
Ariete 1342 Kávéfőző 
Használati útmutató 

 

JELEN ÚTMUTATÓRÓL 
Még ha a készülékek megfelelnek az érvényben lévő európai 

előírásoknak és ezért a potenciálisan veszélyes részek 

védelemmel vannak ellátva, akkor is gondosan olvassa el 

ezeket a figyelmeztetéseket és a készüléket kizárólag a gyártó 

eredeti szándékainak megfelelően használja, hogy megelőzze 

a károsodást vagy a baleseteket. 

Tartsa meg ezt az útmutatót jövőbeli referenciaként. 

Ha a készüléket más személyeknek adja, ne felejtse el a 

használati útmutatót is odaadni. 

Az útmutatóban lévő információk szimbólumokkal vannak 

ellátva, amelyek a következők: 

 – gyermekekre veszélyes 

 – égési sérülés veszély 

 – elektromos veszély 

 – figyelmeztetés – anyagi kár 

 – egyéb veszély 

 

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE 
A készülék kávéfőzésre használható. 

A készülék más célra való használatát a gyártó nem támogatja, 

és a gyártó minden felelősségtől mentes abban az esetben, ha 

a károsodás nem rendeltetésszerű használatból ered a 

készülékben. A nem megfelelő használat a jótállás elvesztését 

is maga után vonja.  

TOVÁBBI KOCKÁZATOK 
A készülék strukturális jellemzői, amelyek ezen útmutató 

tárgyát képezik, nem garantálják a védelmet a közvetlen víz- 

vagy gőzkilövelléssel szemben. 

  FIGYELEM! Égési sérülés veszély! Ne érjen a 

szűrőtartó külső, fém részeihez miközben a készülék 

használatban van, ez égési sérüléseket okozhat. 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ 
ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. 
- Ez a készülék kizárólag háztartási célra készült, ipari vagy 

kereskedelmi célra nem alkalmas. 

- A hibás használatból eredő hibákért a gyártó semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert 

ingyenes szerviz szolgáltatásunk nem fedez olyan károkat, 

amik nem megfelelő csomagolásból erednek, amikor a 

készüléket visszaküldi a Hivatalos Márkaszervizbe. 

- A készülék megfelel a 2004.10.27-i 1935/2004-es EG 

szabályozásnak az étellel kapcsolatba kerülő anyagok és 

tárgyak esetében. 

 

 GYERMEKEKRE VESZÉLYES 
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek felügyelet alatt 

használhatják, illetve ha tisztában vannak a készülék 

biztonságos használatát illetően, és megértik a lehetséges 

veszélyeket. 

- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel. 

- Mindig tartsa távol a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli 

gyermekektől távol. 

- A tápkábel ne lógjon olyan helyre, ahol gyermekek 

elkaphatják. 

- A tisztítást és karbantartást 9 éven felüli gyermekek 

elvégezhetik, amennyiben közben felnőtt felügyeli őket. 

- A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető 

helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet. 

- Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, 

hogy vágja le a tápkábelt, illetve hogy minden veszélyes 

alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek 

játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel. 

 

 ELEKTROMOS VESZÉLY 

- Ne engedje, hogy csökkentett mentális vagy fizikai képességű 

személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással 

rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem 

felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért 

felelős személy. 

- Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség 

megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek, 

mielőtt csatlakoztatja a konnektorba. Az adattábla a 

készülék alján található. 

- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbító használata 

környezeti és személyi sérüléshez vezethet. 

- Amikor a készüléket feltölti vízzel, ne legyen a készülék 

csatlakoztatva a konnektorba. 

- Ha a tápkábel sérült, a gyártó, a hivatalos márkaszerviz vagy 

hasonlóan szakképzett személy cserélje ki a kockázatok 

megelőzése érdekében. 

- Az elektromos részek egyike sem érintkezhet vízzel: ez 

rövidzárlathoz vezethet!  

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket 

a konnektorból. 

