
www.krups.comww

XP3440



1

NAVODILA ZA UPORABO
Kavni aparat KRUPS CALVI, XP34410
 
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in zvestobo do izdelkov KRUPS. Pravkar 
ste se odločili za nakup najkompaktnejšega kavnega aparata iz naše ponudbe.
 

POZOR: Priložena varnostna navodila natančno preberite, preden novo 
napravo začnete uporabljati.
 

OPIS

A  Pokrov rezervoarja za vodo
B  Odstranljivi rezervoar za vodo
C  Pladenj za skodelice
D  Nadzorna plošča:
D1  Gumb za izbiro (kava ali para)
D1-1  Položaj 0 – predgretje espressa
D1-2  Priprava espressa
D1-3  Predgretje pare
D1-4  Priprava pare
D2  Gumb z lučko za vklop/izklop

E  Nastavek za fi ltrirno ročko
F  Filtrirna ročka
F1  Filter za eno skodelico
F2  Filter za dve skodelici
G  Parni penilnik
H  Odcejalna mreža
I  Odcejalni pladenj
J  Električni kabel
K  Merilna zajemalka

 

TEHNIČNI PODATKI

 � Elektromagnetna črpalka: 15 barov
 � Filtrirna ročka
 � 1 ali 2 skodelici
 � Primerno za mehke kapsule
 � Parna funkcija
 � Samodejni izklop po 5 minutah 
(varovanje okolja)

 � Odstranljivi rezervoar za vodo (ka-
paciteta: 1,1 litra)

 � Moč: 1460 W
 � Napetost: 230 V – 50 Hz
 � Varovala za zaščito pred pregre-
vanjem

 � Dimenzije: V: 286 mm, D: 145 mm, 
Š: 315 mm

POMEMBNO!
Napetost: naprava je zasnovana izključno za delovanje pri izmeničnem 
toku napetosti 230 V.
Način uporabe: naprava je namenjena izključno ZA DOMAČO UPORABO.
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PRAKTIČNI NASVETI

Priporočljivo je uporabljati sveže praženo kavo. Povprašajte v pražarno za nasvet. 
Kava ohrani svežino le nekaj tednov po praženju. Dobra embalaža lahko svežino kave 
ohrani dlje časa. Če niste prepričani o kakovosti embalaže, izberite sveže praženo 
kavo.
 
Kavo je vedno treba zmleti tik pred pripravo.

Kateri tip kave naj izberem?
 � Za kavo z bogato aromo 

Izberite čisto arabico ali tiste mešanice, ki so večinoma iz kave arabica.
 
Ročno pražene vrste kave so najboljše, saj je njihova aroma polnejša in bolj prefi njena. 
Za različne okuse pokusite različne vrste kave čistega porekla.
 

 � Za kavo polnega okusa
Izberite kavne mešanice robusta – druge 100-odstotno arabica – italijanske pražene 
kave ali mešanice, ki so označene kot italijanske. 

• Mleto kavo hranite v hladilniku, da dlje časa ohrani svoj okus.
• Filtrirne ročke ne napolnite do vrha, ampak uporabljajte merilno zajemalko (1 me-

rica za 50 ml skodelico, 2 merici za dve skodelici po 50 ml). Odstranite odvečno 
kavo z roba ročke.

• Če aparata ne uporabljate več kot pet dni, izpraznite in sperite rezervoar za vodo.
• Preden odstranite rezervoar za vodo, preverite, ali je naprava izključena.
• Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino.

 

PRVA UPORABA ALI UPORABA APARATA
 za kavo espresso po daljšem obdobju neuporabe

Izpiranje in priprava aparata pred prvo uporabo.
Pred uporabo aparata za kavo v milnici očistite vse dodatke in jih nato posušite.
Sperite aparat v skladu s navodili spodaj:

 � Priključite kabel naprave v (1).
 � Odprite pokrov (A) in odstranite rezervoar za vodo (B) (2).
 � Napolnite rezervoar z vodo sobne temperature in ga namestite nazaj na aparat ter 
preverite, ali je pravilno nameščen. Zaprite pokrov (3-4).

 � Preverite, da je gumb za izbiro (D1) v položaju 0 (D1-1) (5).
 � Vklopite aparat s pritiskom na gumb za vklop/izklop (D2). Oglasil se bo kratek 
pisk, kar je povsem običajno. To pomeni, da se je vklopila/izklopila črpalka (6).

