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*  Depending on model - 모델에 따라 다름 - แตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุ่น 

**  For the glass jug model - 유리 주전자 - ส�าหรับรุ่นโถแก้ว

a  Lid - 뚜껑 - ฝา

b  Tank - 물탱크 - โถน�า้

c  Water level - 물수위표시창 - มาตรแสดงระดบัน�า้ 

d  Filter holder - 필터 홀더 - ชอ่งใสแ่ผน่กรอง 

e  Warming plate** - 열판** - ถาดอุน่ร้อน** 

f  Jug* - 유리용기* - โถ*

g  Dosing spoon - 계량 스푼 - ช้อนตวง  
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*  Depending on model - 모델에 따라 다름 - แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น 
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ENRead 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.

•  Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children 
without supervision. 

•  Do 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;

−  Unplug 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: 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.

•  The coffee-maker shall not be 
placed in a cabinet when in use.

•  Before plugging the appliance in, make 
sure that the power it uses corresponds to 
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your electrical supply system and that the 
outlet is earthed.

•  Any connection error will invalidate your 
guarantee.

•  Given 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.

•  Never leave the appliance unattended 
whilst connected to the power supply, even 
if for a few moments, especially where 
children are present.

•  The 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.

•  Do not let the power cord hang where 
children may reach it.

•  Unplug the appliance when you have 
finished using it and when you clean it.

•  Never disconnect the plug by pulling on the 
power cord.

•  Any intervention other than normal 
cleaning and maintenance by the customer 
must be performed by an Approved Service 
Centre.

•  Do not use the appliance if it is not working 
properly or if it has been damaged. If this 
occurs, contact an authorised service 
centre.

•  Never place your hand on the warming 
plate while the coffee maker is in 
operation.

•  Allow the appliance to cool down 
completely before you clean and store it.

•  Never insert your hand inside the thermal 
pot.

•  Do not use the jug or thermal pot without 
their lids.

•  Do not use the the jug or thermal pot on a 
flame or electric hob.

•  Do not put water into the appliance when 
it is still warm.

•  Always close the lid (a) when the coffee 
maker is in operation.

•  All 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.

•  The glass jug without a metal part 
is microwave and dishwasher safe 
(WARNING: the thermal pot must not be 
placed in the microwave or dishwasher).

•  Never 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.).

•  After 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.

•  Do 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.

•  The thermal pot keeps your coffee warm 
for four hours maximum.

Aroma selector* (see figure n°7)
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EN•  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).

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;
 -  or 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 
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		Your appliance contains 

valuable materials which can 
be recovered or recycled.

		 Leave it at a local civic waste 
collection point or at an 
approved service centre, where 
it will be disposed of properly

* 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.

•  세척과 관리는 아이가 혼자 할 
수 없습니다.

•  전원선 또는 플러그가 손상된 
경우 제품을 사용하지 
마십시오. 위험을 방지하기 
위해, 전원 코드는 제조업체, AS 
서비스 센터 또는 이와 유사한 
자격자가 교체해야 합니다.

•  기 기 는  가 정 용 으 로 
제작되었으며 2000m 이하의 
고도에서만 사용해야 합니다.

•  제품, 전원선, 플러그를 물이나 
기타 액체에 담그지 마십시오.

•  이 제품은 가정용으로만 사용할 
수 있도록 설계되었습니다.

•  아래에 명시된 장소에서는 
사용할 수 없으며 제품 보증이 
적용되지 않습니다:

-  가게, 사무실 및 기타 지역의 
주방 내,

- 농가,
-  호텔, 모텔 및 레지던스형 

주거공간을 이용하는 고객,
•  세척 지침을 준수하여 기기를 

세척하십시오.
-  제품의 플러그를 뽑아 

주십시오.
-  제품이 뜨거울 때는 

세척하지 마십시오.
-  물기가 있는 천이나 

스폰지로 세척하십시오.
-  제품을 물에 담그거나 

흐르는 물로 세척하지 
마십시오.

•  경고: 옳바른 방식으로 기기를 
사용하지 않는 경우, 사고가 
발생할 수 있습니다.

•   경고: 발열체 표면은 사용 후 
잔열이 남습니다. 가열 중인 
유리용기는 열이 완전히 식은 
후에 다루십시오.

