Elektrická konvice na
Espresso „FARO“
Návod k použití
Popis výrobku:
1.
poklice z nerezové oceli
2.
horní polovina konvice – lze použít na 2-6 šálků kávy
3.
držadlo – ergonomicky tvarované
4.
šroubovací uzávěr
5.
těsnící ventil
6.
spodní část konvice
7.
zapínač / vypínač
8.
základní přístroj
9.
nástavec pro kabel
1.
2.

3.

Před prvním použitím všechny části konvice pečlivě umyjte.
Horní část konvice a trichtýř odšroubujte, do spodní části nalijte vodu –
cca 300 ml.
Upozornění: konvici naplňte jen do míry, aby těsnící ventil nebyl
ponořen do vody.
Pomocí trychtýře naplňte spodní část kávovým práškem. Kávový
prášek příliš nestlačujte. Doporučujeme používat speciální směs na
espresso.

Následující tabulka Vám bude sloužit jako pomoc při dávkování:
počet šálků
množství vody
množství kávy
2
100 ml
10 g
4
200 ml
19 g
6
300 ml
28 g
4. Spodní a horní část sešroubujte dohromady. Potom konvici postavte na
základní přístroj a zapojte do zásuvky (standartní – 230 V) a stiskněte
zapínač po straně dole. Po několika minutách hotová káva nateče do
horní části konvice.
5. Vypněte přístroj z elektrického proudu. Stáhněte konvici ze základního
přístroje a můžete kávu nalévat.

Upozornění: Než začnete vařit novou kávu, nechte konvici dobře
vychladnout.
Důležité: Poklice u konvice musí během vaření kávy dobře pasovat.
Kovový povrch konvice je po použití velmi horký, proto je třeba
nechat konvici dobře vychladit.
Další důležitá upozornění:
1.
Kabel, ani koncovku pro zásuvku nenamáčejte do vody.
2.
Při používání přístroje dětmi dbejte na opatrné zacházení.
Neskladujte v dosahu dětí.
3.
Nepoužívejte poškozený kabel ani zásuvku.
4.
V případě poruchy kontaktujte Vašeho prodejce, který provede
odbornou opravu.
5.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno
výrobcem.
6.
Prázdnou konvici nenechávejte stát na horké plotně.
7.
Konvici pravidelně umývejte a zbavujte vodního kamene,
aby se filtr a trichtýř neucpával.
8.
Přístroj je vhodný pouze k použití v domácnosti.
Péče a čištění
Upozornění:

Spodní část konvice a základní přístroj nesmíte mýt pod
vodou. Pro čištění použijte čistý, navhčený hadřík a dobře
osušte.
Nepoužívejte dráždivé a agresívní čisící prostředky.
Horní část konvice a poklici omyjte v teplé, mýdlové vodě.
Filtr a trichtýř vyjměte a pečlivě vyčistěte hadříkem a teplou vodou.
V nádobce na vodu se může často usazovat vodní kámen, proto jej musíte
pravidelně odstraňovat za pomoci speciálního čistícího prostředku.

Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz

