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DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig 
glæde af dit nye apparat, beder 
vi dig gennemlæse denne 
brugsanvisning, før du tager apparatet 
i brug. Vær særligt opmærksom på 
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi 
anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere 
skulle få brug for at genopfriske din 
viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
•	 Forkert	brug	af	apparatet	kan	

medføre personskade og beskadige 
apparatet.

•	 Anvend	kun	apparatet	til	det,	
det er beregnet til. Producenten 
er ikke ansvarlig for skader, der 
opstår som følge af forkert brug 
eller håndtering (se også under 
Reklamationsbestemmelser).

•	 Apparatet	er	udelukkende	beregnet	
til	husholdningsbrug.	Apparatet	må	
ikke anvendes udendørs eller til 
erhvervsbrug.

•	 Apparatet	må	kun	sluttes	til	230	V,	
50 Hz.

•	 Apparatet,	ledningen	og	stikket	må	
ikke nedsænkes i vand, og der må 
ikke trænge vand ind i apparatet..

•	 Rør	aldrig	ved	apparatet,	ledningen	
eller stikkontakten med våde eller 
fugtige hænder.

•	 Udsæt	ikke	apparatet	for	direkte	
sollys, høje temperaturer, fugt, støv 
eller ætsende stoffer.

•	 Apparatet	må	anvendes	af	børn	på	
over 8 år og personer med nedsat 
følsomhed, fysiske eller mentale 
handicap, forudsat at de overvåges 
eller er blevet instrueret i brugen 
af apparatet på en sikker måde og 
forstår de dermed forbundne risici. 
Børn må ikke lege med apparatet. 
Rengøring og vedligeholdelse må 
ikke udføres af børn, medmindre de 
er under opsyn. 

•	 Brug	kun	tilbehør,	der	er	fremstillet	
eller anbefalet af producenten.

Brug af apparatet
•	 Anbring	altid	apparatet	på	et	tørt,	

plant, stabilt og varmebestandigt 
underlag med god afstand til 
bordkanten.

•	 Apparatet	må	ikke	placeres	eller	
opbevares i nærheden af andre 
varmekilder.

•	 Apparatet	må	ikke	tildækkes.
•	 Apparatets	glas-	og	metaldele	bliver	
meget	varme	ved	brug.	Undlad	at	
berøre dem, da det kan medføre 
forbrændinger.

•	 Friskbrygget	kaffe	og	den	damp,	
den udvikler, er meget varm. Vær 
forsigtig, så du og andre undgår 
skoldning.

•	 Apparatet	må	kun	tændes,	når	der	
er vand i vandbeholderen eller kaffe 
i glaskanden.

•	 Kom	aldrig	varmt	eller	kogende	
vand i vandbeholderen. Brug kun 
koldt	vand.	Apparatet	skal	være	
slukket, når der fyldes vand på.
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• Vandstanden	i	vandbeholderen	må
ikke overstige det øverste mærke
på vandstandsmåleren/glaskanden.

• Sæt	aldrig	glaskanden	på
en kogeplade eller i en ovn/
mikrobølgeovn.	Sæt	den	ikke	på
varmepladen, hvis den er tom eller
næsten tom, og apparatet er tændt.

• Brug	ikke	glaskanden,	hvis
håndtaget er løst eller defekt, eller
hvis den på anden måde er gået i
stykker.

• Vær	opmærksom	på,	at	apparatet
stadig er varmt et stykke tid efter,
at du har slukket for det. Lad altid
apparatet køle helt af, før du stiller
det væk eller rengør det.

Ledning og stik
• Lad	ikke	ledningen	hænge	ud	over

bordkanten.
• Hold	ledningen	væk	fra	varmekilder,

varme genstande, åben ild og
apparatets varme dele.

• Sluk	for	apparatet,	og	tag	stikket	ud
af stikkontakten før rengøring, og
når	apparatet	ikke	er	i	brug.	Undlad
at trække i ledningen, når du tager
stikket ud af stikkontakten, men tag
fat om selve stikket.

• Sørg	for,	at	ledningen	er	rullet	helt
ud.

• Kontrollér	jævnligt,	om	ledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt
på gulvet eller er blevet beskadiget
på anden måde.

• Hvis	apparatet,	ledningen	eller
stikket er beskadiget, skal apparatet
efterses og om nødvendigt
repareres af en autoriseret reparatør.
Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv. Kontakt købsstedet, hvis
der er tale om en reparation, der
falder ind under reklamationsretten.
Hvis der foretages uautoriserede
indgreb i apparatet, bortfalder
reklamationsretten.