- Soha ne tegye a készüléket mosogató fölé vagy a közelébe. 

- Ne vegye le a készülék alsó burkolatát. Egyik belső részt sem 

szükséges használni vagy tisztítani. 

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

 EGYÉB VESZÉLYEK 
- Jól megvilágított, tiszta felületre helyezze a készüléket, 

konnektor közelében. 

- Ne töltse túl a tartályt. 

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva 

van a konnektorba. 

- A készüléket stabil felületen tárolja és használja. 

- Ne használja a készüléket, ha leejtette, ha látható sérülés van 

rajta, vagy ereszt. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel 

vagy a tápcsatlakozó hibás. A balesetek megelőzése 

érdekében minden javítást, a tápkábel cseréjét is beleértve, 

csak valamelyik hivatalos márkaszerviz végezheti, vagy 

legalább is az Ariete által felhatalmazott hozzáértő személy. 

 ÉGÉSI VESZÉLYEK 
- Ne nyissa ki a fedelet, miközben a készülék kávét enged. 

- Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt feltölti a tartályt 

vízzel: a víz vagy a gőz kifröccsenése égési sérülést 

okozhat. 

- Ne hagyjon üres kancsót a melegítőlapon, miközben a 

készülék működésben van. A kancsó eltörhet. Égési sérülés 

veszélye áll fenn, ha megérinti a kancsót. 

 ANYAGI KÁR 
- Stabil felületre helyezze a készüléket, ahol nem tud feldőlni. 

- Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs víz a tartályban, mert 

leég a szivattyú. 

- Soha ne töltse fel a tartályt forró vagy forrásban lévő vízzel. 

- Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, 

mert a burkolat károsodhat. 

- A tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel. 

- Ne használjon szénsavas vizet. 

- Ne tegyen semmi mást a szűrőtartóba, csak kávét, mert a 

készülékben komoly kárt tehet. 

- Ne tegye ki a készüléket 0 Celsius fok alatti hőmérsékletnek, 

mert a tartályban lévő víz megfagy és károsíthatja a 

készüléket. 

- Ne használja a készüléket a szabadban. 

- Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, 

napsütés, stb.). 

- Miután kihúzta a dugót és az alkatrészek lehűltek, csak puha, 

nedves ruhával törölje meg a készüléket, néhány csepp 

semleges, nem agresszív mosószert használva (soha ne 

használjon a műanyagra ártalmas adalékokat). 

FIGYELMEZTETÉSEK A KANCSÓ HASZNÁLATÁT 
ILLETŐEN 
- A kancsót kizárólag ezzel a kávéfőzővel használja. Ne 

használja a kancsót kávé melegítésére a tűzhelyen vagy 

más meleg helyen. NE tegye a kancsót mikrohullámú sütőbe 

a kávé melegítéséhez.  

- A kancsó kizárólag a készülék melegítő lapjával használható. 

- Annak érdekében, hogy a kancsó ne törjön össze, óvatosan 

emelje fel. Ne koccintsa más tárgyakhoz, mert az üveg 

eltörhet. Amikor feltölti a kancsót vízzel, ne üsse a csaphoz. 

- Ne helyezze az üres kancsót forró felületekre. 

- Ne tegye a forró kancsót nedves vagy hideg felületekre. Várja 

meg, amíg a kancsó lehűl, mielőtt elmossa, vagy friss vizet 

tölt bele. 

- Ne tisztítsa a kancsót fém szivaccsal, maró tisztítószerekkel 

vagy egyéb anyagokkal, amik megkarcolhatják az üveget. 

- Ne használja a kancsót ha túl sokáig melegítette szárazon: 

cserélje ki egy másik eredeti kancsóra. 

TARTSA MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. 
Azonosítási adatok 
- A következő készülék azonosítási adatokat talája a készülék 

álló talpa alatti adattáblán: 

- gyártó és CE jelzés 

- modell (Mod.) 

