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a	Lid - 뚜껑 - ฝา
b	Tank - 물탱크 - โถน�้ำ
c	Water level - 물수위표시창 - มาตรแสดงระดับน�้ำ
d	Filter holder - 필터 홀더 - ช่องใส่แผ่นกรอง
e	Warming plate** - 열판** - ถาดอุ่นร้อน**
f	Jug* - 유리용기* - โถ*
g	Dosing spoon - 계량 스푼 - ช้อนตวง

* Depending on model - 모델에 따라 다름 - แตกต่างกันไปในแต่ละรุน่
** For the glass jug model - 유리 주전자 - ส�ำหรับรุน่ โถแก้ว
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* Depending on model - 모델에 따라 다름 - แตกต่างกันไปในแต่ละรุน่

Read the instructions for use carefully before
using your appliance for the first time and
retain them for future reference: the
manufacturer does not accept responsibility
for use that does not comply with the
instructions.

Safety Instructions
• This appliance is not intended
for use by persons (including
children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities,
or lack of experience and
knowledge, unless they have
been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
• Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.
• D o not use the appliance if the
power cord or plug is damaged.
The power cord must be replaced
by the manufacturer, its aftersales
service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
• Your appliance is intented for
domestic use inside the home
only at an altitude below 2000 m.
• Do not immerse the appliance,
power cord or plug in water or
any other liquid.

• Your appliance is designed for
domestic use only.
• It is not intended to be used in
the following applications, and
the guarantee will not apply for:
− staff kitchen areas in shops,
offices and other working
environments;
− farm houses;
− by clients in hotels, motels
and other residential type
environments;
−
bed and breakfast type
environments.
•
Always follow the cleaning
instruction to clean your appliance;
−U
 nplug the appliance.
− Do not clean the appliance
while hot.
− Clean with a damp cloth or
sponge.
− Never immerse the appliance
in water or put it under
running water.
• WARNING: Risks of injuries if you
don’t use this appliance correctly.
• WARNING: During and after
use, do not touch the keep warm
plate, subjected to residual heat.
• WARNING: The heating element
surface is subject to residual heat
after use. Be sure to manipulate
only the handle of glass jar during
heating until cooling down.
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• The coffee-maker shall not be
placed in a cabinet when in use.

•B
 efore plugging the appliance in, make
sure that the power it uses corresponds to
your electrical supply system and that the
outlet is earthed.
•A
 ny connection error will invalidate your
guarantee.
•G
 iven the diverse standards in effect, if
the appliance is used in a country other
than that in which it is purchased, have it
checked by an Approved Service Centre.
•N
 ever leave the appliance unattended
whilst connected to the power supply, even
if for a few moments, especially where
children are present.
•T
 he power cord must never be close to
or in contact with the hot parts of your
appliance, near a source of heat or over a
sharp edge.
•D
 o not let the power cord hang where
children may reach it.
•U
 nplug the appliance when you have
finished using it and when you clean it.
•N
 ever disconnect the plug by pulling on the
power cord.
•A
 ny intervention other than normal
cleaning and maintenance by the customer
must be performed by an Approved Service
Centre.
•D
 o not use the appliance if it is not working
properly or if it has been damaged. If this
occurs, contact an authorised service
centre.
•N
 ever place your hand on the warming
plate while the coffee maker is in
operation.
•A
 llow the appliance to cool down
completely before you clean and store it.
•N
 ever insert your hand inside the thermal
pot.
•D
 o not use the jug or thermal pot without
their lids.
•D
 o not use the the jug or thermal pot on a
flame or electric hob.
•D
 o not put water into the appliance when
it is still warm.
•A
 lways close the lid (a) when the coffee
maker is in operation.
•A
 ll appliances are subject to rigorous
quality inspection. Practical tests using
appliances taken at random are conducted
and this may explain any possible traces
of use.

8

•T
 he glass jug without a metal part
is microwave and dishwasher safe
(WARNING: the thermal pot must not be
placed in the microwave or dishwasher).
•N
 ever place the appliance close to a wall
or below a wall cupboard. The steam could
cause damage.
• Never place the appliance below or close to
easily inflammable objects (e.g. curtains, etc.).
•A
 fter switching on your coffee maker,
never put your hand on the warming plate
when you are removing the jug from the
coffee maker. While in operation, this plate
has a very high temperature, which could
cause burns.
•D
 o not pour hot water in the tanks.

