SIMPLICITY Dugattyús kávéfőző
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1. Ne használja tűzhelyen.
2. Ellenőrizze az üvegen a karcolásokat, repedéseket vagy csorbulásokat.
3. Ne használjon olyan edényt ami karcos, repedt vagy csorba.
4. Használat közben csak a kávéfőző fogantyúját fogja, az üveg forró lehet és égethet.
5. Használat közben tartsa távol a gyermekeket.
6. A forró víz veszélyes kisgyermekek számára!
7. Ne engedje, hogy gyerekek használják a kávéfőzőt.
8. Csak műanyag vagy fa konyhai eszközöket használjon: fém kanalak megkarcolhatják vagy kicsorbíthatják az
üvegfelületet, mely töréshez vezethet.
FORRÁZÁSVESZÉLY
1. Túlzott merítési erő hatására a forró folyadék kilövellhet az edényből.
2. Ne merítse bele nagy erővel.
3. Szűrés közben forgassa el a tetőt, hogy lezárja a kifolyót.
4. Csak durvára őrölt kávét használjon. A finom őrlés eltömítheti a szűrőt, nagy nyomást létrehozva ezzel.
5. Tegye a kávéfőzőt hőálló, nem csúszós felületre.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Helyezze az edényt száraz, lapos, csúszásmentes felületre. Tartsa erősen a fogantyút, majd egyenesen húzza ki a dugattyú
egységet a tartályból.
2. Tegye az őrölt kávét vagy a gyógynövény teát az edénybe.
3. Öntsön forró (nem forrásban lévő) vizet az edénybe. Hagyjon legalább 2,5 cm űrt a tartály tetejétől. Keverje össze a
főzetet egy műanyag kanállal.
4. Tegye bele a dugattyú egységet az edény tetejére. Fordítsa el a fedelet, hogy lezárja a kiöntő nyílást. Ne nyomja le.
Hagyja a kávét kifőni legalább 4 percig.
5. Tartsa erősen az edény fogantyúját úgy, hogy a kiöntő nyílást fordítsa el a testétől, majd csak kezének súlyát használva
finoman nyomja le a gombot egyenesen lefelé az edénybe.
A dugattyú lassú, minimális nyomással történő leengedése a legjobb eredményt hozza.
6. Forgassa el a tetőt a kiöntő nyílás kinyitásához, majd öntse ki a kávét.
KARBANTARTÁS
• Minden használat után tisztítsa meg a dugattyút.
• Ne használjon súrolószivacsot vagy tisztítószereket.
• A kávéprés minden tartozéka mosogatógépben is mosható. Szedje szét, mielőtt a mosogatógépbe teszi.
• A termék sajátosságának hosszú távú megőrzéséhez javasolt csak kézzel mosni.
• Az oxidálódás elkerülése érdekében fontos, hogy tárolás előtt alaposan megszárítsa.
KÉT ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA
Az Importőr 2 éves garanciát vállal a készülék anyagában és kidolgozásában történő meghibásodásért a vásárlástól számított 2 éves
időtartamon belül.
A vásárlást igazoló blokk ellenében az Importőr megjavítja vagy kicseréli a terméket, és díjmentesen visszajuttatja azt Önnek.
A Garancia kizárólag az Importőrön keresztül érvényesíthető. A termék nem Importőrön keresztül történő javítása esetén a garancia
érvényét veszti.
Jelen garancia nem érinti az Ön törvényben foglalt jogait.
A Bialetti készülék garanciája nem vonatkozik olyan sérülésekre, melyek a nem megfelelő használatból, rongálásból, balesetből
erednek, vagy a használatból eredő természetes kopás, elhasználódás miatt hibásodnak meg (pl. tömítés).

További termékinformációért kérjük, látogassa meg honlapunkat: www.eurowares.hu
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