- sorozatszám (SN) 

- Feszültség (V) és frekvencia (Hz) 

- Felvett teljesítmény (W) 

- Ingyenes segítség hívószám 

- Mindig adja meg a modellt és a sorozatszámot a hivatalos 

márkaszerviznek, amikor segítséget kér. 

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a 

készülék adattábláján jelzett feszültségnek, mielőtt 

csatlakoztatja a konnektorba. Az adattábla a készülék alján 

található. 

- Távolítsa el a csomagolást a készülék külsejéről és 

belsejéből. 

- Majd helyezze a készüléket sík felületre, legalább 10 cm-re a 

faltól, bútoroktól vagy más készülékektől. 

 FIGYELMEZTETÉS 

- Károsodás veszélye a készülék felületére. A készülék magas 

hőmérséklete károsíthatja a felületet, amin áll. Helyezzen 

ruhát vagy alátétet a készülék és a felület közé. 

-  FIGYELMEZTETÉS 

- Egy konnektorba csatlakoztatott több készülék esetén 

rövidzárlat keletkezhet. Olyan konnektorba csatlakoztassa a 

készüléket, amelyiken nincs egyéb készülék. 

- Mossa el a kancsót, a levehető szűrőtartót és a kávé szűrőt 

forróvízzel és mosogatószerrel. Öblítse el és szárítsa meg 

az alkatrészeket. 

- Tegye a levehető szűrőtartót a helyére (5. Ábra). 

- Az áramlási szelep a levehető szűrőtartó alján található, és a 

szűrőtartó közepén lévő lyukba kell beilleszteni. 

- ELSŐ HASZNÁLAT 

- Első használatkor, vagy ha hosszabb ideig nem használta a 

készüléket, javasolt legalább két kancsó vizet kiengedni a 

boiler hidraulikus áramköréből. 

- Töltse del a tartályt hideg csapvízzel (3. Ábra) a 12-es szintig. 

A 12-es szintjelzés a maximális vízszint és a maximum 

csésze kávék száma. Csukja le a tartály fedelét. 

- SOHA ne töltse a tartályt a maximum szint fölé. 

- A következőhöz ne tegye a kávé szűrőt a szűrőtartóba. 

- Csatlakoztassa a tápdugót egy földelt konnektorba. 

- Helyezze az üres kancsót a melegítő lapra (M). Győződjön 

meg róla, hogy az áramlási szelep megfelelően a helyén van 

a kancsó fedelén. 

- Nyomja meg a kávé engedő gombot (csésze szimbólum). 

Várja meg amíg a víztartályban lévő összes víz a kancsóba 

kerül. Várjon 15 percet, amíg a készülék lehűl. 

- Ismételje meg a fentieket még egy kancsó vízzel. Várja meg, 

amíg a víztartályban lévő összes víz a kancsóba kerül. 

- Most elő lehet készíteni a készüléket és lefőzni az első 

csésze kávét. 

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
- Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg róla, hogy 

elegendő víz van a tartályban. 

- Nyissa ki a tartály fedelét (J). A vízszint-jelző (G) 2-12-ig jelöli 

a csészék mennyiségét. Töltse fel a kancsót friss 

csapvízzel. Öntse a vizet a tartályba a kívánt szintig (2-ig 2 

csésze kávéhoz, és 12-ig 12 csésze kávéhoz).  

- Helyezze az üres kancsót a melegítő lapra (M). 

 FIGYELMEZTETÉS 

- Ne használja a kancsót, ha repedést talált az üvegén vagy a 

fogantyúján. A forró kávé hatására a kancsó eltörhet, és 

égési sérülés veszélye áll fenn. 

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a fedélre, amikor a készülék 

működésben van. 

 ÉGÉSI VESZÉLYEK 

- Ne nyissa ki a fedelet amikor a készülék kávét enged ki, a 

kifröccsenő forró víz vagy kávé égési sérülést okozhat. 

- Helyezze a kávé szűrőt a szűrőtartóba. Mérje ki a kávét a 

szűrőbe. Egy csésze kávéhoz egy kanálnyi őrölt kávé 

szükséges. 