•   커피메이커를 수납장 안에 넣은 
채 사용하시면 안 됩니다.
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•  제품을 연결하기 전에 사용하는 전원이 

전기 공급 시스템과 일치하는지, 콘센트가 
접지되어 있는지 확인하십시오.

•   실수로 전압을 잘못 연결할 경우 보증이 
무효가 됩니다.

•  현행 중인 여러 표준을 모두 주의하고, 
본 기기를 구입했던 국가가 아닌 다른 
국가에서 사용하는 경우 공인 서비스 
센터에서 확인을 받으십시오.

•   전원이 연결되어 있는 경우, 잠시라도 
기기를 방치하지 마십시오, 특히 아이들이 
있는 경우 주의하십시오.

•   전원선을 제품에서 가열되는 부분과 
가까이 두거나 접촉해서는 안되며, 열원 
또는 날카로운 모서리 가까이에 두어서는 
안됩니다.

•  아이들의 손이 닿는 곳에 전원 코드를 두지 
마십시오.

•  사용이 끝났거나 제품을 청소할 때는 
제품의 전원선을 뽑아 주십시오.

•  절대 전원 코드를 잡아당겨 플러그를 빼지 
마십시오

•  고객의 세척 및 일상적인 유지 보수 
이외의 모든 작업은 공인 서비스 센터에서 
수행해야 합니다.

•  제대로 작동하지 않거나 손상된 경우에는 
제품을 사용하지 마십시오. 이러한 
상황이 발생하면 공인 서비스 센터로 
문의하십시오.

•  제품이 작동하는 동안, 절대 보온판에 손을 
대지 마십시오.

•  기기를 청소하고 보관하기에 앞서, 기기를 
완전히 식히도록 하십시오.

•  절대 유리용기 내부에 손을 넣지 마십시오.
•  커피유리용기를 뚜껑 없이 사용하지 

마십시오.
•  커피유리용기 또는 분리 용기를 

전자레인지나 식기청소기에 넣어 
사용하거나 가스레인지 열판 위에 올려 
사용하실 수 없습니다. 

•  제품이 여전히 뜨거울 수 있으므로 제품 
안에 물을 붓지 마십시오.

•  커피메이커가 작동하는 경우, 항상 뚜껑(a)
를 닫으십시오.

•  모든 제품은 엄격함 품질 검사를 거칩니다. 
무작위로 제품 사용과 관련된 실제 
테스트가 수행되며 그 결과로 제품이 
이전에 사용한 것 같은 흔적이나 표시가 
남을 수도 있습니다.

•  금속 부분이 없는 유리용기는 전자레인지 
및 식기 세척기에 사용이 가능합니다 (주의: 
유리용기는 전자레인지 또는 식기 세척기에 
넣지 마십시오).

•  절대 기기를 벽에 인접하게 배치하거나 
벽걸이형 찬장 아래에 배치하지 마십시오. 
물기로 인해 기기에 손상을 초래할 수 
있습니다.

•  절대 기기를 쉽게 불이 붙는 물질 아래 또는 
근처에 두지 마십시오.

•  커피 메이커를 작동한 후에는 커피 
메이커에서 유리용기를 꺼낼 때 절대 열판 
위에 손을 대지 마십시오. 기기가 작동하는 
동안, 본 열판은 고온이므로 화재를 일으킬 
수 있습니다.

•  용기에 뜨거운 물을 붓지 마십시오.

제품을 사용하기 전에
•  처음 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.
•  물탱크 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.

•  분말 커피: 큰 컵에 대해서는 분말 커피의 
계량 스푼을 사용하십시오.

•  또 다른 커피를 준비하기 전에 몇 분 정도 
기다리십시오.

•  유리용기가 이미 커피메이커에 포함된 경우, 
또 다른 용기를 사용하지 마십시오.

유리용기*
•  유리용기를 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.

*모델에 따라 다름
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•  유리용기 뚜껑은 오른쪽으로 완전히 
닫도록 하여 커피를 준비하고 따뜻하게 
유지하십시오.

•  커피를 제공하려면, 유리용기의 뚜껑에 
있는 레버를 아래로 누르거나 왼쪽*으로 
돌려 뚜껑의 반을 여십시오.