Before using for the first time
• Use your filter coffee maker without coffee
the first time using the equivalent of a jug
of water to rinse your coffee maker.

Preparing the coffee
(Follow figures 1 to 9)

• Use only cold water and filter paper n°2 or
4 (fig.5) or the permanent filter* (fig.4).
• Do not exceed the maximum quantity of
water indicated by the water level on the
tank.
• This coffee maker has a drip stop so that
you can serve coffee before the end of
the cycle. Once your coffee is served,
replace the jug or thermal pot* to prevent
overflowing.
• Ground Coffee: Use one measuring spoon
of ground coffee per large cup.
•
Wait a few minutes before making a
second pot of coffee.
• Do not make another pot of coffee if the
jug already contains coffee.
Thermal pot*
• Do not use the thermal pot without its lid.
• The thermal pot lid must be closed tightly
all the way to the right to prepare the
coffee and keep it warm.
• To serve the coffee, press the lever on
the lid of the thermal pot downwards or
unscrew the lid half a turn to the left*.
•
Do not put your thermal pot in the
microwave or dishwasher.
• Rinse the thermal pot in hot water before
using so that it retains heat better and do
not put it back inside the coffee maker
after you have prepared the coffee.
* Depending on model

• The thermal pot keeps your coffee warm
for four hours maximum.
Aroma selector* (see figure n°7)
• The aroma selector (fig.7) allows you to
adjust the intensity of the coffee.
• For a stronger coffee, turn the aroma
selector to the black cup.

Reheating the coffee
• Do not put the glass jug into the microwave
if it has a metallic part (e.g.: metal band).

Cleaning
• To dispose of the used coffee grounds,
remove the filter paper (fig.5) or
permanent filter* (fig.4).
• Unplug and let the coffee maker cool
down.
• Clean with a cloth or wet sponge.
• Do not clean the appliance when it is still
hot.
• Never immerse the appliance, the power
cord or plug in water or any other liquid.
Dishwasher:
• Only glass jugs without a metal band can
be placed in the dishwasher (without lid).

coffee maker (you will have to turn off the
coffee maker on some automatic models).
• Allow to act for one hour.
• Restart the coffee maker to stop the flow.
• Run the coffee maker two or three times
with the equivalent of one jug of water to
rinse.
The guarantee excludes coffee makers
that are not working or are not working
properly due to lack of descaling.

Accessories*
• Glass jug
• Thermal pot
• Permanent filter

Think of the environment!
i Y
 our
appliance
contains
valuable materials which can
be recovered or recycled.
 L
eave it at a local civic waste
collection point or at an
approved service centre, where
it will be disposed of properly

Thermal jug*
•
Do not clean with abrasive cleaning
products.
• Do not put your hand inside to clean (risk
of breaks).
• To clean your Thermal jug, fill it with soapy
water and then rinse out thoroughly.
•
In cases where the jug becomes very
stained by the coffee, fill it with lukewarm
water, add a dishwasher detergent tablet
and let it soak. Afterwards, rinse out
thoroughly.

Descaling
• Descale your coffee maker every 40 uses.
You can use:
- a sachet of descaling agent diluted in two
large cups of water;
-
o r two large cups of commercially
available white vinegar.
• Pour into the tank (b) and turn on the
coffee maker (without coffee).
• Allow the equivalent of one cup flow into
the jug or thermal pot (f) then stop your

* Depending on model
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기기를 처음 사용하기에 앞서 사용에
주의하기 위해 설명서를 읽고 항상
숙지하십시오: 제조자는 설명서의 내용을
준수하지 않은 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