- Engedje le a kávé szűrő fogantyúját. Csukja le a tartály 

fedelét. 

- Csatlakoztassa a tápdugót a konnektorba, amelynek 

földeltnek kell lennie. A kijelző világítani kezd, és az idő 

villogni kezd: „AM 12:00”. Használja a HR és a MIN 

gombokat az idő beállításához. Nyomja meg  a SEL gombot 

a rögzítéshez. Ha nem nyomja meg egyik gombot sem, a 

kijelző 60 másodperc múlva kikapcsol. 

- Nyomja meg a kávé gombot (kávéscsésze szimbólum), hogy 

elkezdődjön a kávéfőzési ciklus. Várja meg, amíg a 

választott mennyiségű kávé a kancsóba folyik. 

- A KÁVÉFŐZÉST MEG LEHET ÁLLÍTANI, MIELŐTT LEJÁR A 

FŐZÉSI CIKLUS. 

o Vegye el a csészét (lásd: „Szünet 

funkció kávé felszolgálásához”) 



o Tartsa nyomva a kávé gombot, amíg a 

készülék hangot ad, és az ugyanahhoz 

a gombhoz tartozó fény kikapcsol. 

Ha a készülék ki van kapcsolva (automatikusan vagy kérésre), 

a melegentartó lap fűteni kezd. 

A fedelet hagyja a kancsón, hogy forrón tartsa a kávét, és hogy 

megelőzze a leforrázást. 

- A kancsót a fogantyúnál fogja meg. Enyhén döntse meg a 

kancsót, és öntse a forró kávét egy csészébe. 

- Nyomja meg a kávéscsésze gombot a készülék 

kikapcsolásához. 

Ne mozgassa a készüléket, ha a kancsóban vagy a tartályban 

forró folyadék van. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. 

A víz mennyisége a kancsóban egy kicsit kevesebb, mint 

amennyit a tartályba öntött. Az őrölt kávé és a szűrő felszív egy 

kevés vizet. 

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA 
Tartsa lenyomva az AUTO gombot, amíg a PROGRAM felirat 

kezd villogni a kijelzőn, az óra szimbólummal együtt. Kövesse 

a beállítási útmutatót az óra és a perc beállításához. Nyomja 

meg az AUTO vagy a SEL gombot az idő rögzítéséhez. A 

készülék hangot ad, és a kijelző mutatja az aktuális időt és az 

időzítő jelet: a készülék a beállított időpontban megkezdi a  

kávéfőzést. 

A beállítás törléséhez egyszerűen ismét nyomja meg az AUTO 

gombot. 

A KÁVÉ INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 
A készülék egyik funkciója a kávé erősségének beállítása, az 

Ön ízlésének megfelelően. 

Normál Nyomja meg a MODE 

gombot egyszer. A kávészem 

szimbólum villogni kezd. 

Nyomja meg a SEL gombot a 

rögzítéshez. Ez a mód a gyári 

beállítás. 

Átlagos Nyomja meg kétszer a MODE 

gombot. A két kávészem 

szimbólum villogni kezd. 

Nyomja meg a SEL gombot a 

rögzítéshez. A két kávészem 

szimbólum szabályozza a 

kávé kiengedését egy 

kancsót figyelembe véve. Ez 

aromásabb kávét 

eredményez. 

Erős Nyomja meg háromszor a 

MODE gombot. A három 

kávészem szimbólum villogni 

kezd. Nyomja meg a SEL 

gombot a rögzítéshez. A 

három kávészem szimbólum 

szabályozza a kávéfőzés és 

az forrázás idejét egy kancsót 

figyelembe véve. Ez erősebb 

kávét eredményez. 

1-4 csészéhez Nyomja meg a MODE 

gombot négyszer. Az 1-4 

csésze szimbólum villogni 

kezd. Nyomja meg a SEL 

gombot a rögzítéshez. Ebben 

a beállításban maximum 4 

csésze kávét tud főzni. A 

víztartályba csak 4-es szintig 

öntse a vizet. Az 1-4 csésze 

szimbólum automatikusan 

beállítja a maximális ízt 

kisebb mennyiségű kávéhoz. 