FØR FØRSTE ANVENDELSE
• Rul	ledningen	på	apparatet	helt	ud,

før du tager apparatet i brug.
• For	at	skylle	apparatet	igennem

indvendigt bør du fylde
vandbeholderen med vand, tænde
for apparatet og lade vandet løbe
igennem, før du anvender apparatet
til at brygge kaffe på.

BRUG AF APPARATET
1. Åbn låget til vandbeholderen,

og hæld forsigtigt den ønskede
mængde vand i vandbeholderen.
o Vandbeholderen må kun

fyldes til det øverste mærke på
vandstandsmåleren.

2. Sæt plastfiltret (bemærk, at 
plastfiltret kun medfølger for nogle 
af vores modeller) eller papirfiltret i 
filtertragten.

3. Sørg	for,	at	låget	på	glaskanden
er vippet ned, og anbring derefter
glaskanden på varmepladen under
filtertragten.
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4. Tænd for apparatet ved at
trykke	på	tænd/sluk-knappen.
Indikatorlampen (hvis en sådan
forefindes)	tændes	nu,	og	apparatet
starter.
o Sørg	altid	for,	at	låget	på

glaskanden er lukket, ellers
fungerer drypstopfunktionen ikke
korrekt.

5. Når kaffen er færdig, holder
varmepladen under glaskanden
kaffen varm.

6. Sluk	apparatet	ved	at	trykke	på
tænd/sluk-knappen	igen.
o Apparatet	er	forsynet	med	en

overophedningssikring, som
automatisk slår fra, hvis du
glemmer at slukke for apparatet.

RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du 
være opmærksom på følgende 
punkter:
• Tag	stikket	ud	af	stikkontakten,	og

lad apparatet køle helt af, før du 
rengør det.

• Apparatet	må	ikke	nedsænkes	i
vand, og der må ikke trænge vand 
ind i det.

• Rengør	apparatet	ved	at	tørre	det	af
med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt 
lidt opvaskemiddel til vandet, hvis 
apparatet er meget snavset.

• Brug	ikke	stålsvampe,	skuresvampe
eller nogen former for stærke, 
opløsende eller slibende 
rengøringsmidler til at rengøre 
apparatet med, da det kan 
ødelægge apparatets udvendige 
flader.

• Filtertragten	og	glaskanden	kan
vaskes i almindeligt opvaskevand
eller i opvaskemaskine.

• VIGTIGT!	Lad	apparatet	tørre	helt
efter rengøring, inden det bruges
igen.	Apparatet	må	ikke	bruges,
hvis det er fugtigt.

AFKALKNING
Da der er kalk i almindeligt postevand, 
vil	der	med	tiden	aflejres	kalk	i	selve	
apparatet. Denne kalk kan løsnes ved 
hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig 
husholdningseddike) eller 
afkalkningsmiddel til kaffemaskiner.
1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl

koldt vand, eller følg anvisningerne 
på emballagen til kalkfjerneren.

2. Hæld opløsningen i
vandbeholderen, og tænd for 
apparatet	på	tænd/sluk-knappen.

3. Lad halvdelen af opløsningen løbe
igennem apparatet, og sluk derefter 
på	tænd/sluk-knappen.

4. Lad apparatet være slukket i ca. 10
minutter, tænd derefter apparatet 
igen, og lad resten af opløsningen 
løbe igennem.

5. For at fjerne de sidste rester af kalk
og eddikesyre skal du hælde en 
kande koldt vand i vandbeholderen, 
tænde for apparatet og lade vandet 
løbe igennem.

6. Lad friskt vand løbe igennem
apparatet 3 gange (som beskrevet 
under	punkt	5).	Apparatet	er	nu	klar	
til brug igen.
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OPLYSNINGER OM 
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG 
AF DETTE PRODUKT
Bemærk,	at	dette	 produkt	er	
forsynet med dette symbol: 

Det betyder, at produktet ikke må 
kasseres sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, da elektrisk og 
elektronisk affald skal bortskaffes 
særskilt. 

I	henhold	til	WEEE-direktivet	skal	
hver medlemsstat sikre korrekt 
indsamling, genvinding, håndtering 
og genbrug af elektrisk og elektronisk 
affald.	Private	husholdninger	i	EU	
kan	gratis	aflevere	brugt	udstyr	
på særlige genbrugsstationer. I 
visse medlemsstater kan du i visse 
tilfælde returnere det brugte udstyr 
til den forhandler, du købte det af, på 
betingelse af at du køber nyt udstyr. 
Kontakt forhandleren, distributøren 
eller de kommunale myndigheder 
for at få yderligere oplysninger om, 
hvordan du skal håndtere elektrisk og 
elektronisk affald.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvis	ovennævnte	ikke	iagttages
• hvis	der	har	været	foretaget

uautoriserede indgreb i apparatet
• hvis	apparatet	har	været	misligholdt,

udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast

• hvis	fejl	i	apparatet	er	opstået	på
grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores 
produkter	på	funktions-	og	
designsiden, forbeholder vi os ret til at 
foretage ændringer i produktet uden 
forudgående varsel.