 � Lučka za temperaturo utripa, nato pa ostane prižgana (7).
 � Vstavite fi ltrirno ročko (F) (brez kave) v aparat: kolikor gre, jo zavrtite v desno (8).
 � Postavite posodo s prostornino več kot 1/2 litra pod parni penilnik (9).
 � Obrnite gumb za izbiro na predgretje pare (D1-3) (10).
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 � Gumb utripa, nato pa ostane prižgan: zdaj lahko gumb za izbiro obrnete na polo-
žaj para (D1-4) za približno 20 sekund (11).

 � Obrnite gumb za izbiro na položaj 0 (D1-1) (12).
 � Nato pollitrsko posodo postavite pod filtrirno ročko (13).
 � Obrnite gumb za izbiro na položaj espresso (D1-2) (14). Pustite, da iz rezervoarja 
priteče za štiri 50-mililitrske skodelice vode. Ko želite zaustaviti pretok vode, obr-
nite gumb za izbiro na položaj 0 (15).

 � Če voda ne priteče skozi (vklop črpalke), ponovite postopek od začetka brez roč-
ke.

 � Pustite, da se aparat ohladi ter postopek ponovite štirikrat, pri tem pa pazite, da 
je v rezervoarju dovolj vode.

 � Pustite, da se med vsakim postopkom aparat ohladi. 
 � Odstranite rezervoar, ga izpraznite in temeljito sperite ter ponovno vstavite v na-
pravo.

 

POMEMBNO!
Po petih minutah neuporabe se naprava samodejno izklopi, s čimer 
pripomore k varovanju okolja.
 

POMEMBNO!
Vsakič, ko napravo vklopite ali izklopite, se bo oglasil pisk (ob pritisku 
na gumb za vklop/izklop (D2)).To je povsem običajno. Pomeni, da se je 
vklopila/izklopila črpalka (4).

 

PRIPRAVA ESPRESSO KAVE

POMEMBNO!
Če aparat za espresso uporabljate prvič, morate napravo očistiti, kot je 
opisano v odstavku PRVA UPORABA.
 

Priprava z mleto kavo
Vrsta mlete kave, ki jo izberete, vpliva na moč in okus vašega espressa: boljša kot je 
kava, bolj intenziven je espresso.

 � Napolnite rezervoar z vodo pri sobni temperaturi in ga namestite na napravo ter 
preverite, ali je pravilno nameščen (3-4).

 � Priključite kabel naprave v (1).
 � Vklopite aparat s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Oglasil se bo kratek pisk, kar 
je povsem običajno. To pomeni, da se je vklopila/izklopila črpalka (6). 

 � Lučka za temperaturo utripa med segrevanjem, nato pa ostane prižgana (7). Apa-
rat je pripravljen za uporabo.

 � Odvijte filtrirno ročko, tako da jo obrnete v levo (16).
 � Namestite filter za 1 skodelico ali filter za 2 skodelici na filtrirno ročko (17).

 � Z merilno zajemalko v filter dodajte mleto kavo. (1 merica = 1 skodelica, 2 merici 
= 2 skodelici) (18)

 � Odstranite odvečno kavo z roba ročke.
 � Vstavite filtrirno ročko v aparat in jo, kolikor gre, potisnite v desno (8).
 � Postavite eno skodelico ali dve na mrežo odcejalnega pladnja, pod filtrirno ročko 
(19).

 � Obrnite gumb za izbiro na položaj za espresso (D1-2) (19).
 � Čez nekaj trenutkov bo pritekla kava.
 � Ko je skodelica polna, gumb za izbiro obrnite nazaj na položaj 0 (15).
 � Odstranite skodelico.
 � Odvijte filtrirno ročko, tako da jo obrnete v levo. Odstranite jo iz aparata (16).
 � Usedlino zavrzite, tako da obrnete filtrirno ročko, pri čemer filter zadržite na mes-
tu z jezičkom, da odstranite le kavno usedlino (20).

 � Filtrirno ročko in filter operite pod tekočo vodo, da odstranite preostalo usedlino 
(21).

 � Za najboljše rezultate priporočamo, da pribor vnaprej pogrejete (filtrirno ročko, fil-
ter in skodelico) po spodaj navedenih korakih brez dodajanja kave.

