
Használati útmutató az LF 400 MILK típusú kapszulás kávéfőzőkhöz       

Lefőzhető kávé fajták: Eszpresszó – Cappucino – Caffe Latte – Hosszú kávé 

Jellemzők, tartozékok: 

1) Érintőképernyő 

A programozott és tetszés 
szerinti hosszúságú kávé 
funkció saját pohárral, míg a 
capuccino és a latte funkciót 

csak a gép saját kancsójának 

használatával lehet 
elkészíteni. A gép saját 
kancsója nem pótolható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Víztartály kapacitása 1,2 liter  

3) Kapszulatartály: max. 7-8 

db kapszula tárolására 
alkalmas. (a tartó több 
részből áll, ürítéskor 
figyelni kell, hogy ne 

kerüljön az egyik rész se 

kidobásra, mivel nem 

pótolható) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pohártartó 2 állítható magasságban (a pohártartó egyben csepptálca is, melyet üríteni, tisztítani szükséges – kép 
fent) 

5) Tejhabosító kancsó (a 

cappucino és latte típusú 
kávék csak ezzel az 
edénnyel készíthetőek el) 

Ha az edény megfelelően a 
helyére lett pattintva, 

akkor aktívak lesznek a 
kezelőpanelen lévő 
cappucino és latte 
programgombok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programozott 

Eszpresszó (kb. 4 cl.) 

Eszpresszó, melynek 

mennyiségét magunk 

állíthatjuk a gomb 

ismételt 

megnyomásáig. 

Cappucino 

 (automatikusan 

beállított adag) 

Latte  

(automatikusan 

beállított adag) 

Cappucinohoz 

szükséges max. tej 

mennyiség 
Lattéhoz szükséges 

max. tej mennyiség 

Mobil csepptálca-

pohártartó (állítható 

magasság 

szabályozást tesz 

lehetővé, a lyukacsos 

részre ürítéskor 

vigyázni kell, nem 

pótolhatóak.) Kapszulatartó 

részei (ürítéskor 

figyelni kell, 

hogy ne essen a 

szemetesbe) 



Használati útmutató az LF 400Milk típusú kapszulás kávéfőzőkhöz  
 

1. Csatlakoztassa hálózathoz a készüléket. Az érintőpanelen a gombok villogni kezdenek. 
2. Töltse fel a víztartályt csap vízzel és illessze a helyére. A tetejét tegye rá. (A gép, amíg felszívja a 

megfelelő mennyiségű vizet kicsit hangosabb, de ez néhány másodpercen belül megszűnik. Ha kicsit 
megmozgatjuk a víztartályt, könnyebben légtelenítődik a rendszer és így előbb lesz használható)  

3. Amikor a gombok már felváltva nem villognak, folyamatosan világítanak a készülék használható, de 

csak azon típusú kávék készíthetők, melyek gombjai világítanak.  

4. Gombok: 

• Espresso kp. 4 cl kávét ad. 
• Espresso tetszés szerinti mennyiség – az elindítást követően a hozzá adagolt vízmennyiség a gomb 

ismételt megnyomásával a víz leállítással szabályozható. 
• Cappucino és Latte – ez a funkció csak a saját kancsó (tetővel együttes helyére pattintással 

indítható) 
5. A kívánt funkció kiválasztása esetén a megfelelő poharat vagy a tejes kancsót a tetejével együtt (csak 

egyféle állásban kerül megfelelően a tető a helyére) helyezzük a pohártartóra. (Kisebb pohár 
használata esetén a pohártartó magasabbra is állítható, hogy a kávé kicsapódását a pohárból 
megelőzzük)  

6. Ezt követően hajtsuk fel a gép tetejénél lévő ezüstszínű kart, mely kinyitja a kapszulatartót. A kapszulát 
helyezzük bele a nyílásba – ne feszegessük – megfelelő irányban való behelyezés esetén könnyedén 
beleesik, majd az ezüst kart csukjuk vissza. 

7. Cappucino és Latte készítéséhez a tejes kancsót a megfelelő jelig töltsük fel hideg tejjel. (A kancsón 
megadott két jelnél minimálisan -2mm-rel a jel alattig – lehet kevesebbet tölteni, mivel kevesebbnél 
kihabzik a kancsóból a tej.) A kancsó feszesen pattan a helyére, ezek a funkciók ekkor lesznek aktívak 
a gépen. A gép először felmelegíti a tejet, felhabosítja, majd beleengedi a kávét. Habosítás közben 
kattogó hang hallható, ez nem hiba. A készülék automatikusan áll le. Cappucino és Latte készítése 
történhet úgy is, hogy ezen funkciókkal a tej felhabosításra kerül, majd mielőtt a kávét adagolja a gép 
megállítjuk a gombbal manuálisan és a kávét külön főzzük le egy másik pohárban az Espresso 
funkcióval. Az így lefőzött kávéra rátöltött tejhab, még szemet gyönyörködtetőbb lesz. 

8. A napi használat során figyelni kell a csepptálca (pohártartó rész) telítődésére melyet üríteni, tisztítani 
szükséges. Ürítéskor a lyukacsos műanyag részre figyelni kell, nehogy a szemetesbe essen. 

9. Amennyiben megtelik a kapszulatartó, az érintő panel két alsó gombja („tetszőleges kávé” és 
„cappucino” gomb) villog. Ilyenkor ki kell üríteni a kapszulatartót. Itt megint csak figyelni kell, hogy a 

kapszulatartó egy kisebb és egy nagyobb részből áll, ürítéskor a nagyobb rész beleeshet a szemetesbe. 
(nem pótolható). Az alsó két gomb akkor is villoghat, ha a kapszula tartó nem került megfelelően a 
helyére. 

10. A tejadagoló kancsót és a fedelére applikált habosító fejet minden egyes használat után el kell öblíteni, 
különben a következő adag lefőzésekor kifut a tejhab. Naponta 1 vagy 2 alkalommal érdemes a 
tisztítást úgy elvégezni, hogy kapszula nem kerül a gépbe, a kapszula nyílást kinyitjuk és visszazárjuk a 
gép tetején található karral, hogy a korábbi kapszula a gép kapszula tartójába leessen, és ne főzze át 
újra a gép. Ezt követően egy cappucino funkciót kell tej nélkül elindítani, ezzel a felszívó cső is 
átmosásra kerül. 

11. Ha a víztartályban nincs megfelelő mennyiségű víz, a készülék berregő hangot ad. 

 