IMPORTØR

Vi tager forbehold for trykfejl.

A/S Harald 
Nyborg 
Odense, DK
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SE
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket 
som möjligt av din nya apparat är 
det lämpligt att du läser igenom 
denna bruksanvisning innan 
du använder apparaten första 
gången. Var speciellt uppmärksam 
på säkerhetsföreskrifterna. Vi 
rekommenderar också att du sparar 
bruksanvisningen så att du kan 
använda den som referens senare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
• Felaktig	användning	av	apparaten

kan leda till personskador och 
skador på apparaten.

• Använd	endast	apparaten	för	dess
avsedda ändamål. Tillverkaren 
ansvarar inte för skador som 
uppstår till följd av felaktig 
användning eller hantering (se även 
Garantivillkor).

• Endast	för	hemmabruk.	Får	ej
användas för kommersiellt bruk eller 
utomhusbruk.

• Får	endast	anslutas	till	230	V,	50	Hz.
• Sänk	inte	ner	apparat,	sladd	eller

kontakt i vatten och se till att inget
vatten tränger in i apparaten.

• Rör	aldrig	vid	apparaten,	sladden
eller kontakten med våta eller
fuktiga händer.

• Utsätt	inte	apparaten	för	direkt
solljus, höga temperaturer, fukt,
damm eller frätande ämnen.

• Denna	apparat	kan	användas
av barn från 8 år och uppåt
och av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental
funktionsförmåga eller av personer
som saknar erfarenhet och kunskap,
om de inte får anvisningar av en
person som ansvarar för deras
säkerhet och användningen sker
under uppsikt av denna person.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och skötsel ska inte
utföras av barn utan tillsyn.

• Använd	bara	tillbehör	som
tillverkats eller rekommenderats av
tillverkaren.

Användning
• Placera	alltid	apparaten	på	ett

torrt, jämnt, stadigt och värmetåligt
underlag, på behörigt avstånd från
kanter.

• Apparaten	får	inte	placeras	eller
förvaras nära andra värmekällor.

• Får	ej	övertäckas.
• Glas-	och	metalldelarna	blir	mycket

heta under användning. Vidrör inte
sådana heta ytor eftersom det utgör
risk för brännskada.

• Nybryggt	kaffe	och	den	ånga	som
det avger är mycket varmt. Var
försiktig så att du inte skållar dig
själv eller andra.

• Sätt	bara	på	apparaten	om	det
finns	vatten	i	behållaren	eller	kaffe	i
kaffekannan.

• Häll	aldrig	hett	eller	kokande	vatten
i	behållaren.	Använd	endast	kallt
vatten.	Se	till	att	apparaten	är
avstängd när den fylls med vatten.



7

• Vattennivån	i	behållaren	får	inte
överstiga toppmarkeringen på
vattennivåmätaren/glaskannan.

• Placera	aldrig	glaskannan	på
en kokplatta eller i en ugn/
mikrovågsugn. Placera inte en
tom eller nästan tom glaskanna
på värmeplattan när apparaten är
påslagen.

• Använd	inte	glaskannan	om
handtaget sitter löst eller om kannan
är skadad på något annat sätt.

• Observera	att	apparaten	fortfarande
är varm en stund efter att du har
stängt av den. Låt alltid apparaten
svalna helt innan du ställer undan
den eller rengör den.

Sladd och kontakt
• Låt	inte	sladden	hänga	ut	över

kanten på arbetsunderlaget.
• Håll	sladden	borta	från	värmekällor,

heta föremål, öppen eld och
apparatens varma delar.

• Stäng	av	apparaten	och	dra
ur kontakten från uttaget vid
rengöring eller när apparaten inte
används.	Undvik	att	dra	i	sladden
när stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.

• Se	till	att	sladden	har	vecklats	ut
helt.

• Kontrollera	regelbundet	att	varken
sladd eller kontakt är skadade.
Använd	inte	apparaten	om	så	är
fallet eller om apparaten har tappats
i golvet eller skadats på annat sätt.

• Om	apparaten,	sladden	eller
kontakten har skadats ber du en
auktoriserad reparationstekniker
inspektera dem och vid behov
reparera dem. Försök aldrig
reparera apparaten själv. Kontakta
inköpsstället för reparationer som
täcks av garantin. Ej auktoriserade
reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
• Rulla	ut	sladden	helt	före

användning.
• Du	rengör	insidan	genom	att

fylla behållaren med vatten, sätta
på bryggaren och låta vattnet
rinna genom apparaten innan du
använder den för att brygga kaffe.