 � Pustite, da se aparat ohladi, če ste zaporedoma pripravili pet krat 50 ml kave.

 

Priprava z mehko kapsulo
Vaša naprava je združljiva z mehkimi kapsulami (običajno 60 mm premera). Ker to-
vrstne kapsule niso posebej namenjene aparatom za espresso kavo, bo pripravljeni 
espresso manj intenziven kot tisti, ki je pripravljen iz mlete kave. 

 � Rezervoar napolnite z vodo sobne temperature in ga namestite na aparat (3-4).
 � Vklopite aparat s pritiskom na gumb za vklop/izklop (6).
 � Lučka utripa med segrevanjem, nato pa ostane prižgana. Aparat je pripravljen za 
uporabo (7).

 � Odvijte filtrirno ročko, tako da jo obrnete v levo (16). Položite mehko kapsulo v fil-
ter za eno skodelico. Kapsule so zasnovane za pripravo ene skodelice kave. Upo-
raba dveh kapsul naenkrat ni priporočljiva (22).

 � Vstavite filtrirno ročko v aparat in jo, kolikor gre, potisnite v desno (8).
 � Za pripravo espressa sledite navodilom za pripravo espressa iz mlete kave.
 � Pustite, da se aparat ohladi, če ste zaporedoma pripravili pet kav.

 

PARNA FUNKCIJA

Para se uporablja za penjenje mleka (npr. za pripravo kapučina).
 � Za pripravo pare obrnite gumb za izbiro na položaj za predgretje (D1-3).(10).
 � Lučka za vklop/izklop spet utripa, nato pa ostane prižgana. Aparat je pripravljen 
za uporabo (7).

 � V posodico nalijte med 60 in 100 ml mleka. Za najboljše rezultate priporočamo 
uporabo ozke in dokaj nizke posodice, ki se prilega pod cevko parnega penilnika. 
Za najboljše učinke morata biti mleko in posodica zelo hladna.
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 � Takoj, ko lučka ne utripa več, potopite parni penilnik v mleko, ne da bi se dotaknili 
dna posode (23).

 � Obrnite gumb za izbiro na položaj za paro (D1-4) (24).
 � Za najboljše rezultate priporočamo, da mleko približno 10 sekund penite pri dnu 
posode, ne da bi se dna dotikali. Nato nagnite posodo in jo postopoma premikaj-
te, da se parni penilnik približa površini mleka. Poskrbite, da penilnik ne pogleda 
iz mleka. Za najboljše rezultate pri pripravi pene uporabljajte krožne gibe (25).

 � Za pripravo mlečne pene dobre kakovosti vam priporočamo uporabo pasterizira-
nega mleka ali UHT-mleka in odsvetujemo uporabo nepasteriziranega ali posnete-
ga mleka.

 � Ko ste mleko spenili, obrnite gumb za izbiro na položaj 0 (12). Naprava se bo sa-
modejno ohladila, pri čemer se bo zagnalo delovanje črpalke. Ko aparat konča 
samodejno delovanje, si lahko pripravite espresso.

 � Ko izključite paro, hitro in temeljito očistite parni penilnik z vlažno gobico (da se 
nanj ne prisušijo ostanki).

 � Penilnik temeljito očistite tako, da podenj postavite posodo z vodo in natančno 
ponovite postopek za penjenje mleka.

 � Da bi preprečili pregrevanje mleka, ga ne penite več kot 60 sekund.
 � Parni penilnik je omejen na 75 sekund delovanja, da se prepreči pregrevanje.

 
POMEMBNO!
Opozorilo! Da bi se izognili pljuskanju mleka, pazite, da penilnik med parno 
funkcijo ne seže nad gladino mleka.
 

POMEMBNO!
Opozorilo! Parni penilnik je še vedno vroč. Pazite, da se ne opečete.
 

POMEMBNO! Ko izklopite paro, takoj in temeljito očistite parni penilnik, 
kot je opisano v odstavku ‚ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.

 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

A) Aparat
 � Aparat izklopite iz vtičnice in pustite, da se ohladi, vsakič ko ga čistite. 
 � Zunanjost aparata občasno očistite z vlažno gobico. Redno očistite in posušite 
rezervoar, odcejalni pladenj in mrežo.