Ideális maximum 4 csésze 

kávéhoz. 

Ha több víz van a 
tartályban, a kávéfőzés 
nem áll le, amíg nem kerül 
az összes víz a kancsóba. 

SZÜNET FUNKCIÓ KÁVÉ FELSZOLGÁLÁSÁHOZ 
Ehhez a funkcióhoz csupán vegye le a kancsót a melegítő 

lapról. 

Várja meg, amíg legalább két csésze kávé lefő a kancsóba, 

mielőtt elveszi a melegítő lapról. 

A kávéfőzés automatikusan leáll 30 másodpercre. Tegye 

vissza a kancsót a melegítő lapra, hogy folytatódjon a főzési 

ciklus. 

 ÉGÉSI VESZÉLYEK 
Égési sérülés veszélye áll fenn a kifolyó forró kávé miatt. A 

kancsót 30 másodperc múlva vissza kell tenni a melegítő lapra. 

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ 
Ha a készülék be van kapcsolva, de nincs használatban, az 

automatikus kikapcsolás funkció 40 perc múlva lép 

működésbe. Ezáltal a készülék alvó módba kerül, és az összes 

melegítési funkciója kikapcsol. 

KÖVETKEZŐ KANCSÓ KÁVÉ ELŐKÉSZÍTÉSE 
Nyomja meg a kávé gombot (kávéscsésze szimbólum). A 

készülék kikapcsol. Húzza ki a tápdugót a konnektorból. 

  ÉGÉSI VESZÉLYEK 
Víz vagy gőz kifröccsenés veszélye. Várjon legalább 15 percet, 

mielőtt újra feltölti a tartályt vízzel. Várja meg, amíg a forró 

részek lehűlnek. 

Mielőtt elkezdi lefőzni a kávét, ellenőrizze, hogy elegendő víz 

van-e a tartályban. Ne kezdje el a kávéfőzést, ha a vízszint a 

minimum szint alatt van. 

1. Nyissa ki a fedelet. Emelje fel a kávé szűrő 

fogantyúját. Húzza ki a kávé szűrőt a szűrőtartóból. 

Távolítsa el a kávé maradékokat a szűrőből. 

2. Vegye le a szűrőtartót a készülékről. Öblítse ki a 

kancsót és a szűrőtartót friss, tiszta vízzel. Töltse 

fel a tartályt hideg csapvízzel a kívánt szintig. 

3. Helyezze az üres kancsót a melegítő lapra (M). 

4. Helyezze a szűrőtartót a helyére (5. Ábra). 

Helyezze a kávé szűrőt a szűrőtartóba (6. Ábra). 

Mérje ki a kávét a szűrőbe. Egy csésze kávéhoz 

egy kanálnyi őrölt kávé szükséges. 

5. Csukja le a fedelet. Csatlakoztassa a készüléket a 

konnektorba. 

6. Nyomja meg a kávéscsésze gombot. A készülék 

elkezdi a kávéfőzési ciklust. 

HASZNOS TIPPEK JÓ KÁVÉ FŐZÉSÉHEZ 
- Finom kávé főzéséhez tartsa a készüléket tisztán. 

Rendszeresen végezze el a tisztítást és a vízkőtelenítést, „A 

készülék tisztítása” c. rész alapján. 

- Mindig friss, tiszta vizet használjon. 

- Finomabbra őrölt kávéval gazdagabb, ízletesebb kávét 

főzhet. Átlagosan őrölt kávéból több szükséges ugyanahhoz 

az ízhez, mint finomabbra őrölt kávéból. 

- Az őrölt kávét hűvös, száraz helyen tartsa. Zárja le a nyitott 

őrölt kávé-tartót, és tegye a hűtőgépbe. 

- A legjobb íz érdekében szemeskávét vegyen, és közvetlenül 

kávéfőzés előtt őrölje meg. 

