
gépben lévő nyomás spriccelést
okozhat. A szűrő eltömődött 
lyukait egy kis kefével vagy 
gombostűvel tisztítsuk meg.  A 
szűrőt mosogatógép tablettával
tisztítsuk.(Más vegyi anyagot 
vagy öblítőt ne használjunk.)

A kávéőrlemény túl finomra van
darálva.

Használjon durvább őrlésű 
kávét.

A kávéőrlemény túlságosan 
össze van préselődve.

Ne nyomja meg olyan erősen az
őrleményt.

A kávé túl híg és hideg A kávé túl durvára lett darálva. Használjon finomabbra őrölt 
kávét.

Miért jön ki víz a gőz fúvókán 
miközben azt a melegítőbe 
öntöm?

Ha a víz mennyisége 
meghaladja a megengedettet, a
felesleg a gőz fúvókán át 
távozik.

Ne öntsön a melegítőbe több 
mint négycsészényi vizet.

Mokita eszpresszó kávéfőző
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A csészetartó és a csepegtetőtálca tisztítása
Ne felejtse el időnként megtisztítani a csöpögtető tálcát egy szivaccsal (G).
A rácsot (H) távolítsa el, és mossa le folyó vízzel.

 A készüléktest tisztítása

 Figyelem!

A készülék testét mindig nedves, puha ronggyal tisztítsa, annak érdekében, hogy 
a készülék ne sérüljön.

 A GÉP ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE

Ha a gépet üzemen kívül helyezi, húzza ki az csatlakozóból, ürítse ki a víztartályt 
és csepptálcát, majd tisztítsa meg (lásd "A készülék tisztítása" fejezetet). Abban 
az esetben, ha leselejtezi a készüléket, el kell elkülöníteni a különböző felhasznált
anyagokat az összetételük alapján, valamint figyelembe véve az adott ország 
vonatkozó hatályos hulladék elhelyezési rendelkezéseit.

 HIBAELHÁRíTÁS

Hiba Ok Megoldás

A készülékből nem jön ki víz. A szivattyú nem szív, mert 
kevés a víz.

A vezérlőgombot állítsa a 
nyomás kiengedés funkcióra.
Kapcsolja ki a készüléket, és 
töltse fel vízzel a jelzésig.
A vízmelegítő sapkát csavarja 
le. A vízmelegítőt engedje le.

A gőz kiengedő nyílás 
eltömődött.

Gombostűvel tisztítsa meg  a 
csövet az esetleges 
lerakódásoktól.

A kávé túlfolyik a szűrő oldalán Valószínűleg túl sok kávé került 
a szűrőbe, ami 
megakadályozza, hogy a szűrő 
jól illeszkedjen.

Óvatosan távolítsa el a 
szűrőtartót. Vigyázzon, mert a 
gépben lévő nyomás spriccelést
okozhat. A tartó alapját 
szivaccsal tisztítsa meg.(18. 
ábra) Tegyünk megfelelő 
mennyiségű őrölt kávét a 
szűrőbe.

Kávé maradt a szűrő alapjában. Fogpiszkálóval vagy szivaccsal 
tisztítsa meg az alapot.

A szűrő nyílásai eldugultak. Óvatosan távolítsa el a 
szűrőtartót. Vigyázzon, mert a 
gépben lévő nyomás spriccelést
okozhat. A szűrő eltömődött 
lyukait egy kis kefével vagy 
gombostűvel tisztítsa meg. A 
szűrőt mosogatógép tablettával
tisztítsuk.(Más vegyi anyagot 
vagy öblítőt ne használjon.)

Nem vagy csak nagyon lassan 
jön a kávé.

A szűrő alapján elhelyezkedő 
perforált lemez eldugult.

Működtesse a készüléket a 
szűrőtartó nélkül. Hagyja, hogy 
a víz átmossa azt. Ha 
szükséges, vízkőtelenítsen.

A szűrő eldugult. Óvatosan távolítsuk el a 
szűrőtartót. Vigyázzunk, mert a 



tisztítsa ki. (17. ábra) Hagyja, hogy a forró víz folyjék ki a kávét nem tartalmazó 
szűrőből,  így tisztítva meg azt a szennyeződésektől és kávémaradványoktól.

Figyelem!

A szűrőt óvatosan távolítsa el, mert az a készülékben lévő nyomás fröcskölést 
vagy spriccelést okozhat.

