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AZ ÉLVEZET TÖBB, MINT EGY CSÉSZE KÁVÉ!

Előszó

Tisztelt vásárlónk!

Ön helyesen döntött azzal, hogy a Pivalla kávéfőzőt választotta. Ezzel jól bevált, 
minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok 
örömet kívánunk új kávéfőzője használata során. 

A GRAEF eszpresszó gépek  által használt eszpresszó technológia 
fejlesztése 1901-re nyúlik vissza. A finomra őrölt kávészemeket nagy 
nyomás alatt (mintegy 9 bar) kb. 23 másodperc alatt készítjük el. Az 
eltávolítható kávékarba manuálisan töltjük bele a ledarált kávét, majd 
belenyomjuk a kávékar szűrőbetétjéhez (tamperoljuk). A jó eszpresz-
szóhoz jó kezdőpont, ha követi a 4-M formulát:

1. A keverkék - A kávébab kiválasztása
2. A daráló - Egy jó őrlő, amivel a bab mindig frissen őrölt, mint pl. a 

Graef CM 702, CM 800, CM 802, CM 900.
3. Az eszköz - Egy jó gép, ami optimális víznyomással működik.
4. Emberi kéz által működtetett - Köszönhetően a manuális működés-

nek, az eszpresszót a 3 másik tényezővel lehet elkészíteni és 
koordinálni.
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ESZPRESSZÓ SPECIALITÁSOK
Az eszpresszó sok kávéfajta alapja. Szeretnénk Önnek bemutatni a legismertebbeket. 

Lungo
● Ugyanannyi kávé,

mint az eszpresszónál, 
de dupla annyi vízzel.

Macchiato
● Eszpresszó tejhab

koronával.

Corretto
● Eszpresszó egy csipetnyi

alkohollal, pl. Grappa, 
Amaretto, Brandy, stb.

Cappuccino
● Eszpresszó habos tejjel.

Caffé Latte
● Dupla eszpresszó forró

tejjel.

Doppio
● Dupla eszpresszó dupla

annyi kávéval és vízzel.

Caffé Americano
● Eszpresszó azonos

mennyiségű vagy dupla 
annyi vízzel.

Ristretto
● Ugyanannyi kávé,

mint az eszpresszónál, 
de fele annyi vízzel.

Latte Macchiato
● 2/3 forró tej, 1/3 tejhab

és végül az eszpresszó.



ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi 
utasításokat:
■ Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék burkolatán, csatlakozókábelén és -

dugóján nem észlelhető-e külső sérülés. Sérült készüléket ne üzemeltessen.
■ Javítást kizárólag szakember, illetve a GRAEF ügyfélszolgálat végezhet. A nem

megfelelő javítás a felhasználóra nézve nagy veszéllyel járhat. Továbbá ekkor a
garancia is érvényét veszti.

■ A készüléket a garanciális időszak alatt kizárólag a GRAEF ügyfélszolgálat
javíthatja, ellenkező esetben a garancia a további sérülésekre nem terjed ki.

■ A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni. A
biztonsági előírásoknak való megfelelést csak akkor tudjuk garantálni, ha ilyen
alkatrészek kerülnek felhasználásra.

■ A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális
képességű személyek (és gyermekek sem), illetve olyanok, akiknek nincs
megfelelő tapasztalatuk/tudásuk, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki a
biztonságukért felelős, illetve ha ilyen személytől utasításokat kaptak a
készülék használatára nézve.

■ A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne
játszhassanak a készülékkel.

■ A tápkábelt az aljzatból mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki, ne a
csatlakozókábelnél fogva.

■ Ne emelje meg a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
■ Soha ne hordozza a készüléket működés közben.
■ A készülék nem használható külső időkapcsolóval, illetve különálló távvezérlő

rendszerrel.
■ Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.

■ A készüléket tilos vízbe meríteni.
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KICSOMAGOLÁS
A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:

Vegye ki a készüléket a kartondobozból
Vegyen ki minden csomagolóanyagot
Vegyen le minden címkét a készülékről (de az adattáblát ne).

A telepítési helyszín követelményei

A készülék biztonságos és gondtalan működése érdekében a telepítési helyszín-
nek meg kell felelnie az alábbi előfeltételeknek:

■ A készüléket szilárd, lapos egyenes, csúszásmentes és hőálló alapra kell he-
lyezni, melynek megfelelő a teherbírása.

