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Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az új GRUNDIG KM 7680 kávéfőzőt választotta.
Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi tájékoztatást annak érdekében, hogy 
maximálisan kiélvezhesse, és még sok-sok évig használhassa ezt a kiváló
GRUNDIG terméket.

Felelősségteljes  megközelítés!

A GRUNDIG különös hangsúlyt fektet rá, hogy a szerződésekben meghatáro-
zott munkakörülményeket reális bérekkel kombinálja mind az alkalmazottak, 
mind a beszállítók esetén, ezen felül megpróbálja hatékonyabban felhasználni a 
nyersanyagokat, hogy évente néhány tonnával le tudja csökkenteni a hulladék 
termelését - ezen felül minden kiegészítőhöz legalább 5 éves elérhetőséget 
próbál biztosítani.
Egy élhetőbb jövőért.  
Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Ez a készülék megfelel a 2004/108 / EC, a 2006/95 / EC, 2009/125 / EC  és 
az 2011/65 / EU Európai Uniós rányelveknek.

Forgalmazó:
 
 Hauser Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89
 Email: info@hauser.eu



TARTALOMJEGYZÉK

 1. Fontos tudnivalók, biztonsági figyelmeztetések és 
     környezetvédelmi útmutatások
 Általános biztonsági tudnivalók   4
 A régi termék leselejtezése   5
 Csomagolási információk   5
 2. Termék leírás    6
 Kezelőszervek és tartozékok   7
 Műszaki adatok     7
 3. A kávéfőző használata   8
 Előkészítés     8
 Használat     8
 4. Karbantartás és tisztítás   10
 Tárolás      10
 
 



Általános biztonság

A GRUNDIG háztartási berendezések megfe-
lelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak.
Az elektromos készülékek használata előtt 
mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintéz-
kedéseket, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el a teljes használati útmutatót.
2. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján 
megadott feszültség értéknek.
4. Ne használja a készüléket sérült hálózati 
kábellel /csatlakozóval. 
A készülék meghibásodása, leejtése vagy 
bármilyen módon történő megrongálódása 
esetén a készüléket bevizsgálás, javítás vagy 
elektromos/mechanikai beállítás céljából vigye 
el a legközelebbi márkaszevizbe.
5. A hálózati kábel megsérülése esetén a 
veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, 
a márkaszerviz vagy szakképzett technikus 
cserélheti ki azt.
6. A készülék használata után, a tisz-
títás előtt, a helyiség elhagyása előtt, va-
lamint hiba esetén húzza ki a készüléket. 
A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.
7. Ne hagyja, hogy a hálózati kábelt az asztal/
munkalap széle fölött lógjon, vagy hozzáérjen 
bármilyen meleg felülethez.
8. Ne használja a készüléket fürdőszobában.
9. A készüléket, a tápkábelt és a csatlakozódu-
gaszt soha ne merítse vízbe vagy más folyadék-
ba. Ne tartsa folyó víz alá és az alkatrészeket 
ne tisztítsa mosogatógépben.
Kizárólag a szűrőtartó és az üvegkancsó tisz-
títható biztonságosan a mosogatógép felső
fiókjában, avagy vízzel és mosogatószerrel.
10. Soha ne használja a készüléket, ha abban
nincs víz.
11. Ha a tartály feltöltése közben a víz kifröccsenne, 
mindig törölje szárazra az üvegkancsót
és a melegítőlapot.
12. Ne használja a készüléket, ha a pengék 
sérültek vagy az elhasználódás jeleit mutatják.
13. A készüléket csak hideg, friss ivóvízzel 
használja.
14. A készüléket tilos a rendeltetésétől eltérő 
célokra használni.
15. Soha ne használja a készüléket küldő 
időzítővel vagy távirányító rendszerrel. 