A filtert ajánlatos 3 hónaponként megtisztítani mosogatógép tablettával (öblítőt 
vagy más kémiai anyagot ne használjon). Így végezze a tisztítást:
 Helyezzen a szűrőbe egy mosogatógép tablettát. (Kávé ne legyen benne.)
 Illessze a szűrőtartót a helyére.
 Tegyen egy tartályt a szűrőtartó alá. 
 Töltse meg a kancsót 4 csészényi vízzel. A vezérlőgombot állítsa a nyomás 

kiengedés funkcióra ( ). Csavarja le a vízmelegítő sapkát. Öntse bele a 
vizet.

 Állítsa a vezérlőgombot a kávékészítés funkcióra ( ). Várja meg, hogy a víz
átfolyjon a szűrőtartó karimán (6. ábra).  Addig várjon, amíg minden ki nem
folyik a vízforralóból.

 A vezérlőgombot tekerje a szünet funkcióra ( ), hogy megállítsa a víz 
áramlását. A tablettát legalább 15 percig hagyja a szűrőben. 

 Ismételje meg a szivattyú működését biztosító vízadagoló műveletet. Várja 
meg, hogy  a vízmelegítő teljes tartalma kiürüljön.

 Ismételje meg az átmosást, ezúttal 8 csészényi (2 kancsó) vízzel.
 Óvatosan távolítsa el a szűrő tartót a készülékből. Ezután a szűrőt is vegye 

ki és folyóvízben alaposan öblítse le.
 A vezérlőgombot állítsa a nyomáskiengedés funkcióra. Kapcsolja ki és 

áramtalanítsa a készüléket, majd nedves szivaccsal törölje le a szűrőtartó 
horgot, hogy megtisztítsa azt a mosószer maradványoktól.

 Tegye vissza a szűrőtartót a helyére és öntsön bele még kétcsészényi vizet 
a tökéletes öblítés érdekében, majd indítsa újra a gépet.

Mindennapos használat esetén érdemes a készüléket havonta kitisztítani.

A szűrőtartó alapjának tisztítása

Előfordulhat, hogy a szűrőtartó alapja a kávéőrleménytől eltömődik.  Ilyenkor az 
eltömődött lyukakat egy fogpiszkálóval vagy szivaccsal tisztíthatja ki (18. ábra), 
vagy átmoshatja vízzel, úgy, hogy a szűrő ne legyen rajta (6. ábra).

A gőzfúvóka tisztítása

Figyelem!

A tisztítást csak akkor kezdje el, ha a fúvóka kihűlt.

A fúvókát (K) csavarja le a gumikarról.(M) (19.ábra), és folyó víz alatt mossa le. 
Tisztítsa meg egy puha ronggyal. Ha szükséges ,gombostűvel is kitisztíthatja a  
fúvóka lyukát. Használat után mindig engedjen ki egy kis gőzt a csövön, hogy 
megtisztítsa azt a lerakódásoktól.



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRÓL
A készülék és tartozékai a hatályos európai szabályzási előírásoknak megfelelően
készültek, így minden potenciálisan veszélyes rész megfelelő védelemmel van 
ellátva. Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatóban foglaltakat, és 
csak a rendeltetésének megfelelően használja a készüléket annak érdekében, 
hogy megelőzze a baleseteket és károkat. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
Amennyiben a készüléket másnak adja, kérjük, mellékelje ezt a használati 
utasítást is.
A kézikönyvben megnevezett információkat az alábbi szimbólumokkal jelöljük:

 Gyerekek számára veszélyes

 Villamos áram veszély

 Egyéb okból származó károk veszélye

 Égésveszély

 Figyelmeztetés - anyagi károkra

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A készülék kávé és cappuccino készítésére alkalmas. A készülék csak háztartási 
célú felhasználásra szolgál, ezért nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari célokra. 
A gyártó más típusú használatra nem tervezte a gépet, így mentesül minden 
felelősség alól, amely a gép nem rendeltetésszerű használatából ered. A nem 
rendeltetésszerű használat a garancia elvesztését eredményezi.

FENNMARADÓ KOCKÁZAT
A használati útmutató felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék konstrukciós 
jellemzőiből adódóan a felhasználót nem lehet teljes mértékben a közvetlen 
gőzsugártól vagy forró víztől megvédeni.

Figyelem! 