■ Olyan helyet válasszon, ahol gyermekek nem tudnak a készülék
forró felületeihez érni.

■ A készülék nem helyezhető el fali és beépített szekrényben.

■ Ne helyezze el a készüléket forró, nedves, illetve páradús kör-
nyezetben.

■ A tápaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt köny-
nyen ki lehessen húzni.

Biztonsági utasítások
VIGYÁZAT
A készülék első használata során személyi sérülés és vagyoni kár 
keletkezhet!
A veszélyek kiküszöbölése érdekében tartsa be a lenti biztonsági 
utasításokat:

► A csomagolóanyagot ne használja játékszerként.
Fulladásveszély.

► A személyi sérülés és a va-gyoni kár megelőzése érdekében
kövesse az elhelyezésre és a készülék elektromos 
csatlakoztatására vonatkozó utasításokat.
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TERMÉKLEÍRÁS

Pannarello

Csepegtető tálca

Víztartály

Főzőegység

Vezérlő kapcsoló

TARTOZÉKOK

Dupla falú szűrő 1 
csészéhez

Dupla falú szűrő 2 
csészéhez

TamperKávékar

Kávépárna szűrőbetét

Kávékar

Szívócső

Tisztító eszköz

Kivezetés

Vízszintjelző

Ki/Bekapcsoló Kávé / Forró víz gomb

Gőz gomb

Kanál

Tejkancsó

Gőz és forró víz fúvóka 
Nyél
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Pannarello

Water tank

Suction pipe

Handle

SZŰRŐK
Dupla falú szűrőbetét

Kávépárna szűrőbetét

A kávépárna szűrőbetéttel kereskedelmi kávépárnákat is használhat 
egy csésze kávéhoz.

VÍZSZINTJELZŐ
Hangjelzés figyelmeztet, ha nincs több víz a tartályban. A jelenlegi folyamatot még be 
tudja fejezni, de azt követően meg tudja tölteni a víztartályt.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Légtelenítés
● Helyezze a csatlakozót az aljzatba.

4

● Vegye ki a víztartályt ● Nyomja meg az ON/OFF
 gombot , a gomb 

1 csésze 2 csésze
Ezek a szűrőbetétek megkönnyítik az eszpresszó 
előkészítését, biztosítva a tökéletes krémességet. 
Javasoljuk, hogy alapvetően frissen őrölt kávét 
használjon. A kétcsészés dupla faflú szűrőbetétet 
Cappuccino vagy forró csoki kávépárnához is 
használható vagy 2 csésze kávéhoz való 2 
kereskedelmi kávépárnához.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt, illetve hosszan tartó üzemszünetet követően főzzön át néhány 
csésze vizet (kávébab nélkül), hogy alaposan átöblítse a rendszert. Ehhez kövesse a 
„Presszókávé készítése” című részben leírt utasításokat.

●Töltse meg a víztartályt
friss vízzel és helyezze
vissza

Megjegyzés: Az első bekapcsolás előtt, valamint akkor is légtelenítse a készüléket, ha már 
régóta nem használta azt. A légtelenítés során ne helyezze be a kávékart.

felvillan.
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 ●  Ha a gomb világít,    

 és a  piros, de már 

● Tegyen egy csészét a
gőzfúvóka alá

● Fordítsa el a vezérlő kapcsolót

ide: , és a folyamat elindul.

MANUAL

● Hagyja kiáramolni a levegőt
addig, amíg vízugár jön
ki belőle.

ELŐKÉSZÜLETEK
Megjegyzés:  Miután újra bekapcsolta az egységet, indítsa el a gépet üresen, ahogy 
lejjebb részletezve van, annak érdekében, hogy a rendszert hőmérsékletbe hozza.

● Töltse meg a víztartályt
vízzel és tegye vissza.

● Helyezze be a szükséges
szűrőt.

● Vegye ki a víztartályt.

nem villog, a gép 
felmelegedett és készen 
áll 
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● Kapcsolja be a gépet
A lámpák a gép felme-
legedésével felvillannak.

● Ezt követően, ha a gomb
világít, a gép készen áll a
használatra.

● Tegye be a kávékart őrölt
kávé nélkül (balról jobbra)

MANUAL

● Tegyen egy csészét a 
kivezetés alá.

● Fordítsa el  a vezérlő gombot ● Engedje, hogy a csésze félig 
megteljen, hogy a gép 
felmelegedjen.