16. Ne mozdítsa el a készüléket, amíg az forró,
vagy ha az üvegkancsóban forró folyadék van.
17. Az üvegkancsót kizárólag a kávéfőzővel
használja. Ne használjon repedt üvegkancsót 
vagy olyat, amelynek fogantyúja meglazult 
vagy gyenge.
18. Vigyázzon arra, hogy ne érjen hozzá a 
forró felületekhez, és az üvegkancsót csakis 
a fogantyújánál fogva tartsa, mert fennáll a 
megégés veszélye. Használat közben az üveg-
kancsó felforrósodik.
19. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha nincs
szükség a kávé lefőzésére vagy annak melegen
tartására. 
20.Hagyja megszáradni a készüléket és a tar-
tozékokat, mielőtt bedugja a konnektorba, 
illetve mielőtt csatlakoztatja hozzá az alk-
atrészeket.
21. A kávé lefőzése közben ne nyissa fel a fed-
elet vagy a szűrőtartót.
22. Soha ne töltse fel a készüléket a maximális
szintet jelző jelzésen felül. Ha a maximum 
jelzés felett tölti fel, akkor a víz a biztonsági 
vízelvezetőn keresztül kifolyik.
23. Ezt a háztartási készüléket nem használ-
hatják csökkent fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességq, illetve a megfelelő gyakor-
lattal és ismeretekkel nem rendelkező személy-
ek (a gyerekeket is beleértve), kivéve, ha 
olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket 
a készülék használatáról, aki egyben felelős a 
biztonságukért.
24. A gyermekeket nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, hogy ne tudjanak játszani a 
készülékkel.
25. A készülék háztartási és hasonló jellegq 
használat céljaira készült, pl.:
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek szemé-
lyzeti konyhája;
• gazdaságok;
• hotelek, motelek és egyéb lakóhely jellegq 
környezetek vendégei által;
• panzió jellegű környezet.
26. Mindig győződjön meg róla, hogy a 
készülék megfelelő üzemállapotban van-e, és 
minden kivehető alkatrész biztonságosan rög-
zítve van-e. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a 
hálózati kábelen és csatlakozón nincs-e vágás 
vagy egyéb sérülés.
27. A kapcsoló megérintése előtt mindig 
győződjön meg róla, hogy a keze teljesen 
száraz-e.
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28. Javasoljuk maradékáram-elleni védőber-
endezés (RCD) használatát, melynek névleges 
maradékáram-védelme nem haladja meg a 
helyiség elektromos körének a 30 mA-es 
teljesítményét.
Tanácsért forduljon szakemberhez
29. A gőz a szellőzőnyílásokon keresztül tud 
távozni. Ügyeljen rá, hogy használat közben 
ezek ne tömődjenek el.

A régi termék leselejtezése 

WEEE Rendelkezésnek, Hulladékkezelésnek 
való megfelelés:

A termék a 2012/19/EU WEEE Ren-
delkezésnek megfelel. A terméken 
az elektromos és elektronikus ber-
endezések speciális leselejtezésére 
(WEEE) vonatkozó szimbólum 
látható.
A termék csúcsminőségű anyagok-

ból és alkatrészekből készült, melyek újból 
fel lehet használni vagy újrahasznosíthatóak. 
A leselejtezett terméket ne tegye a normál 
háztartási vagy egyéb hulladék közé. Vigye az 
elektromos és elektronikus berendezések újra-
hasznosítására kialakított gyűjtőhelyekre. 
A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információért 
forduljon a helyi önkormányzatokhoz. 

A RoHS irányelvnek való megfelelés:

Az Ön által vásárolt termék az RoHS 2011/65/
EU irányelveiben megszabott követelményeket 
teljesíti. A termék nem tartalmaz az irányelve-
ben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

Csomagolási információ

A termék csomagolása újrahasznosítható 
anyagokból készült a hatályos környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelően.
Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy 
egyéb hulladék közé. Vigye el a helyi hatóság 
által kijelölt csomagolóanyag gyűjtő pontra
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A  FRÖCCSENÉSGÁTLÓ

B  VÍZTARTÁLY / SZŰRŐTARTÓ 
 FEDÉL

C  VÍZSZINT JELZŐ / 
 VÍZTARTÁLY

D  AROMA GOMB

E  PROGRAM GOMB

F AUTOMATIKUS
 BEKAPCSOLÁS GOMB

G  KIJELZŐ

H  ÓRABEÁLLÍTÓ GOMB

I  PERCBEÁLLÍTÓ GOMB

J  BE/KIKAPCSOLÓ GOMB

K  ÜVEGKANCSÓ

L  MELEGÍTŐLAP

M  TÁPKÁBEL VISSZACSÉVÉLŐ
  (A KÉSZÜLÉK ALJÁBAN)

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

N CSEPEGTETÉSGÁTLÓ/
 SZŰRŐTARTÓ

O KÁVÉADAGOLÓ KANÁL

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK

Modell GRUNDIG KM 7680

Tápellátás 220V - 240V ~ 50/60Hz,

Teljesítmény 1000 W

Max. víz kapacitás: 1,25 L



Előkészítés

Első használat: Indítsa el a gépet legalább 4
alkalommal kávé hozzáadása nélkül.
Kérjük, kövesse a „Kávé készítése” c. fejezet-
ben megadott 1 - 2 és 7 - 12 lépéseket.

1. Távolítsa el a csomagolást és a matricákat, 
és azokat az irányadó jogszabályi előírásoknak
megfelelően dobja ki.
2. A készülék első használata előtt óvatosan 
tisztítsa meg a vízzel érintkező alkatrészeket. 
Kérjük, olvassa el a részleteket a "Tisztítás és 
karbantartás" c. fejezetben.
3. Ügyeljen arra, hogy a készüléket függőleges
helyzetben helyezze le egy stabil, sík, tiszta,
száraz és csúszásmentes felületen.

Kávé készítése

1. Nyissa ki és töltse fel a kívánt mennyiségű
vízzel a víztartályt B, de ne töltse túl a „max” 
jelzésen.
Az elkészült kávé 10%-kal kevesebb menny-
iségű lesz, mint a betöltött víz, mert az őrölt 
kávé és a szűrő vizet szív fel. Az üvegkancsó 
skálája kávés csészékre vonatkozik,pl. 4 = 4 
csésze. Hogy a készülék jó ízű kávét készítsen, 
javasoljuk legalább 4 csészényi kávé lefőzését.

Csakis tiszta, hideg és friss ivóvizet használjon.
A víztartály hátulján egy kifolyónyílás található
a kávéfőző túltöltésének megelőzésére.
Túl sok víz adagolása esetén a víz kifolyik a
készülék hátulján.

2. Húzza ki a szűrőtartót N.
3. Fogjon egy megfelelő papírszűrőt (1 x 4) és
illessze azt a szűrőtartóba N.

Egyszerre csak egy papírszűrőt használjon.
Ügyeljen arra, hogy a papírszűrő ne legyen
meggörbülve vagy összehajtva. 

4. Töltse fel a szűrőt a kívánt mennyiségű őrölt
kávéval. Ehhez használhatja a készülékhez
adott adagolókanalat.

5. Tegye vissza a szűrőtartót N a helyére.
6. Helyezze az üvegkancsót K a melegítőlapra L.

Ha a szűrőtartó N nincs lezárva vagy az üveg-
kancsó K nincs pontosan a helyére téve, akkor 
a csepegésgátló funkció nem működik megfe-
lelően. Ez a forró víz vagy a készülő forró kávé 
túlfolyását okozhatja. 

7. Csatlakoztassa a dugót a fali konnektorba.
8. A Be-/Kikapcsoló gomb J segítségével kapc-
solja be a készüléket 
– A Be/Kikapcsoló gomb J világít és a készülék
megkezdi a kávé elkészítését. 

A Be-/Kikapcsoló gomb ismételt meg-
nyomásával a kávéfőzés bármikor J leállítható.

A kávéfőző melegen tartó funkcióval is ren-
delkezik.
Ennek segítségével a kávé a lefőzés után még 
30 percig melegen tartható, amennyiben nem 
kapcsolja ki a készüléket.
A készülék egy csepegésgátlóval van ellátva,
ami a szűrőtartó N alatt található; ez lehetővé 
teszi, hogy az üvegkancsót K gyorsan levegye 
és kávét töltsön még azelőtt, hogy a víz átfolyt 
volna a gépen.

