HURTIGGUIDE
1

FYLL VANNTANKEN:
Fyll vanntanken med friskt drikkevann (maks. 600 ml).
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KOBLE TIL STRØM OG SLÅ PÅ APPARATET:
Koble strømstøpselet til en jordet kontakt.
Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på maskinen. LED-ene på kaffe- og varmt
vannknappene begynner å blinke for å indikere at maskinen varmes opp (ca.
30 sekunder). Apparatet er klart til bruk når LED-ene lyser fast.
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JUSTER KOPPBRETTHØYDEN:
3A: Flytt brettet opp, ned eller ta det ut, avhengig av koppstørrelsen. Plasser
en kopp som er egnet for din ønskede drikke på koppbrettet.
SETT INN KAPSELEN:
Åpne hendelen og sett inn kapselen. Lukk hendelen.
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START DRIKKEN:
Trykk knapp for å velge ønsket drikke:
5A: ESPRESSO: Valgknapp for espresso.
5B: LUNGO: Valgknapp for lungo.
5C: VARMT VANN: Valgknapp for varmt vann.
Bryggeprosessen stopper automatisk når den er fullført.Åpne hendelen for å
støte ut kapselen til avfallsbeholderen.

SIKKERHETSREGLER
Les nøye gjennom disse instruksjonene før du bruker din nye kaffemaskin for første gang. Oppbevar disse sikkerhetsreglene på et sted hvor du kan finne og
referere til dem senere.
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I nødstilfelle: trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten.
Barn kan aldri bruke apparatet uten nøye tilsyn av en voksen.
Kontroller om spenningen oppgitt på typeskiltet er den samme som strømforsyningens spenning.
Koble apparatet ditt kun til jordet stikkontakt. Bruk av feil type koblinger gjør garantien ugyldig.
Før rengjøring og vedlikehold må støpselet trekkes ut av stikkontakten og maskinen må kjøles ned.
Senk aldri maskinen, kabelen eller stikkontakten i vann eller noen væske.
Hold strømkabelen utenfor barns rekkevidde.
La aldri kabelen være nærme eller i kontakt med varme deler av maskinen, en varmekilde eller skarpe kanter.
Plasser aldri maskinen på en varm overflate, f.eks. en varmeplate.
Bruk den aldri i nærheten av en åpen flamme.
Plasser maskinen på en flat, stabil, varmebestandig overflate vekk fra vannsøl.
Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dets serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farene med å bruke
strømkabler av dårlig kvalitet.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de har blitt gitt tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlige for deres sikkerhet.
BARN BØR INFORMERES OM FAREN, OG MÅ IKKE LEKE MED APPARATET.

VIKTIG: For håndterings-, rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjoner, se operatørhåndboken på
www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.
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