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Kedves Vásárlónk!

Új tejhabosítója segítségével
gyorsan és könnyen habosíthat
hideg vagy meleg tejet
cappuccinóhoz, tejeskávéhoz 
vagy más tejkülönlegességhez. 

A Tchibo csapata

Biztonsági
 előírások

Olvassa el a biztonsági előírásokat.
Őrizze meg az útmutatót, hogy
szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől,
az útmutatót is adja oda az új
 tulajdonosnak.

Rendeltetés

A tejhabosítót folyadékok habosí-
tására tervezték. Nem alkalmas
semmilyen sűrű vagy szilárd anyag
feldolgozására. A készüléket
magánháztartásokban előforduló
mennyiségekhez tervezték, üzleti
célokra nem alkalmas. 

VESZÉLY gyermekek esetében 

A termék nem játékszer.•
 Gyermekektől távol tartandó.

Az elemek lenyelése életveszé-•
lyes lehet. Egy elem lenyelése
2 órán belül súlyos, belső marási
sérüléseket okozhat, és akár
halálos kimenetelű lehet. 
Ezért az új és használt elemeket,
valamint a terméket olyan helyen
tárolja, ahol  kisgyermekek nem
férnek hozzá. 



Egy elem esetleges lenyelése
esetén, vagy ha az más módon 
a szervezetbe került, azonnal
 forduljon orvoshoz.

Ne engedje, hogy a csomagoló-•
anyag gyermekek kezébe kerül -
jön. Többek között fulladásve-
szély áll fenn! 

VIGYÁZAT - forrázásveszély

Forró folyadékok habosítása•
során különösen elővigyázatosan
járjon el. A kifröccsenő cseppek
forrázási sérüléseket okozhatnak. 

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Az elemeket feltölteni,  szét-•
szedni, tűzbe dobni vagy rövidre
zárni tilos.

Ha az elemből kifolyna a sav,•
kerülje, hogy az bőrrel, szemmel
vagy nyálkahártyával érintkezzen.
Szükség esetén az érintett bőrfe-
lületet azonnal mossa le tiszta
vízzel, és haladéktalanul fordul -
jon orvoshoz.

Működés közben ne érjen hozzá •
a habosító spirálhoz.

FIGYELEM – anyagi károk

A tejhabosító markolatát soha ne•
merítse folyadékba. Ügyeljen a
maximális bemerítési mélységre!

Óvja az elemeket a túlzott hőtől.•
Vegye ki az elemeket a termékből,
ha azok elhasználódtak, illetve 
ha hosszabb ideig nem használja
a készüléket. Így elkerülhetőek
azok a károk, melyeket az
elemből kifolyt sav okozhat.



Mindig cserélje ki az összes ele -•
met. Ne használjon különböző
típusú, márkájú vagy kapacitású
elemeket. 

Az elemek behelyezéskor ügyel -•
jen a helyes polaritásra (+/–).

Szükség esetén tisztítsa meg •
az elemek és a készülék csatla -
kozási felületeit az elemek
 behelyezése előtt. Túlhevülés
veszélye áll fenn!

A tej habosításához használt•
edényt tegye egy szilárd,
egyenes, csúszásmentes és
 könnyen tisztítható felületre.

A tisztításhoz ne használjon maró•
vegyszert, illetve agresszív vagy
súroló hatású tisztítószert.

Műszaki adatok
Modell:           370 517

Elemek:          2 db LR03 (AAA)/1,5 V 

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot,
hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat
hajtsunk végre az árucikken.



Elemek behelyezése
Az ábrázolt1.
módon távolít -
sa el az elem-
tartó fedelét 
a készülékről.

Helyez ze be 2.
a mellé kelt
eleme ket az
ábrázolt mó -
don. Ügyeljen 
a helyes polari-
tásra (+/–).

Zárja vissza 3.
az elemtartót
az ábra alapján.



Tejhabosítás
Az első használat előtt tisztítsa•
meg a habosító spirált a „Tisztí -
tás“ fejezetben leírtak szerint.

A felhabosításhoz egy megfelelő,•
lehetőleg magas edényt hasz-
náljon, mert nem mindig kerül-
hető el a tej kifröccsenése.
Ne használjon érzékeny felületű
edényt. 
Ügyeljen arra, hogy a habosító
spirál ne érjen hozzá az edény
falához, mivel így összekarcol-
hatja azt. Egy nemesacél tejhabo-
sító edény az ideális választás.

Töltsön tejet egy megfelelő1.
edénybe. Az edényt legfeljebb
az 1/3-ig töltse meg.

Merítse a habosító spirált 2.
a tejbe, majd nyomja meg 
a be-/kikapcsoló gombot. 

Mozgassa a tejhabosítót 3.
körbe-körbe az edényben,
hogy levegő kerüljön a tej alá. 

A készülék kikapcsolásához4.
ismét nyomja meg a be-/kikap-
csoló gombot.

Tegye a kész tejhabot a5.
 cappuccinóra, szórjon rá 
kevés kakaóport vagy cukrot.

VIGYÁZAT -
 forrázásveszély

Kifröccsenés megelőzése: 
Először merítse a habosító spi-
rált a folyadékba, csak ezután
 kapcsolja be a készüléket. 
Először kapcsolja ki a készü-
léket, csak ezután vegye ki a
habosító spirált a folyadékból.



Tipp: Mi a legjobb eredményt hűtő-
hideg vagy forró tej habosításával
értük el. Azonban ne hagyja a tejet
teljesen felforrni. Ettől kellemetlen
mellék íze lesz és bőr képződik a
tetején.

Tisztítás
A markolatot nedves kendővel,m

esetleg egy kevés mosogató-
szerrel törölje le.

A habosító spirált mindenm

használat után azonnal mossa
le, hogy ne képződhessen rajta
semmilyen nehezen eltávolít-
ható lerakódás: Tartsa a habo-
sító spirált egy tiszta vízzel és
kevés mosogatószerrel meg-
töltött edénybe, és röviden
kapcsolja be a készüléket.
Végül tiszta vízzel öblítse le.

A szárításhoz tartsa a készü-m

léket az üres mosogatóba, és
röviden kapcsolja be. 

Tisztítás közben figyeljen arra,m

hogy a habosító spirál rúdja ne
hajoljon el. 

Ha a habosítóm

spirált moso-
gatógépben
tisztítja, vegye
le a készülék -
ről a képen lát-
ható módon. 
Maga a
készülék
mosogató-
gépben nem
tisztítható! 

Végül helyezze vissza a habo-m

sító spirált.



Hulladékkezelés
Ezzel a jellel ellátott
készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási
hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy
régi, nem használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól különvá-
lasztva, hulladékgyűjtőben helyez -
ze el. Régi készülékeket díjmen-
tesen átvevő gyűjtőhelyekkel
kapcsolatban az illetékes települési
vagy városi hivataltól kaphat felvi-
lágosítást.

Az elem és az akkumu-
látor nem háztartási
 hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az
elhasználódott elemeket és akku-
mulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhe-
lyein vagy a forgalmazó szakkeres-
kedésekben adja le.

Cikkszám:

370 517