안전 안내
•이
 제품은 신체적, 인지적,
정신적 기능이 미약하거나
경험이나 지식이 부족한 사람
(어린이 포함)이 제품 사용과
관련해서 보호자의 감독이나
지시 없이 사용하도록 제작되지
않았습니다.
• 어린이가 제품을 가지고 놀지
않도록 감독하십시오.
• 세척과 관리는 아이가 혼자 할
수 없습니다.
•전
 원선 또는 플러그가 손상된
경우 제품을 사용하지
마십시오. 위험을 방지하기
위해, 전원 코드는 제조업체, AS
서비스 센터 또는 이와 유사한
자격자가 교체해야 합니다.
•기
 기는
가정용으로
제작되었으며 2000m 이하의
고도에서만 사용해야 합니다.
•제
 품, 전원선, 플러그를 물이나
기타 액체에 담그지 마십시오.
•이
 제품은 가정용으로만 사용할
수 있도록 설계되었습니다.
•아
 래에 명시된 장소에서는
사용할 수 없으며 제품 보증이
적용되지 않습니다:
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- 가게, 사무실 및 기타 지역의
주방 내,
- 농가,
- 호텔, 모텔 및 레지던스형
주거공간을 이용하는 고객,
•세
 척 지침을 준수하여 기기를
세척하십시오.
- 제 품의 플러그를 뽑아
주십시오.
- 제 품이 뜨거울 때는
세척하지 마십시오.
- 물 기가 있는 천이나
스폰지로 세척하십시오.
- 제 품을 물에 담그거나
흐르는 물로 세척하지
마십시오.
•경
 고: 옳바른 방식으로 기기를
사용하지 않는 경우, 사고가
발생할 수 있습니다.
•경
 고: 사용 중 및 사용 후에는
잔류 열이 남아 있는 뜨거운
플레이트를 만지지 마십시오.
• 경고: 발열체 표면은 사용 후
잔열이 남습니다. 가열 중인
유리용기는 열이 완전히 식은
후에 다루십시오.
• 커피메이커를 수납장 안에 넣은
채 사용하시면 안 됩니다.

•제
 품을 연결하기 전에 사용하는 전원이
전기 공급 시스템과 일치하는지, 콘센트가
접지되어 있는지 확인하십시오.
• 실수로 전압을 잘못 연결할 경우 보증이
무효가 됩니다.
•현
 행 중인 여러 표준을 모두 주의하고,
본 기기를 구입했던 국가가 아닌 다른
국가에서 사용하는 경우 공인 서비스
센터에서 확인을 받으십시오.
• 전 원이 연결되어 있는 경우, 잠시라도
기기를 방치하지 마십시오, 특히 아이들이
있는 경우 주의하십시오.
• 전 원선을 제품에서 가열되는 부분과
가까이 두거나 접촉해서는 안되며, 열원
또는 날카로운 모서리 가까이에 두어서는
안됩니다.
•아
 이들의 손이 닿는 곳에 전원 코드를 두지
마십시오.
•사
 용이 끝났거나 제품을 청소할 때는
제품의 전원선을 뽑아 주십시오.
•절
 대 전원 코드를 잡아당겨 플러그를 빼지
마십시오
•고
 객의 세척 및 일상적인 유지 보수
이외의 모든 작업은 공인 서비스 센터에서
수행해야 합니다.
•제
 대로 작동하지 않거나 손상된 경우에는
제품을 사용하지 마십시오. 이러한
상황이 발생하면 공인 서비스 센터로
문의하십시오.
•제
 품이 작동하는 동안, 절대 보온판에 손을
대지 마십시오.
•기
 기를 청소하고 보관하기에 앞서, 기기를
완전히 식히도록 하십시오.
•절
 대 유리용기 내부에 손을 넣지 마십시오.
•커
 피유리용기를 뚜껑 없이 사용하지
마십시오.
•커
 피유리용기
또는
분리
용기를
전자레인지나
식기청소기에
넣어
사용하거나 가스레인지 열판 위에 올려
사용하실 수 없습니다.
•제
 품이 여전히 뜨거울 수 있으므로 제품
안에 물을 붓지 마십시오.
•커
 피메이커가 작동하는 경우, 항상 뚜껑(a)
를 닫으십시오.
•모
 든 제품은 엄격함 품질 검사를 거칩니다.
무작위로 제품 사용과 관련된 실제
테스트가 수행되며 그 결과로 제품이
이전에 사용한 것 같은 흔적이나 표시가
남을 수도 있습니다.
*모델에 따라 다름

•금
 속 부분이 없는 유리용기는 전자레인지
및 식기 세척기에 사용이 가능합니다 (주의:
유리용기는 전자레인지 또는 식기 세척기에
넣지 마십시오).
•절
 대 기기를 벽에 인접하게 배치하거나
벽걸이형 찬장 아래에 배치하지 마십시오.
물기로 인해 기기에 손상을 초래할 수
있습니다.
•절
 대 기기를 쉽게 불이 붙는 물질 아래 또는
근처에 두지 마십시오.
•커
 피 메이커를 작동한 후에는 커피
메이커에서 유리용기를 꺼낼 때 절대 열판
위에 손을 대지 마십시오. 기기가 작동하는
동안, 본 열판은 고온이므로 화재를 일으킬
수 있습니다.
•용
 기에 뜨거운 물을 붓지 마십시오.

제품을 사용하기 전에
•처
 음 사용하기 전에 커피분말을 넣지 않은
상태에서 물탱크에 차가운 물을 가득 넣어
제품을 한번 작 동시키십시오.

커피 만들기
(그림 1 ~ 9 참조)

•찬
 물과 필터 종이 2번 또는 4(그림 5) 또는
영구 필터(그림 4)만 사용하십시오.
•물
 탱크 수위 표시기에 표시된 최대 수위를
초과해서 물을 붓지 마십시오.
•본
 커피메이커는 누수방지장치가 있어서
커피를 추출하는 중에도 유리용기를 빼내어
커피를 따라내실 수 있습니다. 일단 커피가
제공되면, 유리용기를 교체하여 넘치는
것을 방지하십시오.
•분
 말 커피: 큰 컵에 대해서는 분말 커피의
계량 스푼을 사용하십시오.
•또
 다른 커피를 준비하기 전에 몇 분 정도
기다리십시오.
•유
 리용기가 이미 커피메이커에 포함된 경우,
또 다른 용기를 사용하지 마십시오.
유리용기*
•유
 리용기를 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.
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•유
 리용기 뚜껑은 오른쪽으로 완전히
닫도록 하여 커피를 준비하고 따뜻하게
유지하십시오.
•커
 피를 제공하려면, 유리용기의 뚜껑에
있는 레버를 아래로 누르거나 왼쪽*으로
돌려 뚜껑의 반을 여십시오.
•전
 자레인지 또는 식기 세척기에 유리용기을
두지 마십시오.
•유
 리용기를 사용하기 전에 뜨거운 물로
세척을 함으로써 보온 기능을 향상시키고,
커피를 준비한 후 커피 제조기 내부에 다시
두지 마십시오.
•유
 리용기는 최대 4시간 동안 커피를
보온합니다.
커피농도조절기*(그림 n°7 참조)
•커
 피농도조절기(그림 7)는 커피의 강도를
조절합니다.
•진
 한 커피를 원하면, 커피농도조절기를
블랙 커피로 조절합니다.

커피 다시 데우기
•유
 리 주전자에 금속 부분이 존재하면
전자레인지에 넣지 마십시오(예: 금속
밴드).

세척
• 사용한 커피 찌꺼기를 처리하려면 커피
메이커에서 필터 종이(그림 5) 또는 영구
필터(그림 4)를 빼내십시오.
•커
 피 메이커의 전원을 뽑고 식히십시오.
•천
 이나 스폰지로 세척하십시오.
•제
 품이 여전히 뜨거울 때에는 세척을 하지
마십시오.
•제
 품, 전원선, 플러그를 물이나 기타 액체에
담그지 마십시오.
식기 세척기:
•금
 속 밴드가 없는 유리용기는 식기
세척기를 사용할 수 있습니다.(뚜껑 제외).
유리용기*
• 연 마재를 사용하여 제품을 청소하지
마십시오.
•유
 리용기가 뜨거울 때에는 손을 기기 내부에
넣어 청소하지 마십시오(손상 위험).
•유
 리용기를 청소하려면, 세제를 넣은 후
깨끗이 세척하십시오.
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• 커피로 인해 유리용기에 심각하게 얼룩이
생긴 경우, 미지근한 물을 채우고 식기
세척기 세제 정제를 첨가한 후 물에
담그십시오. 그 다음, 깨끗이 세척하십시오.