 Égési sérülés veszélye – Amikor a forró vizet vagy gőzt adagolja, ne 

irányítsa a fúvókát más személy vagy önmaga felé. Csak a cső műanyag 
részét fogja meg. 

 Csak élelmiszer tárolására szolgáló edényt használjon.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT!

 Ez a készülék csak háztartási vagy ahhoz hasonló célú, pl. irodai, 
szálláshelyeken vagy üzletekben való használatra szolgál.

 Nem vállaljuk a helytelen használatból vagy bármilyen más - a füzetben 
nem szereplő - használatból fakadó felelősséget.

A rendszeres karbantartás és tisztítás az alapja a készülék hatékony és hosszú 
távú működésének, és a vízkő képződés megakadályozásának. A készülék 
tartozékait soha ne mosogatógépben tisztítsa. Ne használjon a tisztítás során 
közvetlen vízsugarat.

 Figyelem!

Minden műveletet akkor végezzen el, ha a készülék hideg.

 Figyelem!

Fröcskölés vagy spriccelés megakadályozása érdekében a szűrőtartót óvatosan, 
balról jobbra tekerve távolítsa el. Ha a szűrőből maradékot akar eltávolítani, 
emelje meg a szűrő zárját.(12.ábra) Fordítsa fejjel lefelé a szűrőt,és ütögesse ki 
belőle a maradékot.

 Figyelem!

A készülék nem működhet folyamatosan. Ha újabb adag kávét akar készíteni, 
várjon három percet, miután kiengedtük a gőzt.

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK CAPPUCCINOT?
A vezérlőgombot állítsa a nyomás kiengedés funkcióra ( ).Áramtalanítson. 
Csavarja le a vízmelegítő sapkát. Töltse a kancsót hideg vízzel a gőz jelzésig ( ). 
A vizet öntse a melegítőbe. A melegítőre csavarja rá a sapkát. Tegyen egy 
csészét a gőz fúvóka alá (K) (15. ábra). A vezérlőgombot állítsa a gőz funkcióra 
( ) (14. ábra). Először víz, majd gőz fog távozni, mely néhány másodperc alatt 
megfelelő erősségű lesz. Ekkor állítsa a vezérlőgombot a szünet ( ) funkcióra, 
hogy a gőz áramlása megálljon. Habosításhoz a tejet egy kis tartályban helyezze 
a gőz fúvóka alá. A fúvóka jól merüljön el a tejben (16. ábra). Állítsa a 
vezérlőgombot a gőz funkcióra ( ).(14.ábra). Várja meg a gőz kiáramlását és 
rázza meg a tejes tartályt, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

A fúvókából minden használat után engedjen ki egy kis gőzt, majd 
nedves ronggyal tisztítsa meg a nyílást a tejlerakódástól. 
Ha a cappuccino elkészült, állítsa a gombot a gőz kiengedés funkcióra ( ). 
A gőzre várva előfordulhat, hogy a szűrőtartó pereme alól gőz pöfékel , 
ami természetesnek tekinthető.

HASZNOS TIPPEK KÁVÉFŐZŐZÉSHEZ

A szűrőben lévő őrölt kávét ne tömje túl. A kávé erőssége függ az őrléstől ,  a 
szűrőben lévő őrlemény mennyiségétől, és préselés erősségétől. A kávé néhány 
másodperc után elkezd folyni. Ha ez hosszabb időt vesz igénybe, akkor vagy túl 
finomra őrölt kávét használ, vagy túlságosan összepréselte az őrleményt.

A szűrő tisztítása
Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek-e eltömődve. Az eltömődött lyukakat kefével



Húzza ki a tápkábelt a dugaljból. A kancsót töltse meg a kívánt mennyiségű, 
minimum 2  maximum 4 csészényi, vízzel (2. ábra), majd töltse azt a víztartályba.
Csavarja a tartályra a sapkát.

 Figyelem!

A tartályt csak a jelzésig töltse. Helyezze be a kávépor szűrőt (J) a szűrőtartóba (I)
(8.ábra).
Mérje ki a kávét, és helyezze a filterbe, miután az erre szolgáló eszközzel 
megnyomkodta (F).
A filteren két jelölés látszik, 2 csészényi, ill. 4 csészényi mennyiség. (8. ábra) 
Tegye be a szűrőtartót a helyére. (9. ábra), majd jobbról balra csavarással 
rögzítse. Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a peremre.

 Figyelem!