•  전자레인지 또는 식기 세척기에 유리용기을 
두지 마십시오.

•  유리용기를 사용하기 전에 뜨거운 물로 
세척을 함으로써 보온 기능을 향상시키고, 
커피를 준비한 후 커피 제조기 내부에 다시 
두지 마십시오. 

•  유리용기는 최대 4시간 동안 커피를 
보온합니다.

커피농도조절기*(그림 n°7 참조)
•  커피농도조절기(그림 7)는 커피의 강도를 

조절합니다. 
•  진한 커피를 원하면, 커피농도조절기를 

블랙 커피로 조절합니다.

커피 다시 데우기
•  유리 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.

•  커피 메이커의 전원을 뽑고 식히십시오.
•  천이나 스폰지로 세척하십시오.
•  제품이 여전히 뜨거울 때에는 세척을 하지 

마십시오.
•  제품, 전원선, 플러그를 물이나 기타 액체에 

담그지 마십시오.

식기 세척기:  
•  금속 밴드가 없는 유리용기는 식기 

세척기를 사용할 수 있습니다.(뚜껑 제외).

유리용기*
•   연마재를 사용하여 제품을 청소하지 

마십시오.
•  유리용기가 뜨거울 때에는 손을 기기 내부에 

넣어 청소하지 마십시오(손상 위험).
•  유리용기를 청소하려면, 세제를 넣은 후 

깨끗이 세척하십시오.

•  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. 
•  위의 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
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อา่นค�าแนะน�าตา่ง ๆ ส�าหรับการใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของคณุเป็นครัง้แรกอยา่งละเอียดรอบคอบ และให้เก็บค�าแนะน�าดงักลา่วไว้ใช้อ้างอิงตอ่

ไปในอนาคต โดยผู้ผลติจะไมรั่บผิดชอบส�าหรับการใช้งานท่ีไมเ่ป็นไปตามค�าแนะน�า

คู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภยั

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้านีไ้มไ่ด้ออกแบบมาส�าหรับการใช้งานโดยบคุคลใด ๆ (รวมถงึเดก็) ท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกาย ด้อยประสทิธิภาพด้านการรับรู้หรือด้านจิตใจ หรือโดยบคุคลท่ีขาด

ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดงักลา่ว เว้นแตพ่วกเขาจะอยูใ่นการควบคมุ

ดแูลหรือได้รับค�าแนะน�าในการใช้งานโดยผู้ใหญ่ท่ีรับผิดชอบในด้านความปลอดภยัของพวก

เขา

ไมค่วรปลอ่ยให้เดก็ท�าความสะอาดหรือบ�ารุงรักษาเพียงล�าพงัโดยไมไ่ด้รับการควบคมุดแูล

อยา่ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้านี ้ถ้าสายไฟหรือปลัก๊ไฟช�ารุดเสยีหาย จะต้องเปลีย่นสายไฟโดยผู้

ผลติ การบริการหลงัการขายของผู้ผลติ หรือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมคล้ายคลงึกนั 

เพ่ือหลกีเลีย่งอนัตรายใด ๆ 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของคณุมีจดุมุง่หมายเพ่ือใช้งานในบ้านเทา่นัน้ โดยต้องมีความสงูต�า่กวา่ 

2000 ม. เทา่นัน้

อยา่จุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปลัก๊ลงในน�า้หรือของเหลวตา่ง ๆ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของคณุนี ้ได้รับการออกแบบมาส�าหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเทา่นัน้

 ไมไ่ด้มีจดุมุง่หมายส�าหรับการใช้งานดงัตอ่ไปนี ้และการรับประกนัจะไมส่ามารถใช้ได้

กบั:

 บริเวณครัวของพนกังานในร้านค้า ส�านกังาน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ส�าหรับ

สถานท่ีท�างาน

บ้านไร่

โดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ส�าหรับการพกัอาศยั

สภาพแวดล้อมท่ีมีบริการท่ีพกัพร้อมอาหารเช้า

 ให้ปฎิบตัติามค�าแนะน�าในการท�าความสะอาดเพ่ือท�าความสะอาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ

คณุเสมอ
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ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อยา่ท�าความสะอาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในขณะท่ีก�าลงัร้อน