물때 제거하기
• 40회 정도 사용하신 후 물때제거를 하시면
더욱 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.
다음을 사용하여 물때를 제거할 수 있습니다.
- 물때 제거제 1팩을 물 2컵(큰 컵)에
희석합니다.
- 또는 시판하는 백시초를 2컵(큰 컵)정도
사용합니다.
• 위 의 용액을 물탱크(b) 부어주시고
커피메이커를
(커피분말
없이)
작동시키십시오.
• 용액의 반정도가 커피 유리용기(f)로 빠져
나온 후 전원을 끄십시오.
• 1시간 동안 그대로 두십시오.
• 한 시간 후에 커피메이커를 다시 작동하여
남아있는 용액이 커피유리용기로 완전히
빠져 나오게 하십시오.
• 이후 물탱크에 깨끗하고 차가운 물을 넣어
2~3번 제품을 작동시켜 헹구어주십시오.
물 때 제거를 하지 않아 발생하는 문제에
대해서는 당사의 품질보증혜택을 받으실 수
없습니다.

액세서리*
• 유리 용기
• 보온병
• 영구 필터

환경을 생각해 주세요!
i 이

제품에는
재활용이나
재회수 가능한 소중한 자원이
포함됩니다.
 
지역별 폐기물 처리 장소 또는
인가된 서비스 센터에 제품을
주시면 적절하게 처리됩니다.

*모델에 따라 다름

อ่านค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ส�ำหรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเป็นครั้งแรกอย่างละเอียดรอบคอบ และให้เก็บค�ำแนะน�ำดังกล่าวไว้ใช้อ้างอิงต่อ
ไปในอนาคต โดยผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามค�ำแนะน�ำ

คู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
เครือ่ งใช้ไฟฟ้านีไ้ ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานโดยบุคคลใด ๆ (รวมถึงเด็ก) ทีม่ คี วาม
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บกพร่องทางร่างกาย ด้อยประสิทธิภาพด้านการรับรูห้ รือด้านจิตใจ หรือโดยบุคคลทีข่ าด
ประสบการณ์และความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าดังกล่าว เว้นแต่พวกเขาจะอยูใ่ นการควบคุม
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยผูใ้ หญ่ทรี่ บั ผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพวกเขา

ควรควบคุมดูแลให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้นำ� เครือ่ งใช้ไปเล่น
อย่าใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้านี้ ถ้าสายไฟหรือปลัก๊ ไฟช�ำรุดเสียหาย จะต้องเปลีย่ นสายไฟโดยผู้
ผลิต การบริการหลังการขายของผูผ้ ลิต หรือบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมคล้ายคลึงกัน
เพือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายใด ๆ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าของคุณมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ใช้งานในบ้านเท่านัน้ โดยต้องมีความสูงต�ำ่ กว่า
2000 ม. เท่านัน้
อย่าจุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปลัก๊ ลงในน�ำ้ หรือของเหลวต่าง ๆ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าของคุณนี้ ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้
ไม่ได้มจี ดุ มุง่ หมายส�ำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้ และการรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้
กับ:
บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ส�ำหรับ
สถานทีท่ ำ� งาน
บ้านไร่
โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ส�ำหรับการพักอาศัย
สภาพแวดล้อมทีม่ บี ริการทีพ่ กั พร้อมอาหารเช้า
ให้ปฎิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาดเพือ่ ท�ำความสะอาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าของ
คุณเสมอ
ถอดปลัก๊ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
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อย่าท�ำความสะอาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในขณะทีก่ ำ� ลังร้อน
ท�ำความสะอาดด้วยผ้าชืน้ หรือฟองน�ำ้
ห้ามจุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าลงในน�ำ้ หรือล้างใต้กอ๊ กน�ำ้ ประปา
ค�ำเตือน: หากคุณไม่ใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าให้ถกู วิธี จะท�ำให้เกิดความเสีย่ งในการบาดเจ็บได้
ค�ำเตือน: ในช่วงระหว่างและหลังการใช้งาน ห้ามสัมผัสจานอุน่ ต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากอาจมี
ความร้อนคงเหลืออยู่
ค�ำเตือน: พืน้ ผิวของส่วนท�ำความร้อนอาจมีความร้อนหลงเหลืออยูห่ ลังการใช้งาน ใน
ระหว่างทีป่ ล่อยให้ความร้อนบนถาดอุน่ ร้อนเย็นตัวลง ให้แน่ใจว่าได้จบั เพียงแค่ดา้ มจับ
ของโถแก้วเท่านัน้
เครือ่ งชงกาแฟต้องไม่ตงั้ อยูใ่ นตูเ้ มือ่ ใช้งาน
ก่อนเสียบปลัก๊ ของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าความดันไฟฟ้าสัมพันธ์กนั กับแรงดันไฟฟ้าของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าของคุณ และทีเ่ ต้าเสียบมีสายดินเชือ่ มอยู่
ข้อผิดพลาดใด ๆ ทีเ่ กิดจากการเสียบสายไฟฟ้าไม่ถกู ต้องจะมีผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ
หากใช้เครือ่ งในประเทศอืน่ นอกเหนือจากประเทศทีซ่ อื้ ซึง่ มีมาตรฐานบังคับใช้ทแี่ ตกต่างกัน ควรน�ำไปให้ตวั แทนศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาตตรวจสอบ
ในขณะทีเ่ สียบไฟอยู่ ห้ามปล่อยเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทิง้ ไว้โดยไม่ได้ตงั้ ใจ แม้วา่ จะเป็นเพียงเวลาชัว่ ครูก่ ต็ าม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณทีม่ เี ด็กอยูใ่ กล้ ๆ
ต้องไม่วางสายไฟไว้ใกล้หรือติดอยูก่ บั ส่วนใดส่วนหนึง่ ของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ คี วามร้อน ใกล้แหล่งก�ำเนิดความร้อน หรือมุมทีแ่ หลมคม
อย่าปล่อยให้สายไฟยาวออกมาในบริเวณทีเ่ ด็กสามารถเอือ้ มถึงได้
ถอดปลัก๊ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทุกครัง้ ทีใ่ ช้งานเสร็จ และเมือ่ ท�ำความสะอาดเครือ่ ง
ห้ามถอดปลัก๊ ไฟของเครือ่ งใช้ไฟฟ้านีโ้ ดยการดึงทีส่ ายไฟ
การบ�ำรุงรักษาอืน่ ใดนอกเหนือจากการท�ำความสะอาดและการดูแลรักษาตามปกติของลูกค้า ต้องด�ำเนินการโดยศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
ห้ามใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า หากเครือ่ งท�ำงานผิดปกติ หรือช�ำรุดเสียหาย หากได้ดำ� เนินการแล้ว ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ห้ามวางมือบนจานถาดอุน่ ร้อนในขณะทีเ่ ครือ่ งชงกาแฟก�ำลังท�ำงาน
ปล่อยให้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเย็นลงอย่างสมบูรณ์กอ่ นทีจ่ ะท�ำความสะอาด และเก็บเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ห้ามสอดมือเข้าไปในหม้อต้ม
อย่าใช้โถหรือหม้อต้มโดยไม่มฝี าปิด
อย่าใช้โถหรือหม้อต้มบนขดลวดไฟฟ้าหรือเปลวไฟ
อย่าใส่นำ�้ ลงไปในเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเมือ่ เครือ่ งยังอุน่ อยู่
ให้ปดิ ฝาปิด (a) เมือ่ เครือ่ งชงกาแฟเริม่ ท�ำงาน
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด มีการด�ำเนินการทดสอบการใช้งานแบบสุม่ กับเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และสิง่ นีอ้ าจอธิบายได้ถงึ
ร่องรอยการใช้งานต่าง ๆ ทีม่ อี ยูบ่ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
โถแก้วทีไ่ ม่มชี นิ้ ส่วนทีเ่ ป็นโลหะสามารถใช้งานได้กบั เครือ่ งไมโครเวฟและเครือ่ งล้างจานได้อย่างปลอดภัย (ค�ำเตือน: หม้อต้มจะต้องไม่ใส่เข้าไปในเครือ่ งไมโครเวฟ
และเครือ่ งล้างจาน)
ห้ามวางเครือ่ งใช้ไฟฟ้าใกล้กบั ผนัง หรืออยูใ่ ต้ตตู้ ดิ ผนัง เพราะไอน�ำ้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ห้ามวางเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต�ำ่ กว่า หรือใกล้กบั วัตถุทสี่ ามารถติดไฟได้อย่างง่ายดาย (เช่น ผ้าม่าน ฯลฯ)
หลังจากเปิดเครือ่ งชงกาแฟ ห้ามเอามือไปวางไว้บนถาดอุน่ ร้อน เมือ่ คุณก�ำลังถอดโถออกจากเครือ่ งชงกาแฟ ในขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงาน ถาดอุน่ ร้อนนีจ้ ะมี
อุณหภูมสิ งู ซึง่ สามารถเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าเทน�ำ้ ร้อนใส่ลงในถังใส่นำ�้
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ก่อนการใช้งานในครัง้ แรก