Ha túl sok kávéőrleményt tesz a filterbe, az nem fog jól záródni, és/vagy a kávé 
kifolyásakor a szűrőből a kávé szivárogni fog.

A kancsót helyezze a csészerácsra. A kancsó fedele (D) a kávéfőző kifolyócsöve 
felett, annak közepénél helyezkedjen el.(11.ábra) A vezérlőgombot  állítsa  kávé 
funkcióra. (5.ábra)  A működést jelző lámpa bekapcsol. A kávé néhány perc alatt 
elkészül. Várja meg amíg az összes víz kifolyik a melegítőből. Állítsa a gombot a 
szünet funkcióra. Vegye el a kancsót, és öntse a kávét a csészékbe.

 Figyelem!

Ne távolítsa el a szűrőtartót, ha a gép működik, mert megégetheti magát.

 Figyelem!

A szűrőtartó eltávolítása előtt le kell engedni a maradék gőzt a forralóból. A 
vezérlőgombot állítsuk a nyomás leengedés funkcióra. ( ) Ekkor a maradék 
nyomás a gőz fúvókán keresztül távozik.

 Figyelem!

A készülék tisztítása 

 Figyelem!

Minden alábbiakban leírt tisztítási műveletet úgy kell elvégezni, hogy a gép ki van
kapcsolva és az elektromos csatlakozóból ki van húzva.

 Figyelem! 

 Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és csomagolást, amennyiben
ugyanis szervizbe küldi a készüléket, az ingyenes szerviz szolgáltatásunk 
nem fedezi a nem megfelelő csomagolás miatt a szállítás során 
bekövetkező károkat.

 Ez a termék megfelel az 1935/2004 (27/10/2004) európai szabályozásnak 
(ec) az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozóan.

 Gyerekek számára veszélyes!

 Ezt a készüléket saját biztonságuk érdekében nem használhatják felügyelet
nélkül 8 év alatti gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek, a készülék használatát nem ismerő illetve a 
készülék használati utasításával nem rendelkező személyek.

 A készülék tisztítását csak 8 évesnél idősebb gyerekek végezhetik felnőtt 
felügyelete mellett.

 Ügyeljen arra, hogy gyermekek semmilyen körülmények között ne 
játszanak a készülékkel.

 Ne hagyja a csomagolást gyermekek közelében, mert veszélyes.
 Amennyiben a készüléket ártalmatlanítani kell, javasoljuk, hogy húzza ki a 

hálózati kábelt. Ajánljuk, hogy minden lehetséges veszélyes alkatrészt 
ártalmatlanítson, és ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a 
berendezéssel vagy annak alkatrészeivel.

 Villamos áram veszély!

 A készüléket és a tápkábelt mindig olyan helyen tartsa, ami 8 év alatti 
gyerekek számára nem hozzáférhető.

 Ne hagyja a tápkábelt lelógni, hogy a gyerekek ne ránthassák le.
  Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, győződjön 

meg róla, hogy a készülék alján lévő információs táblán feltüntetett 
feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

 A gyártó által nem engedélyezett hosszabbító használata kárt és a 
balesetet okozhat.

 Mielőtt feltöltené a tartályt vízzel, mindig húzza ki a készüléket az aljzatból.
 Ha az elektromos kábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében ki kell 

cseréltetni a gyártóval, a szervizzel vagy más szakképzett szerelővel.
 Soha  ne  hagyja  a  feszültség  alatt  álló  részeket  vízzel  érintkezni:  ez

rövidzárlatot okozhat.
 Tisztítási és karbantartási munkálatok előtt mindig húzza ki a készüléket a 

dugaljból.
 A készüléket tilos külső időzítővel vagy távkapcsolóval együtt használni.
 Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba

 Egyéb okokból származó károk veszélye

 Ne emelje fel a készüléket a csöpögtető tálcánál fogva, csak úgy, hogy a 
géptestet fogja.

 Kellően tiszta és világos környezetet válasszon, könnyen hozzáférhető 
elektromos aljzattal a közelben.



 Ne öntsön a megengedettnél több vizet a tartályba.
 Soha ne hagyja felügyelet nélkül az áram alatt lévő készüléket.
 A készüléket stabil, sima felületre állítsa.
 Ne használja a készüléket, ha leesett, látható sérülés van rajta, illetve 

szivárog. Ne használja, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a 
készülék hibás.