● Ezután fordítsa  a vezérlő 
gombot a "STANDBY" 
pozícióba.

EZPRESSZÓ KÉSZÍTÉS
Megjegyzés: Olvassa el az előkészületek részt a kávékar, a rendszer és a csésze 
felmelegítéséhez. Ezután kezdje meg az eszpresszó elkészítését.

és indítsa   el a gépet kávé 
nélkül.
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● Törölje szárazra a
kávékart

● Őrölje le a kávébabot a 
kávékarba (amíg a 
szűrő megtelik).

● Határozottan nyomja meg a
kávészemeket a tamperrel.

● A szűrő felső széle és a
kávé közötti távolság kb. 3 
mm.

● Törölje le a felesleges
kávészemeket a széléről és
rögzítse a kávékart.

● Tegyen egy vagy két
csészét a kivezetés alá.

kb. 3 mm

● Fordítsa el a  vezérlő gomb-
ot ide:

● Miután elérte a kívánt 
mennyiségű kávét, a 
vezérlőgombot újra 
fordítsa a "STANDBY" 
pozícióba.

● Távolítsa el a kávékart
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● Távolítsa el a kávézaccot
kávékart a főzőegység
alatt  és röviden engedje
rajta át a vizet.

KÁVÉKÉSZÍTÉS KÁVÉPÁRNÁKKAL

● Helyezze a kávépárnát a
szűrő belsejébe.

● Rögzítse a kávékart● Törölje szárazra a
kávékart

● Tegyen egy vagy két
csészét a kivezetés alá.

● Fordítsa el a  vezérlő gomb-
ot ide:

● Miután elérte a kívánt 
mennyiségű kávét, a 
vezérlőgombot újra 
fordítsa a "STANDBY" 
pozícióba.

● A tisztításhoz tartsa a

Tegye a kávépárnát a kávékarba.
Megjegyzés: Olvassa el az előkészületek részt a kávékar, a rendszer és a csésze felmelegí-
téséhez. Ezután kezdje meg az eszpresszó elkészítését.
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● Távolítsa el a használt
kávépárnát

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

TEJHABOSÍTÁS  PANNARELLÓVAL
Ha az eszköz kikacsolt, kapcsolja be újra

● Nyomja meg a
 gombot. Ha 

felvillant, a rendszer 
melegszik.

● Ha a
 gomb világít,  a 

rendszer készen áll a 
működésre.

● Irányítsa a gőz fúvókát a
csepegtetőtálca fedeléhez.

● Fordítsa a vezérlőgombot

ide , és hagyja, hogy

a kicsapódó víz kiára-
moljon.

● Miután a kicsapódó víz 
eltávozott , fordítsa a 
vezérlőgombot a
"STANDBY"  pozícióba

● Fordítsa a gőz fúvókát
kifelé.

● Távolítsa el a kávékart ● A tisztításhoz tartsa a
kávékart a főzőegység
alatt  és röviden engedje
rajta át a vizet.

● Töltse a zárt edényt 1/3-ig hideg tejjel

Ha a készüléket kb. 20 percig nem használják, automatikusan kikapcsol, hogy energiát 
takarítson meg. 
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● Most merítse a fúvókát a
tejbe és fordítsa a
vezérlőgombot ide:

● Tartsa a tejkancsót enyhe
szögben.

● Engedje le a tejkancsót, ha a
tej szintje növekszik és
fordítsa a vezérlőgombot
"STANDBY" pozícióba.

● Miután befejezte a folya-
matot, nyomja meg a

● Ha a gomb pirosan ● Tartsa a fúvókát a
csepegtetőtálca felé,majd 
fordítsa a vezérlőpultot a 

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy az eljárás során a tejet ne hevítse 70°C-nál melegebbre, 
mert különben a hab összeesik, és az ital túl édes vagy akár égett tej ízű lesz.

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE
Ha az eszköz kikacsolt, kapcsolja be újra.

gomb felé.  Engedje a 
vizet egy rövid ideig 

gombot ismét. Figyelem!
A gőz elpárolog

világít, a gép újra készen
áll a kávékészítésre. 
Figyelem! A gőz újra 
elpárolog rövid ideig. átmenni rajra, majd 

tisztítsa meg egy 
törlőkendővel.
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● Fordítsa a fúvókát kifelé
és tegyen alá egy poharat.