 � Notranjost rezervoarja redno izpirajte.
 � Ko fina bela plast zamegli rezervoar, sledite navodilom za odstranjevanje vodnega 
kamna (glej odstavek ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA).

 � Ne uporabljajte čistil ali topil na osnovi alkohola.
 � Ko izključite aparat, z vlažno krpo očistite mrežico, skozi katero teče voda, kot 
tudi vodotesno tesnilo (26).

 � Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo brez dodanega detergenta ali čistilne-

ga sredstva.

B) Filtrirna ročka
 � Z vlažno krpo očistite nastavek za filtrirno ročko, da odstranite morebitne ostanke 
kave, ki se držijo površine (26).

 � Da bi podaljšali življenjsko dobo vodotesnega tesnila na varilni glavi, filtrirne ročke 
ne namestite, če kavnega aparata ne uporabljate dalj časa.

 

C) Odcejalni pladenj
Izprazniti ga je treba po vsaki uporabi aparata. Če zaporedoma pripravljate več espres-
sov, je pladenj priporočljivo redno prazniti (27-28) (na približno vsakih pet skodelic). 
Prisotnost vode je običajna in ne pomeni, da aparat pušča. Če je potrebno, odcejalni 
pladenj in mrežo očistite z vodo in blagim sredstvom za pomivanje.
Sperite in osušite.
 

D) Parni penilnik
 � Posodo z vodo namestite pod parni penilnik.
 � Za pripravo pare obrnite gumb za izbiro na položaj za predgretje (D1-3).
 � Lučka za vklop/izklop spet utripa, nato pa ostane prižgana. Naprava je pripravlje-
na na čiščenje s parim ciklom.

 � Takoj, ko lučka ugasne, potopite parni penilnik v vodo, ne da bi se dotaknili dna 
posode.

 � Obrnite gumb za izbiro na položaj za paro (D1-4) (24).
 � Vklopite za 20 sekund.
 � Ko izključite paro, hitro in temeljito očistite parni penilnik z vlažno gobico, da od-
stranite vse ostanke.

 � Zaključek penilnika se za globlje čiščenje lahko odstrani z merilno zajemalko. Pa-
zite, da ne izgubite vodotesnega tesnila za zaključek penilnika (29).

 � Sperite ga pod tekočo vodo in nato z vlažno gobico odstranite ostanke (30).
 � Zaključek penilnika lahko odmašite ob pomoči šivanke.
 � Z merilno zajemalko ga privijte nazaj in preverite, ali je tesnilo še vedno na svojem 
mestu, ter poskrbite, da je zaključek penilnika dobro privit (31).

 

POMEMBNO!
Opozorilo! Nobenega dela tega aparata ne pomivajte v pomivalnem stroju.

 

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Redno odstranjevanje vodnega kamna iz naprave, kot je opisano v odstavkih A in B o 
pripravi kave in pare, pomembno vpliva na podaljšanje njene življenjske dobe. Kako 
pogosto morate odstraniti vodni kamen iz naprave, je odvisno od trdote vode, ki jo 
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uporabljate. O tem se pozanimajte pri svojemu dobavitelju vode.
Med tem postopkom aparata ne postavljajte na kamnito delovno površino. Sredstvo 
za odstranjevanje vodnega kamna lahko namreč pusti sledi.

 � V pomoč se spodaj nahaja tabela z navedbo pogostosti, kako naj bi čistili napra-
vo, glede na trdoto vode, ki jo uporabljate:

POGOSTOST ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA

Povprečno število 
kav na teden

Mehka voda  
(<19 ° F)

Trda voda  
(19–30 ° F)

Zelo trda voda  
(30–30 ° F)

Manj kot 7 Enkrat letno Vsakih 8 mesecev Vsakih 6 mesecev

Od 7 do 20 Vsake 4 mesece Vsake 3 mesece Vsaka 2 meseca

Več kot 20 Vsake 3 mesece Vsaka 2 meseca Vsak mesec

Če ste v dvomih, priporočamo mesečno odstranjevanje vodnega kamna.
 
Popravilo kavnega aparata v primeru:

 � da vodni kamen ni bil očiščen,
 � da se vodni kamen kopiči,
 � da so bili dodatki pomiti v pomivalnem stroju,

ne bo pokrito z garancijo.
 