ให้ใช้ตวั กรองของเครือ่ งชงกาแฟโดยไม่ตอ้ งใส่กาแฟเป็นครัง้ แรก โดยการใช้นำ�้
หนึง่ โถหรือเท่าเทียบกัน เพือ่ ล้างเครือ่ งชงกาแฟ

การเตรียมกาแฟ
(ทำ�ตามภาพประกอบ 1 ถึง 9)

ให้ใช้นำ�้ เย็นและแผ่นกรอง เบอร์ 2 หรือ 4 (ภาพ 5) หรือตัวกรองกากกาแฟ
แบบถาวร* (ภาพ 4)
อย่าใส่นำ�้ ให้เกินระดับสูงสุดของมาตรวัดน้ำ�ทีไ่ ด้ระบุไว้ทโ่ี ถน้ำ�
เครือ่ งชงกาแฟมีตวั หยุดการหยด ดังนัน้ คุณสามารถเสิรฟ์ กาแฟก่อนทีค่ รบวง
รอบการทำ�งานของเครือ่ งได้ เมือ่ กาแฟพร้อมเสิรฟ์ แล้ว ให้เปลีย่ นโถหรือหม้อต้ม
เพือ่ ป้องกันการหยดมากเกินไป
กาแฟบด: ให้ใช้กาแฟบดหนึง่ ช้อนตวงต่อกาแฟหนึง่ แก้วใหญ่
คอยสักสองสามนาทีกอ่ นทีจ่ ะเริม่ ทำ�กาแฟแก้วทีส่ อง
อย่าใช้หม้อกาแฟอืน่ หากโถยังมีกาแฟอยู่
หม้อต้ม*
อย่าใช้หม้อต้มโดยไม่มฝี าปิด
ฝาปิดของหม้อต้มกาแฟจะต้องปิดให้แน่นตลอดเวลาโดยหมุนไปทางขวา เพือ่
เตรียมกาแฟและทำ�ให้กาแฟอุน่
สำ�หรับการเสิรฟ์ กาแฟ ให้กดทีต่ วั โยกของฝาสำ�หรับหม้อต้มลง หรือคลายเกลียว
ของฝาปิดแล้วหมุนไปด้านซ้ายครึง่ นึง*
อย่าใส่หม้อต้มเข้าไปในเครือ่ งไมโครเวฟหรือเครือ่ งล้างจาน
ทำ�ความสะอาดหม้อต้มในน้ำ�ร้อนก่อนใช้ เพือ่ ว่าหม้อต้มจะได้คงความ
ร้อน และอย่าดันหม้อต้มเข้าไปในด้านในของเครือ่ งชงกาแฟหลังจากทีค่ ณ
ุ
ได้เตรียมกาแฟ
หม้อต้มจะช่วยรักษาอุณหภูมขิ องกาแฟให้อนุ่ ได้นานสูงสุดสีช่ ว่ั โมง
ตัวเลือกความเข้มข้น* (ดูภาพหมายเลข 7)
ตัวเลือกความเข้มข้น (ภาพ 7) จะช่วยให้คณ
ุ ปรับความเข้มของกาแฟ
เพือ่ ให้กาแฟเข้มมากขึน้ ให้หมุนตัวเลือกความเข้มข้นไปทีถ่ ว้ ยกาแฟสีดำ�

การอุน่ กาแฟให้รอ้ นอีกครัง้

อย่าใส่โถแก้วเข้าไปในเครือ่ งไมโครเวฟหากมีชน้ิ ส่วนทีเ่ ป็นโลหะ (เช่น วงแหวน
โลหะ)