- A felmelegített kávénak nincs jó íze. A kávénak a legjobb íze 

közvetlenül főzés után van. 

- A kávé felszínén jelenlévő olajcseppek a melegített keverékek 

hosszú ideig történő használatából adódnak: rendszeresen 

végezze el a tisztítást. 

 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
A Kancsó 

B Kancsó fogantyú 

C Kancsó fedél 

D Kifolyó 

E Szűrőtartó 

F Víztartály 

G Vízszint jelző 

H Kávé szűrő 

I Levehető szűrőtartó 

J Tartály fedél 

K Kábeltároló 

L Tápkábel és tápdugó 

M Melegítő lap 

N Kijelző 

O Mód 

P Választógomb 

Q Automatikus 

R Óra beállító gomb (HR) 

S Perc beállító gomb (MIN) 

T Kávé engedő gomb (csésze szimbólum) / Kikapcsolás 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Ez a készülék kevés karbantartást igényel. Nincs olyan része, 

amelyet a felhasználó meg tudna javítani. Minden olyan 

műveletet, amelyhez a készüléket szét kell szedni, a hivatalos 

márkaszerviznek kell elvégeznie. 

Figyelem! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a 

készüléket a konnektorból. 

Figyelem! A rendszeres tisztítás és karbantartás hosszabb 

ideig hatékonyan tartja a készüléket. Soha ne tegye a készülék 

részeit a mosogatógépbe. Ne tegye közvetlenül vízsugár alá. 

Figyelem! Minden beavatkozást hideg készüléken végezzen. 

A SZŰRŐ ÉS A SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA 
Minden használat után vegye le a kávészűrőt a szűrőtartóról. 

Távolítsa el a kávémaradékokat a szűrőből. Öblítse el a szűrőt 

friss, tiszta vízzel. Vegye lo a szűrőtartót és mossa el forró, 

mosogatószeres vízzel. 

A KANCSÓ TISZTÍTÁSA 
FIGYELEM! Annak érdekében, hogy a kancsó ne törjön össze, 

óvatosan emelje fel. Ne koccintsa más tárgyakhoz, mert az 

üveg eltörhet. Amikor feltölti a kancsót vízzel, ne üsse a 

csaphoz. 

- Öblítse el a kancsót forró, mosogatószeres vízzel. Mossa le a 

kávé maradékokat a kancsó fedeléről egy kefe segítségével. 

Tisztítsa meg a kancsót puha, nedves ruhával, hogy ne 

károsítsa az üveg felületet. Ne használjon fém dörzsölő 

szivacsot vagy maró anyagokat. 

A TARTÁLY TISZTÍTÁSA 
Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tisztítsa ki a tartály 

belsejét szivaccsal vagy nedves ruhával. 

A KÉSZÜLÉK TEST TISZTÍTÁSA 
Figyelem! A készülék fix részeit nedves, nem maró ronggyal 

tisztítsa, hogy ne károsítsa a készülék testet. 

ÖNTISZTÍTÁS 
A készüléket legalább havonta egyszer tisztítsa ki. 

Ha megvásárolta a vízszűrőt (külön megvásárolható), vegye ki 

a tartályból, mielőtt megkezdi az automatikusa tisztítási ciklust. 

1. Töltse fel a kancsót 6 csésze fehér ecet és 4 

csésze friss, tiszta víz keverékével. Öntse a 

keveréket a tartályba. 

2. Helyezzen egy papír szűrőt 8-12 csésze számára a 

szűrőtartóba. Csukja le a fedelet. 

3. Nyomja meg a MODE gombot egymás után ötször. 

A felkiáltójeles CLEAN felirat villogni kezd. Nyomja 

meg a SEL-t a rögzítéshez. 

4. Nyomja meg a kávéscsésze gombot. A készülék 

hangot ad, és elkezdi az öntisztító ciklust. A 

keverék egy része a kancsóba folyik, a maradék 

pedig a készülék belsejében kering kb. 30 percig. 