● Ellenőrizze, hogy a gomb 
világít-e

● Fordítsa a vezérlő gombot

a , felé, hogy a folymat
elinduljon.

● Miután a folyamat
lezajlott, fordítsa vissza a 
kezelőgombot a 
"STANDBY" pozícióba.

Csészemelegítő
A készülék passzív csészemelegítő funkcióval rendelkezik.

● Helyezze a csészéket a gép
tetejére, hogy
felmelegedjenek.

VÍZKŐOLDÁS
Ha rendszeresen vízkőteleníti a készüléket, növeli az élettartamát. Csak GRAEF 
vízkőmentesítő tablettákat használjon, mely kifejezetten az Ön készülékéhez 
passzolnak.  Ezen a linket tudja elérni: http://graef.hu/webaruhaz/tartozekok-es-
kellekek/graef-vizkooldo-tabletta-kavefozohoz?id=71

Megjegyzés: Amennyiben korábban már használta a 
gőz funkciót nem sokkal korábban, üres állapotban 
használja a gőzölőt.
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Nem vállalunk felelősséget a vízkőoldás hiánya miatt és a nem megfelelő vízkőoldó 
tabletta használata miatt adódó károkért. Ebben az esetben a garancia érvényét veszti.
● Távolítsa el a pannarellót és csavarja le a  gőzfúvókát.
● Távolítsa el a kávékart, a víztartályt és a csepegtető tálcát.
● Fordítsa a gépet fejjel lefelé.
● Egy 2,5-ös hex kulcsot használva csavarja ki a zuhany adagolót a főzőfejből.
● Távolítsa el a gumitömítést.
● Mossa ki a zuhany adagolót szappanos vízzel és öblítse ki és szárítsa meg.
● A csavart és a gumitömítést egy biztonságos helyre tegye félre.
● Egy kis ecsettel súrolja ki a főzőfej környékét, eltávolítva az összes kávégranulátumt.
● Fordítsa vissza a készüléket.
● Cserélje ki a csepegtetőtálcát.

1 x 

ca.
5 Min.1,5 

liter

● Kapcsolja be a gépet.
1,5 liter vízzel

● Dobja bele a GRAEF 
vízkőoldó tablettát a 
víztartályba és hagyja 
hatni, amíg fel nem 
oldódik.

● Helyezze vissza a
víztartályt

MANUAL

● Helyezzen egy edényt az
egység alá. Ne tegye bele a
kávékart.

● Fordítsa  a vezérlőpanelt 
ide:

● Töltse meg a víztartályt kb.
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● Amikor az edény megtelt,
a vezérlőgombot fordítsa
ismét a "STANDBY"
pozícióba.

● Ürítse ki az edényt és
helyezze be a gőzfúvóka alá

● Fordítsa a vezérlőgombot
ide:

4 x

● Pár másodperc múlva a
vezérlőgombot fordítsa
"STANDBY" pozícióba

● Tegyen egy edényt ismét
a főzőegység alá.

● Felváltva ismételje meg a
folyamatot 4 alkalommal.

MANUAL

● Hagyja hatni a keveréket
15 percig

● Ismételje meg a
vízkőoldó folyamatot, míg
a tartály ki nem ürül

● Vegye ki a víztartályt és 
öntse ki a maradék vizet
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(15)

● Töltse meg a tartályt friss
vízzel

MANUAL

● Helyezze vissza a
víztartályt.

● Tegyen egy edényt a 
főzőegység alá.

● Fordítsa a vezérlő gombot

ide:

● Amikor az edény megtelt,
fordítsa a vezérlőgombot a
"SANDBY" pozícióba.

● Ürítse ki az edényt és tegye a
gőzfúvóka alá.

● Fordítsa a vezérlőgombot 
ide:

● Pár másodperc múlva
fordítsa a vezérlőgombot a
"STANDBY" pozícióba

OK

●

●

Hagyja, hogy a készülék lehűljön, majd cserélje ki a gumitömítést, a szűrőt é a 
csavart. Húzza meg jól.
Minden vízkő eltávolítása után végezze el a tisztítást.
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TISZTÍTÁS
A FŐZŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Csak a GRAEF tisztító tabletta illeszkedik kifejezetten ehhez a géphez. Ez a következő 
inken elérhető: http://graef.hu/webaruhaz/tartozekok-es-kellekek/graef-kavefozo-
tisztito-tabletta?id=70

● Vegye ki a víztartályt. ● Helyezze vissza a
víztartályt.