ท�าความสะอาดด้วยผ้าชืน้หรือฟองน�า้

ห้ามจุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าลงในน�า้ หรือล้างใต้ก๊อกน�า้ประปา

ค�าเตือน: หากคณุไมใ่ช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ถกูวิธี จะท�าให้เกิดความเสีย่งในการบาดเจ็บได้

ค�าเตือน: พืน้ผิวของสว่นท�าความร้อนอาจมีความร้อนหลงเหลอือยูห่ลงัการใช้งาน ใน

ระหวา่งท่ีปลอ่ยให้ความร้อนบนถาดอุน่ร้อนเยน็ตวัลง ให้แนใ่จวา่ได้จบัเพียงแคด้่ามจบั

ของโถแก้วเทา่นัน้

เคร่ืองชงกาแฟต้องไมต่ัง้อยูใ่นตู้เม่ือใช้งาน

ก่อนเสยีบปลัก๊ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้แนใ่จวา่ความดนัไฟฟ้าสมัพนัธ์กนักบัแรงดนัไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของคณุ และท่ีเต้าเสยีบมีสายดนิเช่ือมอยู่

ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกดิจากการเสียบสายไฟฟ้าไม่ถกูต้องจะมีผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ

หากใช้เคร่ืองในประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศท่ีซือ้ ซึง่มีมาตรฐานบงัคบัใช้ท่ีแตกตา่งกนั ควรน�าไปให้ตวัแทนศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาตตรวจสอบ

ในขณะท่ีเสยีบไฟอยู ่ห้ามปลอ่ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทิง้ไว้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ แม้วา่จะเป็นเพียงเวลาชัว่ครู่ก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในบริเวณท่ีมีเดก็อยูใ่กล้ ๆ

ต้องไมว่างสายไฟไว้ใกล้หรือตดิอยูก่บัสว่นใดสว่นหนึง่ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีความร้อน ใกล้แหลง่ก�าเนิดความร้อน หรือมมุท่ีแหลมคม

อยา่ปลอ่ยให้สายไฟยาวออกมาในบริเวณท่ีเดก็สามารถเอือ้มถงึได้

ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุครัง้ท่ีใช้งานเสร็จ และเม่ือท�าความสะอาดเคร่ือง

ห้ามถอดปลัก๊ไฟของเคร่ืองใช้ไฟฟ้านีโ้ดยการดงึท่ีสายไฟ

การบ�ารุงรักษาอ่ืนใดนอกเหนือจากการท�าความสะอาดและการดแูลรักษาตามปกตขิองลกูค้า ต้องด�าเนินการโดยศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้

ห้ามใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หากเคร่ืองท�างานผิดปกต ิหรือช�ารุดเสยีหาย หากได้ด�าเนินการแล้ว ให้ตดิตอ่ศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาต

ห้ามวางมือบนจานถาดอุน่ร้อนในขณะท่ีเคร่ืองชงกาแฟก�าลงัท�างาน

ปลอ่ยให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเยน็ลงอยา่งสมบรูณ์ก่อนท่ีจะท�าความสะอาด และเก็บเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ห้ามสอดมือเข้าไปในหม้อต้ม

อยา่ใช้โถหรือหม้อต้มโดยไมมี่ฝาปิด

อยา่ใช้โถหรือหม้อต้มบนขดลวดไฟฟ้าหรือเปลวไฟ

อยา่ใสน่�า้ลงไปในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเม่ือเคร่ืองยงัอุน่อยู่

ให้ปิดฝาปิด (a) เม่ือเคร่ืองชงกาแฟเร่ิมท�างาน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัง้หมดจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพอยา่งเข้มงวด มีการด�าเนินการทดสอบการใช้งานแบบสุม่กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่ง ๆ  และสิง่นีอ้าจอธิบายได้ถงึ

ร่องรอยการใช้งานตา่ง ๆ ท่ีมีอยูบ่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

โถแก้วท่ีไมมี่ชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะสามารถใช้งานได้กบัเคร่ืองไมโครเวฟและเคร่ืองล้างจานได้อยา่งปลอดภยั (ค�าเตือน: หม้อต้มจะต้องไมใ่สเ่ข้าไปในเคร่ืองไมโครเวฟ

