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Kedves Vásárlónk!

Új tejhabosítója segítségével
gyorsan és könnyen habosít-
hat hideg vagy meleg tejet
cappuccinóhoz, tejeskávéhoz
vagy más tejes különleges-
séghez. 

A Tchibo csapata

Biztonsági
 előírások

Olvassa el a biztonsági előírá-
sokat. Őrizze meg az útmu-
tatót, hogy szükség esetén
később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megválik a ter-
méktől, az útmutatót is adja
oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés
A tejhabosítót folyadékok
habo sítására tervezték. 
Nem alkalmas semmilyen
sűrű vagy szilárd anyag
 feldolgozására. 
A terméket magánháztartá-
sokban előforduló  mennyi -
ségekhez tervezték, ipari
célok ra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek
 esetében 
• A termék nem játék. Gyer-

mekektől távol tartandó.
• Az elemek lenyelése életve-

szélyes lehet. Ezért tartsa
az elemeket és a terméket
olyan helyen, ahol kisgyer-
mekek nem férnek hozzá.



Egy elem esetleges lenyelé -
se esetén azonnal forduljon
orvoshoz.

• Ne engedje, hogy a csoma-
golóanyag gyermekek
kezébe kerüljön. Többek
között fulladásveszély áll
fenn! 

VIGYÁZAT - forrázásveszély
• Legyen óvatos forró folya-

dékok habosítása közben. 
A kifröccsenő cseppek le -
for rázhatják Önt. 

VIGYÁZAT – sérülésveszély
• Az elemeket feltölteni,

 szétszedni, tűzbe dobni
vagy rövidre zárni tilos.

• Ha az elemből kifolyna a
sav, kerülje, hogy az bőrrel,
szemmel vagy nyálkahártyá -
val érintkezzen. 
Szükség esetén az érintett
bőrfelületet azonnal mossa
le bőséges tiszta vízzel, és
haladéktalanul forduljon
orvoshoz.

• Működés közben ne érjen 
a habosító szárhoz.

FIGYELEM – anyagi károk
• A tejhabosító markolatát

soha ne merítse folyadékba.
Nem tisztítható mosogató-
gépben! Ügyeljen a maxi má -
 lis merítési mélységre!

• Vegye ki az elemeket a
készülékből, ha azok elhasz-
nálódtak, illetve ha hosszabb
ideig nem hasz nálja a készü-
léket. Az elemből kifolyó sav
kárt okozhat a készülékben.



• Mindig cserélje ki az összes
elemet. Ne használjon
külön   böző típusú, márkájú
vagy kapacitású elemeket. 

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

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

 

Cikkszám: 332 745

Műszaki adatok

Modell: 332 745
Elem: 2 db LR6/1,5 V
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a
jogot, hogy a termékfejlesz -
tés során műszaki és optikai
változtatásokat hajtsunk
végre az árucikken.



Elemek behelyezése

1. Távolítsa el 
az elemtartó
fedelét az
ábra szerint 
a készülékről.

2. Az ábrázolt
módon
helyez  ze be 
a mellékelt
elemeket.
Ügyeljen a
helyes pola -
ritásra (+/–).

3. Zárja vissza
az elemtartót
az ábrázolt
módon.

Tejhabosítás

Az első használat előtt tisztít -
sa meg a habosító szárat a
„Tisztítás“ fejezetben leírtak
szerint.
A felhabosításhoz egy megfe-
lelő, lehetőleg magas edényt
használjon, mert a kifröccse -
nés nem előzhető meg mindig.
Ne használjon érzékeny felü-
letű edényt. Óvakodjon attól,
hogy a habosító szár hozzá-
érjen az edény falához, mivel
így összekarcolhatja azt. Egy
nemesacél tejhabosító edény
az ideális választás.



1. Tegyen tejet egy megfelelő
edénybe. Az edényt legfel-
jebb 1/3-ig töltse meg.

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

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

4. A készülék kikapcsolásá -
hoz ismét nyomja meg 
a be-/kikapcsoló gombot.

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

Tipp: 
Mi a legjobb eredményt hűtő-
hideg vagy forró tej habosítá-
sával értük el. Azonban ne
hagyja a tejet felforrni. Ettől
kellemetlen mellékíze lesz és
bőr képződik a tetején.

aVIGYÁZAT - 
forrázásveszély

Kifröccsenés megelőzése:
Először a habosító szárat
merítse be a folyadékba,
csak ezután kapcsolja be 
a készüléket.
Először kapcsolja ki a
 készüléket, csak ezután
vegye ki a habosító szárat
a folyadékból.



Tisztítás

A markolatot nedves ken-
dővel, esetleg egy kevés
mosogatószerrel törölje le.
A habosító szárat minden
használat után azonnal
mossa le, hogy ne képződ-
hessen rajta semmilyen
nehezen eltávolítható  
le rakódás: Tartsa a habo-
sító szárat egy tiszta vízzel
és kevés mosogatószerrel
meg töltött edénybe, és
rövi den kapcsolja be a
készüléket. Végül tiszta
vízzel öblítse le.
Szárítás: tartsa a készülé -
ket az üres mosogatóba, 
és röviden kapcsolja be. 
Tisztítás közben figyeljen
arra, hogy a habosító szár
rúdja ne hajoljon el. 

Ha a habosító
szárat mosoga -
tógépben tisz-
títja, vegye le 
a készülékről 
a képen látható
módon. 
Maga a készülék
mosogatógép ben
nem tisztítható!

m

m

m

m

m



Ismét rögzítse 
a habosító 
szárat az ábrá-
zolt módon.

m

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávo-
lításakor ügyeljen a szelektív
hulladékgyűjtésre. 

Ezzel a jellel ellátott
készülékek nem
kerül  hetnek a ház -
tartási hulladékba!

Régi készülékeket díjmente -
sen átvevő hulladékgyűjtők -
kel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi hiva-
taltól kaphat felvilágosítást.

A hatályos rendelke-
zéseknek megfelelő -
en, az elhasználódott

elemeket és akkumu  lá toro -
kat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűj-
tőhelyein vagy a forgalmazó
szakkereskedésekben tudja
leadni.

www.tchibo.hu/utmutatok