ANVÄNDNING
1. Öppna locket till vattenbehållaren

och häll försiktigt i önskad mängd
vatten i vattenbehållaren.
o Fyll inte över toppmarkeringen på

nivåmätaren.
2. Placera filterbehållaren 

(observera att filterbehållaren 
endast medföljer för några av 
våra modeller) eller 
pappersfiltret i filtertratten.

3. Se	till	att	locket	till	glaskannan	är
nedfällt och placera sedan kannan
på	värmeplattan	under	filtertratten.

4. Sätt	på	apparaten	genom	att
trycka	på	på/av-knappen.	Nu
tänds indikatorlampan (om sådan
finns	på	apparaten)	och	apparaten
börjar brygga.
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o Se	alltid	till	att	locket	på
glaskannan är stängd, annars
fungerar droppstoppsfunktionen
inte som det är tänkt.

5. När kaffet är klart håller värmeplattan
under glaskannan kaffet varmt.

6. Stäng	av	apparaten	genom	att
trycka	en	gång	till	på	på/av-
knappen.
o Apparaten	är	utrustad	med	ett

överhettningsskydd som stänger
av apparaten automatiskt om du
skulle glömma bort det.

RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka 
på följande:
• Dra	ut	kontakten	ur	eluttaget	och	låt

apparaten svalna innan du rengör
den.

• Sänk	inte	ner	apparaten	i	vatten
och se till att inget vatten tränger in i
apparaten.

• Du	rengör	apparaten	genom	att
torka av den med en fuktig trasa.
Lite diskmedel kan användas om
apparaten är mycket smutsig.

• Använd	aldrig	en	skursvamp	eller
någon form av starka lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för
att rengöra apparaten, eftersom de
kan skada apparatens utsida.

• Filtertratten	och	glaskannan	kan
diskas för hand eller i diskmaskin.

• VIKTIGT!	Låt	torka	helt	efter
rengöring innan du använder den
igen.	Använd	inte	apparaten	om
den är fuktig.

AVKALKNING
Kalket i vanligt kranvatten gör att 
avlagringar gradvis kan bildas inuti 
apparaten. Dessa kalkavlagringar kan 
avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig 
vinäger) eller avkalkningsmedel för 
kaffebryggare.
1. Blanda 100 ml ättiksyra med

300 ml kallt vatten, eller följ
instruktionerna på förpackningen till
avkalkningsmedlet.

2. Häll lösningen i vattenbehållaren
och	sätt	på	apparaten	med	på/av-
knappen.

3. Låt hälften av lösningen rinna
genom apparaten och stäng sedan
av	den	med	på/av-knappen.

4. Låt apparaten vara avstängd i ca
10 minuter, sätt sedan på den igen
och låt resten av lösningen rinna
igenom.

5. För att ta bort de sista resterna
av kalkavlagringar och ättiksyra
häller du en kanna kallt vatten
i vattenbehållaren, sätter på
apparaten och låter vattnet rinna
igenom.

6. Låt rent vatten rinna genom
maskinen 3 gånger (enligt
beskrivningen i punkt 5). Nu är
apparaten klar att användas.
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INFORMATION OM KASSERING 
OCH ÅTERVINNING AV DENNA 
PRODUKT
Lägg märke till att denna 
produkt	är	märkt	 
med följande symbol: 

Det innebär att denna produkt 
inte får kasseras ihop med vanligt 
hushållsavfall eftersom avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska 
eller elektroniska produkter måste 
kasseras separat. 

Direktivet om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter kräver att 
varje medlemsstat vidtar åtgärder 
för korrekt insamling, återvinning, 
hantering och materialåtervinning 
av sådant avfall. Privata hushåll 
inom	EU	kan	utan	kostnad	
återlämna sin använda utrustning till 
angivna insamlingsplatser. I en del 
medlemsländer kan man i vissa fall 
returnera den använda utrustningen 
till återförsäljaren när man köper ny 
utrustning. Kontakta din återförsäljare, 
distributör eller lokala myndighet för 
ytterligare information om hantering 
av avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR
Garantin	gäller	inte	om:
• ovanstående	instruktioner	inte	har

följts
• apparaten	har	modifierats
• apparaten	har	blivit	felhanterad,

utsatts för vårdslös behandling eller
fått någon form av skada

• fel	har	uppstått	till	följd	av	fel	på
nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter 
i fråga om funktion och design 
förbehåller vi oss rätten till ändringar 
av våra produkter utan föregående 
meddelande.

IMPORTÖR 

A/S Harald Nyborg, 
Odense, DK
Vi ansvarar inte för 
eventuella tryckfel.