และเคร่ืองล้างจาน)

ห้ามวางเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใกล้กบัผนงั หรืออยูใ่ต้ตู้ตดิผนงั  เพราะไอน�า้อาจก่อให้เกิดความเสยีหายได้

ห้ามวางเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต�า่กวา่ หรือใกล้กบัวตัถท่ีุสามารถตดิไฟได้อยา่งงา่ยดาย (เชน่ ผ้ามา่น ฯลฯ)

หลงัจากเปิดเคร่ืองชงกาแฟ ห้ามเอามือไปวางไว้บนถาดอุน่ร้อน เม่ือคณุก�าลงัถอดโถออกจากเคร่ืองชงกาแฟ ในขณะท่ีเคร่ืองก�าลงัท�างาน ถาดอุน่ร้อนนีจ้ะมี

อณุหภมิูสงู ซึง่สามารถเป็นเหตใุห้เกิดไฟไหม้ได้

อยา่เทน�า้ร้อนใสล่งในถงัใสน่�า้
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ก่อนการใช้งานในคร้ังแรก
ให้ใช้ตัวกรองของเคร่ืองชงกาแฟโดยไม่ต้องใส่กาแฟเป็นคร้ังแรก โดยการใช้น้�า

หน่ึงโถหรือเท่าเทียบกัน เพ่ือล้างเคร่ืองชงกาแฟ

การเตรียมกาแฟ

(ทำาตามภาพประกอบ 1 ถึง 9)
ให้ใช้น้�าเย็นและแผ่นกรอง เบอร์ 2 หรือ 4 (ภาพ 5) หรือตัวกรองกากกาแฟ

แบบถาวร* (ภาพ 4)

อย่าใส่น้�าให้เกินระดับสูงสุดของมาตรวัดน้�าท่ีได้ระบุไว้ท่ีโถน้�า

เคร่ืองชงกาแฟมีตัวหยุดการหยด ดังน้ันคุณสามารถเสิร์ฟกาแฟก่อนท่ีครบวง

รอบการท�างานของเคร่ืองได้ เม่ือกาแฟพร้อมเสิร์ฟแล้ว ให้เปล่ียนโถหรือหม้อต้ม

เพ่ือป้องกันการหยดมากเกินไป

กาแฟบด: ให้ใช้กาแฟบดหน่ึงช้อนตวงต่อกาแฟหน่ึงแก้วใหญ่

คอยสักสองสามนาทีก่อนท่ีจะเร่ิมท�ากาแฟแก้วท่ีสอง

อย่าใช้หม้อกาแฟอ่ืนหากโถยังมีกาแฟอยู่

หม้อต้ม*

อย่าใช้หม้อต้มโดยไม่มีฝาปิด

ฝาปิดของหม้อต้มกาแฟจะต้องปิดให้แน่นตลอดเวลาโดยหมุนไปทางขวา เพ่ือ

เตรียมกาแฟและท�าให้กาแฟอุ่น

ส�าหรับการเสิร์ฟกาแฟ ให้กดท่ีตัวโยกของฝาส�าหรับหม้อต้มลง หรือคลายเกลียว

ของฝาปิดแล้วหมุนไปด้านซ้ายคร่ึงนึง*

อย่าใส่หม้อต้มเข้าไปในเคร่ืองไมโครเวฟหรือเคร่ืองล้างจาน

ท�าความสะอาดหม้อต้มในน้�าร้อนก่อนใช้ เพ่ือว่าหม้อต้มจะได้คงความ

ร้อน และอย่าดันหม้อต้มเข้าไปในด้านในของเคร่ืองชงกาแฟหลังจากท่ีคุณ

ได้เตรียมกาแฟ

หม้อต้มจะช่วยรักษาอุณหภูมิของกาแฟให้อุ่นได้นานสูงสุดส่ีช่ัวโมง

ตัวเลือกความเข้มข้น* (ดูภาพหมายเลข 7)

ตัวเลือกความเข้มข้น (ภาพ 7) จะช่วยให้คุณปรับความเข้มของกาแฟ 

เพ่ือให้กาแฟเข้มมากข้ึน ให้หมุนตัวเลือกความเข้มข้นไปท่ีถ้วยกาแฟสีด�า

การอุ่นกาแฟให้ร้อนอีกคร้ัง
อย่าใส่โถแก้วเข้าไปในเคร่ืองไมโครเวฟหากมีช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะ (เช่น วงแหวน