A) Odstranjevanje vodnega kamna iz sistema
 � Napravo izklopite iz vtičnice.
 � Vstavite filtrirno ročko (brez kave) v napravo in jo potisnite, kolikor gre, v desno(8).
 � Položite posodo s prostornino več kot 1/2 litra pod filtrirno ročko (13).
 � Preverite, da je gumb za izbiro (D1) v položaju 0 (D1-1) (5).
 � Napolnite posodo z mešanico treh delov vode in enega dela kisa ali citronske/sul-
faminske kisline.

 � Priključite napravo v (1). Vklopite aparat s pritiskom na gumb za vklop/izklop (6).
 � Ko lučka za temperaturo na gumbu za vklop/izklop ostane prižgana, lahko pre-
maknete gumb za izbiro (D1) na položaj espresso (D1-2).

 � Pustite mešanico, da se ohladi (1/4 prostornine).
 � Napravo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop, gumb za izbiro pa pustite 
(D1) na položaju espresso (D1-2).

 � Počakajte od 5 do 10 minut, nato postopek dvakrat ponovite.
 � Preverite, da rezervoar ni popolnoma prazen. (V primeru daljšega izklopa glejte 
odstavek PRVA UPORABA).

 � Sledite navodilom za odstranjevanje vodnega kamna pri parni funkciji.
 

B) Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega penilnika
 � Položite posodo pod parni penilnik (9).
 � Obrnite gumb za izbiro (D1) na položaj za paro (D1-4) (brez izklapljanja funkcije 
predgretja (D1-3)).

 � Vklopite aparat s pritiskom na gumb za vklop/izklop (6).
 � Pustite, da mešanica teče skozi parni penilnik, dokler se ne pojavi para.
 � Obrnite gumb za izbiro na položaj 0 (D1-1) (12).
 � Naprava se bo samodejno ohladila, pri čemer se bo zagnalo delovanje črpalke. 
Topla voda in/ali para bo priteka v posodo.

 � Počakajte od 2 do 4 minute, nato postopek ponovite.
 � Preverite, da rezervoar ni popolnoma prazen. (V primeru daljšega izklopa glejte 
odstavek PRVA UPORABA).

 

C) Izpiranje

POMEMBNO!
Po odstranjevanju vodnega kamna aparat dva- ali trikrat sperite s čisto 
vodo (brez kave), kot je opisano v odstavku PRVA UPORABA.
Ne pozabite sprati parnega penilnika. Naprava, iz katere ste odstranili 
vodni kamen, je pripravljena za ponovno uporabo.

 

GARANCIJA

Vaš aparat ima garancijski tok, vendar vsakršno napačno priklapljanje ali napačna 
uporaba oziroma uporaba, ki je drugačna od opisane v navodilih, garancijo izniči. Ga-
rancija za aparat velja izključno za domačo uporabo, katera koli druga vrsta uporabe jo 
izniči.
Garancija ne krije nobenih popravil zaradi kopičenja vodnega kamna. 
V zvezi s kakršnimi koli poprodajnimi težavami ali za nadomestne dele se obrnite na 
prodajalca ali pooblaščeni servisni center.

REŠITVE MOREBITNIH TEŽAV

 
TEŽAVE MOGOČI VZROKI REŠITVE

Usedlina je zelo 
vlažna.

Niste dodali dovolj mlete 
kave.

Dodajte več kave.

Espresso teče 
prepočasi.

Kave je preveč fino mleta, 
premastna ali premokasta.

Izberite nekoliko bolj grobo mleto kavo.

Filtrirna ročka je umazana. Filtrirno ročko očistite v skladu z navodili iz 
odstavka ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE – B. 
Filtrirna ročka. Očistite tudi filter.

Mrežica, skozi katero teče 
voda, je zamašena.

Ko se naprava ohladi, mrežico očistite z vla-
žno gobico.

V aparatu se je nabral vodni 
kamen.

Očistite napravo v skladu z navodili iz tega 
uporabniškega priročnika. 
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TEŽAVE MOGOČI VZROKI REŠITVE

Voda teče skozi 
filter, potem ko 
ste pripravili 
espresso.

Prezgodnje kopičenje vo-
dnega kamna zaradi pose-
bej trde vode.

Očistite napravo v skladu z navodili iz tega 
uporabniškega priročnika.

Pojavljanje 
madežev v 
skodelici.

