akkor enyhe tisztítószert is használhat.
• A kávébabtartó eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy nem
maradt benne kávé.
• Állítsa a beállító gyűrűt a 25-ös fokozatra.

A DARÁLÓSZERKEZET TISZTÍTÁSA
•Távolítsa

el a hálózati csatlakozót.
• Távolítsa el a kávébab tartályt, a "Tisztítás" fejezetben leírtak szerint.

PUSH

• Fordítsa

a beállító
gyűrűt annyira
jobbra, amennyire
tudja.
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PUSH

PUSH

• Nyomja

meg a
“PUSH” gombot, és
forgassa a beállító
gyűrűt tovább jobbra.

•

Amikor a két nyíl
pontosan egymásra
mutat, a felső
darálórésszel együtt el
tudja távolítani a
beállító gyűrűt.
Távolítsa el a felső
darálórészt a
beállítógyűrűről.

•A

mellékelt ecsettel tisztítsa meg az alsó és a felső darálórész.

PUSH

•A

művelet után
helyezze vissza a
beállító gyűrűt a
motorházra.

PUSH

•

Ezután helyezze
vissza a
reteszelőgyűrűt a
motorblokkra.

•

Fordítsa el a beállító gyűrűt az óramutató járásával
megegyzező irányba a kért őrlési
fokozatért.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy megvizgálja, hogy az őrlsi fokozat
megfelelően lett beállítva, a daráló gyűrűt fordítsa el "durva" irányba, pl.
a 25-ös fokozat felé, majd próbálja meg kihúzni a reteszelőgyűrűt a fém
gyűrűvel. Ha a reteszelőgyűrű nem távolítható el, akkor megfelelően van
beállítva.
• Helyezze el a kávébabtartót a készüléken.

SZERVIZ
Ha a gépének szervizre van szüksége, kérjük keresse fel a magyar
forgalmazót. Dunartis Kft. 1161 Budapest, Rákóczi út 45. E-mail:
info@dunartis.hu. Tel: 06204175484

HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal
együtt kezelni, hanem elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére
szolgáló állomáson kell leadni. Erre a terméken és a kezelési útmutatóban
található szimbólum is rámutat. Az anyagokat jelöléseiknek megfelelően
újra lehet hasznosítani. Az újrahasznosítással, az anyagok
felhasználásával és a régi készülékek újrahasznosításának más
módszereivel jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A
megfelelő hulladékkezelő telepekkel kapcsolatban az önkor-mányzaton
érdeklődhet.
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2 ÉV GARANCIA
A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások
vonatkozásában a vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói
garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből
és használatból eredő károkra,valamint az olyan hibákra, amelyek csak
csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét.
Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre,
kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki
az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által
végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás
terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk, vagy hibátlanra
cseréljük.
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