 A balesetek megakadályozása érdekében az összes javítást, beleértve a 
tápkábel cseréjét, a szervizzel vagy képzett szakemberrel kell elvégeztetni.
Egyéb esetben a jótállás érvényét veszti.

 Égésveszély

 Soha ne irányítsa a gőzt vagy forró vízsugarat a teste felé; ügyeljen a 
gőzkivezető csőre, mert leforrázhatja!

 A készülék működése közben ne érjen hozzá a külső fémborításhoz vagy a 
szűrőtartóhoz, mert megégetheti magát.

 Működés közben ne nyissa fel a vízmelegítő sapkát.
 Ha a víz nem jön ki a szűrőtartóból, lehet, hogy eltömődött. Ilyen esetben 

távolítsuk el a filtert, mivel a nyomás kifröccsenéshez vezethet. Ezután 
tisztítsuk ki a filtert a megfelelő részben leírtak szerint.

 Figyelem - anyagi károk

 Helyezze a gépet stabil felületre, ahol nem borulhat fel.
 Soha ne használja a készüléket víz nélkül, mert a szivattyú kiég.
 Soha ne töltse fel a tartályt meleg vagy forró vízzel.
 Ne helyezze a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy 

elkerülje a gép károsodását.
 A kábel ne érjen hozzá a gépforró részeihez.
 Ne használjon szénsavas vizet. (hozzáadott széndioxiddal)
 Ne tegyen más anyagot, csak őrölt kávét a készülékbe. Az egyéb anyagok 

súlyosan károsíthatják a készüléket.
 Ne hagyja a készüléket 0° C fok alatti hőmérsékletű szobában, mert a 

forralóban maradt víz megfagyhat és kárt okozhat.
 Soha ne használja a készüléket a szabadban.
  Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak. (eső, nap, stb.)
 A 2012/19/EU irányelv értelmében a készüléket élettartama végén 

megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Kérjük, olvassa el a csatolt 
tájékoztatót.

 ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A - Vezérlőgomb G - Csöpögtető tálca
  kávé adagolás H - Csésze alátét
  a működés szünetel I - Szűrőtartó
  nyomás kiengedése J - Kávéőrlemény szűrő
  gőz adagolása K - Gőz fúvóka
B - Jelzőlámpa L - Ki/bekapcsoló gomb, jelzőfény
C - Géptest M - Gumikar
D - Kávékiöntő fedél N - Tápkábel és csatlakozó
E - Kávékiöntő O - Víztartály sapka
F - Kávé adagoló

Azonosító adatok

 gyártó és CE jelölés
 modell (Mod.)
 sorozatszám (SN)
 elektromos feszültség (V) és frekvencia (Hz)
 ingyenesen hívható segélyszám
Mindig adja meg a típust és a sorozatszámot a szerviznek, ha segítséget kér.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék használata az első alkalommal

Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a készülék műszaki 
információs lemezén feltüntetett adatokkal. Helyezze a készüléket egy sima 
felületre, majd mossa le a „Készülék tisztítása” részben leírtak szerint. Töltse meg
a kiöntőt (E) hideg vízzel.(3. ábra) Csavarja a víztartály sapkát (O) a nyitva jelzés 
( ) irányába, majd öntse a vizet a kiöntőből a tartályba. Csavarja a sapkát a zárva
jel ( ) irányába. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. A dugalj 
földelt legyen.

A gép beindítása az első alkalommal

Helyezze a tartályt a szűrőtartó alá. A vezérlőgombot (A) fordítsa el a kávé 
funkció ( ) irányába (5. ábra). Ekkor a jelzőgomb (B) bekapcsolódik. Várja meg, 
amíg a víz átfolyik a szűrőtartályon (6. ábra). Fordítsa a vezérlőgombot a 
szünetjelzésre ( ), hogy megállítsa a víz folyását. Helyezzen egy poharat a gőz 
fúvóka (K) alá (15.ábra). Fordítsa a gombot a gőzfunkció ( ) irányába, (14.ábra) 
és várja meg, hogy elinduljon a gőz. Ezután fordítsa el a vezérlőgombot, a szünet 
funkciót ( ) jelző képhez. Addig folytassa ezt a műveletet, amíg az összes víz 
távozik a tartályból. A készülék készen áll a kávéfőzésre.

Hogyan készítsünk kávét

Kapcsolja ki a készüléket. Fordítsa a vezérlőgombot a nyomás kiengedés ( ) 
funkcióra (7.ábra).