การทำ�ความสะอาด

สำ�หรับการกำ�จัดกาแฟบดทีใ่ ช้แล้ว ให้เอากระดาษกรองออก (ภาพ 5)
หรือตัวกรองกากแบบถาวร* (ภาพ 4)
ถอดปลัก๊ แล้วปล่อยให้เครือ่ งชงกาแฟเย็นลง
ทำ�ความสะอาดด้วยผ้าหรือฟองน้ำ�เปียก
อย่าทำ�ความสะอาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในขณะทีเ่ ครือ่ งยังร้อนอยู่
ห้ามจุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปลัก๊ ลงในน้ำ�หรือของเหลวใด ๆ

*แตกต่างกันไปในแต่ละรุน่

เครือ่ งล้างจาน:
มีเพียงโถแก้วทีไ่ ม่มวี งแหวนโลหะเท่านัน้ ทีส่ ามารถใส่เข้าไปในเครือ่ งล้างจาน
ได้ (โดยไม่มฝี า)
หม้อต้ม*
อย่าทำ�ความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดทีม่ ฤี ทธิก์ ดั กร่อน
อย่าสอดมือของคุณเข้าไปเพือ่ ทำ�ความสะอาด (ความเสีย่ งทีจ่ ะทำ�ให้หยุด
ทำ�งานได้)
สำ�หรับการทำ�ความสะอาดหม้อต้ม ให้เติมน้ำ�สบูล่ งในหม้อต้ม แล้วทำ�ความ
สะอาดให้ทว่ั
ในกรณีทโ่ี ถมีจดุ เปือ้ นมากเพราะกาแฟ ให้เติมน้ำ�ค่อนข้างอุน่ ลงไปในโถ แล้ว
เติมน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดแบบเม็ดสำ�หรับเครือ่ งล้างจาน แล้วแช่ทง้ิ เอาไว้ หลัง
จากนัน้ ทำ�ความสะอาดให้ทว่ั

การขจัดคราบตะกรัน

ควรขจัดคราบตะกรันในเครือ่ งชงกาแฟเมือ่ ใช้ครบทุก 40 ครัง้
คุณสามารถใช้:
ตัวขจัดคราบตะกรันแบบซอง ละลายน้ำ�ในปริมาณสองถ้วยใหญ่
หรือน้ำ�ส้มสายชูสขี าวทีม่ ขี ายทัว่ ไปในปริมาณสองถ้วยใหญ่
เทลงไปในโถน้ำ� (b) แล้วเปิดเครือ่ งชงกาแฟ (โดยไม่ตอ้ งใส่กาแฟ)
เทน้ำ�หนึง่ ถ้วยหรือเทียบเท่าให้ไหลเข้าไปในโถหรือหม้อต้ม (f) จากนัน้ ให้
เครือ่ งชงกาแฟหยุดทำ�งาน (คุณจะต้องปิดเครือ่ งชงกาแฟในรุน่ ทีด่ ำ�เนินการ
โดยอัตโนมัต)ิ
ปล่อยให้ทำ�งานเป็นเวลาหนึง่ ชัว่ โมง
เปิดเครือ่ งชงกาแฟใหม่อกี ครัง้ เพือ่ หยุดการไหลเวียน
เปิดให้เครือ่ งชงกาแฟทำ�งานใหม่อกี สองหรือสามครัง้ ด้วยใช้นำ�้ หนึง่ โถหรือ
เทียบเท่าเพือ่ ทำ�ความสะอาด
การรับประกันไม่รวมเครือ่ งชงกาแฟทีไ่ ม่ทำ�งาน หรือทำ�งานไม่เหมาะสมอัน
เนือ่ งมาจากการขจัดคราบตะกรัน

อุปกรณ์เสริม*

โถแก้ว
หม้อต้ม
ตัวกรองกากกาแฟแบบถาวร

จงคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อม!

iเครือ่ งใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบด้วยวัสดุทส่ี ามารถแปร
สภาพหรือนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้

ให้นำ�ส่งทีศ่ นู ย์จดั เก็บขยะเทศบาลในท้องถิน่ ของคุณ
หรือทีศ่ นู ย์บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาต ซึง่ จะนำ�ขยะไปกำ�จัด
อย่างเหมาะสม
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