โลหะ) 

การทำาความสะอาด
ส�าหรับการก�าจัดกาแฟบดท่ีใช้แล้ว ให้เอากระดาษกรองออก (ภาพ 5) 

หรือตัวกรองกากแบบถาวร* (ภาพ 4)

ถอดปล๊ักแล้วปล่อยให้เคร่ืองชงกาแฟเย็นลง

ท�าความสะอาดด้วยผ้าหรือฟองน้�าเปียก

อย่าท�าความสะอาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในขณะท่ีเคร่ืองยังร้อนอยู่

ห้ามจุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปล๊ักลงในน้�าหรือของเหลวใด ๆ

เคร่ืองล้างจาน: 

มีเพียงโถแก้วท่ีไม่มีวงแหวนโลหะเท่าน้ัน ท่ีสามารถใส่เข้าไปในเคร่ืองล้างจาน

ได้ (โดยไม่มีฝา)

หม้อต้ม*

อย่าท�าความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน

อย่าสอดมือของคุณเข้าไปเพ่ือท�าความสะอาด (ความเส่ียงท่ีจะท�าให้หยุด

ท�างานได้)

ส�าหรับการท�าความสะอาดหม้อต้ม ให้เติมน้�าสบู่ลงในหม้อต้ม แล้วท�าความ

สะอาดให้ท่ัว

ในกรณีท่ีโถมีจุดเป้ือนมากเพราะกาแฟ ให้เติมน้�าค่อนข้างอุ่นลงไปในโถ แล้ว

เติมน้�ายาท�าความสะอาดแบบเม็ดส�าหรับเคร่ืองล้างจาน แล้วแช่ท้ิงเอาไว้ หลัง

จากน้ัน ท�าความสะอาดให้ท่ัว

การขจัดคราบตะกรัน
ควรขจัดคราบตะกรันในเคร่ืองชงกาแฟเม่ือใช้ครบทุก 40 คร้ัง

คุณสามารถใช้:

ตัวขจัดคราบตะกรันแบบซอง ละลายน้�าในปริมาณสองถ้วยใหญ่

หรือน้�าส้มสายชูสีขาวท่ีมีขายท่ัวไปในปริมาณสองถ้วยใหญ่

เทลงไปในโถน้�า (b) แล้วเปิดเคร่ืองชงกาแฟ (โดยไม่ต้องใส่กาแฟ) 

เทน้�าหน่ึงถ้วยหรือเทียบเท่าให้ไหลเข้าไปในโถหรือหม้อต้ม (f) จากน้ันให้

เคร่ืองชงกาแฟหยุดท�างาน (คุณจะต้องปิดเคร่ืองชงกาแฟในรุ่นท่ีด�าเนินการ

โดยอัตโนมัติ)

ปล่อยให้ท�างานเป็นเวลาหน่ึงช่ัวโมง

เปิดเคร่ืองชงกาแฟใหม่อีกคร้ังเพ่ือหยุดการไหลเวียน

เปิดให้เคร่ืองชงกาแฟท�างานใหม่อีกสองหรือสามคร้ัง ด้วยใช้น้�าหน่ึงโถหรือ

เทียบเท่าเพ่ือท�าความสะอาด

การรับประกันไม่รวมเคร่ืองชงกาแฟท่ีไม่ท�างาน หรือท�างานไม่เหมาะสมอัน

เน่ืองมาจากการขจัดคราบตะกรัน

อุปกรณ์เสริม*
โถแก้ว

หม้อต้ม

ตัวกรองกากกาแฟแบบถาวร

จงคำานึงถึงสภาพแวดล้อม!
i เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบด้วยวัสดุท่ีสามารถแปร

สภาพหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

	   ให้น�าส่งท่ีศูนย์จัดเก็บขยะเทศบาลในท้องถ่ินของคุณ 

หรือท่ีศูนย์บริการท่ีได้รับอนุญาต ซ่ึงจะน�าขยะไปก�าจัด

อย่างเหมาะสม

*แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น 
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