Ennek ellenére mindig gyorsan tegye vissza 
az üvegkancsót K a melegítőlapra L (max. 30 
másodperc). Ellenkező esetben a lefőzött kávé 
kifolyható a szűrőből. Ha az üvegkancsót 30 
másodpercnél hosszabb ideig akarja használni, 
kapcsolja ki a készüléket.
Kávéfőzés közben soha ne húzza ki a szűrőtartót 
N, még akkor se, ha a szűrőből nem távozik 
víz. A rendkívül forró víz vagy kávé kifröccsen-
het a szűrőtartóból és balesetet okozhat.
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Ha másodpercekkel azután, hogy az üveg-
kancsót K megfelelően a helyére tette nem jön
víz / kávé a szűrőtartóból N, akkor azonnal 
húzza ki készüléket és várjon 10 percig mielőtt 
felnyitná és ellenőrizné a szűrőtartót N.

Ha a kávé lefőzése befejeződött és a víztartály 
C üres, a szűrőtartóban N még mindig lehet 
forró folyadék. Várjon néhány percet, hogy a 
maradék folyadék lecsepeghessen az üveg-
kancsóba K.

9. Ha a készülék végzett a lefőzéssel és az 
üvegkancsó K megtelt, vegye le az üvegkancsót 
a L melegítőlapról. A kávé elkészült.
10. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a 
Be/Kikapcsoló gombot J .
11. Húzza ki a készüléket a konnektorból.

A kávéfőzés folytatásához ismételje meg az 
1-11. lépéseket. Az egyes lefőzések között le-
galább 15 percig hagyja lehűlni a készüléket. 

A még ízletesebb kávé elkészítéséhez használ-
ja az aroma gombot D, amely egy egye-
di kávékészítési folyamatnak köszönhetően 
tovább fokozza a kávé ízét és zamatát. E 
gazdag íz elérése érdekében a kávéfőző 
többszöri folyamatos lefőzési folyamatot végez. 
A különleges időzítéses folyamat révén az őrölt 
kávét a víz fokozatosan járja át, biztosítva ezzel 
a legkiválóbb íz- és zamatanyagok kivonását.

Tippek és tanácsok

A vízkőlerakódások elkerülése érdekében lágyí-
tott vagy szűrt vizet használjon.
A nem használt kávét száraz, hűvös helyen 
tárolja.
A csomagolt kávé felbontása után azt szorosan 
zárja vissza, hogy minél tovább megőrizhesse 
frissességét.
A szűrőben lévő kávézaccot ne használja fel 
újra, mert azzal romlik az ízhatás.
A kávé újbóli felmelegítése nem javasolt, mivel
íze közvetlenül lefőzés után a legintenzívebb.

Automatikus kávéfőzés

Az automatikus kávéfőzés funkció 
használatáhozbe kell kapcsolni az órát.

Óra beállítása

1. Nyomja meg az órabeállító gombot H a pon-
tos idő szerinti óra beállításához.
– A számok gyors előrefelé történő léptetéséhez
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
2. Nyomja meg a percbeállító gombot I a pon-
tos idő szerinti perc beállításához.
– A számok gyors előrefelé történő léptetéséhez
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Az automatikus kávéfőzés funkció beállítása

1. Kövesse a „Kávé készítése” c. fejezetben
megadott 1 - 2 lépéseket.
2. Nyomja meg a Program gombot E az au-
tomatikus kávéfőzés kívánt időpontjának 
beállításához.
– A Program gomb világít.
3. Az óra- és a percbeállító gombok segítségével
H, I adja meg azt az időpontot, amikor 
szeretné, hogy a készülék megkezdje a kávé 
lefőzését.

Ha ellenőrizni akarja az automatikus kávéfőzés
kezdetének időpontját, egyszerűen nyom-
ja meg a Program gombot E . A beállított idő 
pár másodpercig megjelenik a kijelzőn G . 
Majd automatikusan visszatér a pontos idő ki-
jelzéséhez.
4. Nyomja meg az Auto on gombot F .
– Az Auto on gomb F kigyullad.
5. A kávéfőző az előre beállított időpontban au-
tomatikusan megkezdi a kávé lefőzését.

A kávéfőzés megkezdésekor az Auto on gomb 
F kialszik és az On/Off gomb J világít, jelezve, 
hogy a kávéfőző működésben van.
Az automatikus kávéfőzés funkció kikapc-
solásához egyszerűen nyomja meg ismét az 
Auto on J gombot. A lámpa kialszik.
6. Ha a készülék végzett a lefőzéssel és az 
üvegkancsó K megtelt, I , vegye le az üveg-
kancsót a L melegítőlapról. A kávé elkészült.
7, A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
Be/Kikapcsoló gombot J.



A termék rendszeres tisztításával a termék 
élettartama meghosszabbodik, és kevesebb 
problémára számíthat.

 
VESZÉLY:
Ne használjon benzint, maró hatású 
mosószereket, fémből készült tisztítóesz-
közöket, fém surolópárnákat a készülék 
tisztításához.!

 

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali
konnektorból.
2. Hagyja a készüléket lehűlni.
3. Vegye le az üvegkancsót H .
4. Nyissa fel a szűrőtartó fedelét B .
5. Húzza ki a szűrőtartót C . Vegye ki a zaccot
tartalmazó papírszűrőt és dobja ki.
6. Folyó víz alatt, kevés kímélő tisztítószerrel 
tisztítsa C a szűrőtartót. A szűrőtartó C és az 
üvegkancsó H a mosogatógép felső fiókjában 
vagy folyó víz alatt tisztítható.
7. Puha, nedves ruha és kevés kímélő tisz-
títószer segítségével tisztítsa meg a készülék 
külsejét.
8. Tegye helyére a szűrőtartót C és zárja le a
fedelét B .
9. Helyezze az üvegkancsót H a melegítőlapra I .

Mielőtt a tisztítást követően használatba venné
a készüléket, törölje szárazra minden részét
alaposan egy puha kendővel.

A készülék vízkőtelenítése

A vízkőtelenítéssel meghosszabbítható a készülék
élettartama. Évente legalább 4 alkalommal 
végezzen vízkőtelenítést. A művelet gyakorisága 
a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, 
annál gyakrabban van szükség vízkőtelenítésre.

1. A megfelelő vízkőtelenítőt szaküzletben 
szerezze be. Kérjük, a vízkőtelenítő beszerzése-
kor nevezze meg a készüléket.
2. Vízkőtelenítés előtt alaposan olvassa el víz-
kőtelenítőre vonatkozó gyártói tájékoztatót. 
Amennyiben a gyártó utasításai eltérnek az aláb-
biakban ismertetett lépésektől, a gyártó utasítá-
sait kövesse.

Kereskedelemben kapható vízkőtelenítő helyett 
ecet- vagy citromsav is használható.

3. Töltse fel a víztartályt a „12” jelzésig és adja
hozza a vízkőtelenítőt.
Keverési arány: 4 rész vízhez 1 rész vízkőtelenítő.
4. Kapcsolja be a készüléket és várjon, amíg 
körülbelül egy nagy kávéscsészényi víz átfolyik 
rajta.
5. Kapcsolja ki a készüléket.
6. Hagyja a keveréket a gépben körülbelül 15 
percig.
7. Ismételje meg a 4 – 6. lépéseket.
8. Most ismét kapcsolja be a készüléket és várja
meg, amíg az egész keverék átfolyik rajta.
9 .Töltse fel a víztartályt hideg, friss ivóvízzel és
engedje át a gépen a teljes mennyiséget.
10. Ismételje meg négyszer a 9. lépést.
11. A készülék ekkor ismét készen áll a 
kávékészítésre. 

Tárolás
Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem 
használja, akkor tárolja elővigyázatosan, hűvős, 
száraz helyen, védve a nedvességtől.

A tápkábelt ne csavarja a készülék köré. 

A készülék gyermekektől távol tartandó.
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VESZÉLY:
Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba
a készüléket illetve az elektromos csatla-
kozókábelét! Áramütés veszélye áll fenn!