Filtrirna ročka je zamašena. Očistite filtrirno ročko z vročo vodo.

Kava je preveč fino mleta. Uporabite nekoliko bolj grobo mleto kavo.

Tečaj, na katerem je nameš-
čena filtrirna ročka, je zama-
šen.

Očistite nastavek filtrirne ročke in tečaj z vla-
žno gobico.

Na espressu ni 
kavne pene. 

Kava je prestara. Uporabite sveže mleto kave.

Kava ni primerna za espres-
so.

Uporabite bolj fino mleto kavo.

V filtru je premalo kave. Dodajte mleto kavo.

Rezervoar 
za vodo 
pušča med 
prenašanjem. 

Ventil na dnu rezervoarja je 
umazan ali zamašen. 

Očistite rezervoar za vodo in s prstom odma-
šite ventil na dnu. 

Ventil je zamašen zaradi vo-
dnega kamna.

Očistite aparat v skladu z navodili iz tega 
uporabniškega priročnika.

Voda se nabira 
pod napravo.

Gre za puščanje v notranjo-
sti naprave. 

Preverite, ali je rezervoar pravilno nameščen. 
Če puščanje ne preneha, aparata ne uporab-
ljate, ampak se obrnite na pooblaščeni ser-
visni center.

Odcejalni pladenj ni bil pra-
vilno nameščen.

Preverite, ali je odcejalni pladenj potisnjen k 
zadnji strani aparata.

Odcejalni pladenj je preveč 
poln. 

Izpraznite in temeljito sperite odcejalni pla-
denj ter ga ponovno namestite.

Skodelici sta 
neenakomerno 
napolnjeni. 

Filtrirna ročka je zamašena. Za vzdrževanje filtrirne ročke, prosimo, glejte 
odstavek ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.

Črpalka je 
izjemno vroča.

V rezervoarju ni vode. Napolnite rezervoar z vodo in ponovno vklo-
pite črpalko (glej odstavek PRVA UPORA-
BA). Izogibajte se popolnemu praznjenju re-
zervoarja.

TEŽAVE MOGOČI VZROKI REŠITVE

Espresso teče 
čez rob filtra.

Filtrirna ročka ni pravilno 
nameščena.

Vstavite filtrirno ročko v aparat in jo privijte 
(kolikor gre močno, jo potisnete v desno). 

Roba filtrirne ročke se je op-
rijela kavna usedlina. 

Odstranite odvečno kavno usedlino in z vla-
žno gobico očistite mrežico, skozi katero 
teče voda.

Mehka kapsula je napačno 
nameščena.

Preverite, ali ste mehko kapsulo pravilno 
vstavili: papir ne sme gledati iz filtra.

Espresso je 
slabega okusa. 

Aparat ni bil pravilno spran 
po odstranjevanju vodnega 
kamna.

Aparat sperite po navodilih in preverite ka-
kovost kave.

Naprava ne 
deluje.

Črpalka se je izklopila zara-
di pomanjkanja vode.

Napolnite rezervoar z vodo in ponovno vklo-
pite črpalko (glej odstavek PRVA UPORABA 
). Izogibajte se popolnemu praznjenju rezer-
voarja.

Odstranljivi rezervoar za 
vodo ni pravilno nameščen.

Pravilno namestite rezervoar za vodo.

Parni penilnik 
ne peni mleka.

Parni penilnik je zamašen ali 
pa se je v njem nakopičilo 
preveč vodnega kamna.

Odstranite vodni kamen v skladu z navodili 
iz odstavka ODSTRANJEVANJE VODNEGA 
KAMNA ali pa penilnik odmašite ob pomoči 
šivanke.

Mleko je prevroče. Uporabite sveže mleko.

Oblika posode ni primerna. Uporabite majhen vrč. Sledite navodilom za 
penjenje mleka (odstavek PARNA FUNKCI-
JA).

Če ne morete ugotoviti vzroka okvare, se obrnite na pooblaščeni servisni center. Apa-
rata nikoli ne razstavljajte. (Če aparat razstavite, garancija preneha veljati.)

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA NAPRAVA 
OB KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE

Prispevamo k varovanju okolja!
Vaš aparat vsebuje številne materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati.
Odnesite ga na zbirališče ali v pooblaščeni servisni center, kjer se ga lahko zavrže na 
ustrezen način.