Az egész automatikus tisztítási ciklus 45-60 percig 

tart. Amikor az öntisztítási ciklus befejeződik, a 

készülék hangot ad, és automatikusan kikapcsol. 

5. Öblítse el a kancsót friss, tiszta vízzel. 

Kávéfőzés előtt engedjen 2-3 kancsó tiszta vizet. Ez 

megszabadítja a készüléket a maradék ecetes víztől. 

VÍZKŐTLENÍTÉS 
A megfelelő karbantartás és a rendszeres tisztítás megnöveli a 

készülék élettartamát és hatékonyságát, és a vízkő képződést 

is korlátozza a készülék belsejében. Azonban, ha a kávéfőző 

nem működik megfelelően a kemény, kalciumos víz gyakori 

használatának következtében, vízkőtlenítést végezhet rajta, 

hogy megőrizze a működésének hatékonyságát. E célból csak 

az Ariete NOCAL termékeit használja, amely citromsav alapú 

vízkőtlenítő. Megtalálható a hivatalos Ariete 

márkaszervizekben. Az Ariete nem vállal felelősséget a 

kávéfőző belsejében lévő alkatrészek károsodásáért, amelyet 

nem megfelelő termékek kémiai adalékai okoztak. Ha a 

készüléket vízkőteleníteni szükséges, kérjük kövesse a 

vízkőtelenítőn található leírást. 

A vízkőtlenítést havonta egyszer végezze el. Ha a víz 

különösen kemény, a tisztítást kéthetente végezze el. 

1. Töltse fel a kancsót egy csésze fehér ecettel és 3 

csésze friss, tiszta víz keverékével. 

2. Öntse a keveréket a tartályba. 

3. Indítsa el a kávéfőzési folyamatot, és várjon, míg 

félig megtelik a kancsó. 

4. Nyomja meg a kávéscsésze gombot. A készülék 

kikapcsol. 

Ha a gőzre várva néhányszor egy kevés gőz kijön a 

kávéfőzőből, ez teljesen normális. 

5. Ha a víz már nem csöpög a kancsóba, vegye el a 

kancsót. Hagyja a vizet hűlni 15 percig. 

6. Öntse a kancsóban lévő keveréket a tartályba. 

Csukja le a fedelet. Helyezze a kancsót a melegítő 

lapra. 

7. Indítson el egy új kávéfőzési ciklust, és várja meg, 

amíg a kancsó teljesen megtelik. Amikor a víz már 

nem csöpög a kancsóba, vegye le. 

8. Nyomja meg a kávéscsésze gombot. A készülék 

kikapcsol. 

9. Várjon 1 percet, hogy a készülék lehűljön. 

Győződjön meg róla, hogy a szűrő a szűrőtartóban 

van. 

10. Töltse fel a kancsót friss vízzel, és ismételje meg a 

kiengedési ciklust, hogy a belső keringését 

megtisztítsa a készüléknek. Az öblítési ciklus végén 

nyomja meg a kávéscsésze gombot, hogy a 

készülék kikapcsoljon. Ürítse ki a kancsót. 

11. Mossa el a kancsót, a levehető szűrőtartót és a 

kávé szűrőt forró vízben, mosogatószerrel. Minden 

alkatrészt szárítson meg. 

12. Amikor a készülék lehűlt, a külső részét puha 

ronggyal törölje át. 

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA 
1. Húzza ki a készüléket a konnektorból. 

2. Tárolja hűvös, száraz helyen. 



Ne tárolja a készüléket úgy, hogy csatlakoztatva van a 

konnektorba. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATON KÍVÜL HELYEZÉSE 
Ha a készüléket nem használja, áramtalanítsa azt. Ürítse 

ki a víztartályt és a kancsót, és tisztítsa meg (lásd „A 

készülék tisztítása” c. részt). 

Ha a készüléket kidobja, a különböző anyagokat 

válogassa szét a helyi előírásoknak megfelelően. 
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