SNABBGUIDE
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FYLL VATTENBEHÅLLAREN:
Fyll vattenbehållaren med friskt dricksvatten (max. 600 ml).
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ANSLUT STRÖMMEN OCH SLÅ PÅ MASKINEN:
Sätt stickkontakten i ett jordat uttag.
Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på maskinen. LED i kaffe- och varmvattenknapparna börjar blinka, vilket visar att maskinen värms upp (cirka 30
sekunder). Maskinen är klar att använda när LED lyser med stadigt sken.
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JUSTERA KOPPBRICKANS HÖJD:
3A: Flytta brickan uppåt, nedåt eller ta bort den, allt beroende på koppens
storlek. Placera en kopp som passar till drycken på koppbrickan.
STOPPA I KAPSELN:
Öppna handtaget och stoppa i kapseln. Stäng handtaget.
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VÄLJ DRYCK:
Tryck på knappen för önskad dryck:
5A: ESPRESSO: Espressoknapp.
5B: LUNGO: Lungoknapp.
5C: VARMT VATTEN: Varmvattenknapp.
Bryggningen stannar automatiskt när den är klar. Öppna handtaget för att
släppa ned den använda kapseln i skräpbehållaren.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Läs dessa instruktioner noga, innan du första gången använder din nya kaffemaskin. Förvara dem på ett ställe där du senare kan hitta och läsa dem.
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I fall en olycka inträffar: Dra omedelbart ut stickkontakten ur uttaget.
Barn får aldrig använda maskinen utan noggrann övervakning av en vuxen.
Kontrollera att den på maskinens märkplåt angivna spänningen är densamma som din nätspänning.
Maskinen ska endast anslutas till jordat uttag. Användning av felaktig anslutning gör garantin ogiltig.
Dra före rengöring och service ut stickkontakten från uttaget och låt maskinen svalna.
Nedsänk aldrig maskinen, kabeln eller stickkontakten i vatten eller annan vätska.
Kabeln ska vara utom räckhåll för barn.
Lämna aldrig kabeln nära eller i kontakt med varma delar på maskinen, värmekällor eller vassa kanter.
Placera aldrig maskinen på en varm yta, t.ex. en värmeplatta.
Använd aldrig maskinen nära öppen eld.
Placera maskinen på en slät, stabil och värmeresistent yta utan vattenstänk.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika riskerna vid användning
av en defekt nätkabel.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de
inte får tillsyn eller instruktioner för användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet .
BARN SKA UPPLYSAS OM FARORNA MED MASKINEN OCH FÅR INTE LEKA MED DEN.

VIKTIGT: För instruktioner om hantering, rengöring och underhåll, vänligen läs användarmanualen på
www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.
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