● Helyezze be a szűrőt 2
csészéhez.

● Tegye a GRAEF
tisztító tablettát a
szűrőbe

● Helyezze be a kávékart

MANUAL

● Tegyen egy csészét a 
kimenet alá.

● Fordítsa a  vezérlőgombot
ide:

● 10 másodperc múlva a
vezérlőgombot fordítsa a
"STANDBY" pozícióba

● Töltse meg a víztartályt
kb. 1 liter vízzel



20

● Várjon 30 másodpercet ● Fordítsa a vezérlőgom-
bot ide:

7 x

● Ismételje meg a
folyamatot 7 alkalommal

● Fordítsa a vezérlőgombot
ide:

● 30 másodperc múlva  a
vezérlőgombot állítsa vissza a
"STANDBY" pozícióba. Kész!
Most folytassa a szokásos
módon.

● Távolítsa el a csészét  és
öntse ki a vizet.

● Vegye ki a kávékart és
távolítsa el a víztartályt.

● Töltse meg a víztartályt 
friss vízzel és helyezze azt 
vissza.

30 másodperc 

● 10 másodperc múlva a
vezérlőgombot fordítsa
újra a "STANDBY"
pozícióba
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KÜLSŐ TISZTÍTÁS
● Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a gép külső felületét. Erős szennyeződések esetén

használjon enyhe tisztítószert.
● Húzza ki a csepegtetőtálcát
● Vegye ki a csepegtető tálat.
● Ürítse ki a csepegtető tálcát.
● Az összeset tisztítsa meg folyó víz alatt.
●Ezután helyezze vissza a csepegtető tálcát és tányért.

TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK

● Távolítsa el a
csepegtetőtálcát.

● Vegye ki a tisztító eszközt

● Tisztítsa meg a
gőzfúvókát egy puha
ruhával.

● A tisztító eszköz 
vastagabb felét használva 
tisztítsa meg a gőz fúvóka 
csövét.

● A tisztító eszköz
vékonyabb részét
használva tisztítsa meg a
szűrőbetét nyílásait.



22

TECHNIKAI ADATOK

Art-Nr.: ES 702

230 V - 240 V ~  1470 Watt - 1600 Watt  
50 - 60 Hz

Gebr. Graef GmbH & Co. KG 
Donnerfeld 6
D-59757 Arnsberg

VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVIZ
Ha a gépének szervizre van szüksége, kérjük keresse fel a magyar forgalmazót. Dunartis 
Kft. 1161 Budapest, Rákóczi út 45. E-mail: info@dunartis.hu. Tel: 06204175484

KIEGÉSZÍTŐK
További kiegészítők rendelhetők az intetes webáruházunkból: www.graef.hu

Vízkőoldótabletta, 6 darab, 
Cikkszám: 145618

Tisztító tabletta, 10 darab 
Cikkszám: 145614

Tejkancsó 
Cikkszám: 145627

Tamper tartó 
Cikkszám: 145781
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Kávézacc kiöntő (szürke) 
Cikkszám: 145612

Sima falú szűrőbetét 
Cikkszám: 145644

Tisztító kefe 
Cikkszám: 13033

Főzőkar egy kifolyóval 
Cikkszám: 145933

Szűrőbetét ESE kávépárnához 
Cikkszám: 146203

Főzőkar kávébetéthez 
Cikkszám: 146506

Kapszula szűrőbetét Nescafé Dolce 
Gusto®* -hoz
Cikkszám: 146428

Kapszula szűrőbetét Tchibo Cafissimo* -hoz 
Cikkszám: 146426

Kapszula szűrőbetét Lavazza A Modo 
Mio* -hoz
Cikkszám:  146425

Kapszula szűrőbetét  Nespresso®* -hoz 
Cikkszám: 146427
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HULLADÉKKEZELÉS

2 ÉV GARANCIA

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni, 
hanem elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló állomáson kell leadni. 
Erre a terméken és a kezelési útmutatóban található szimbólum is rámutat. Az anya-
gokat jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosítani. Az újrahasznosítással, az 
anyagok felhasz  nálásával és a régi készülé-kek újra hasznosításának más mód 
szereivel jelentős mértékben hoz zájárul környezetünk védelméhez. A megfelelő 
hulladékke-zelő telepekkel kapcsolatban az önkormányzaton érdeklődhet.

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a 
vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem 
terjed ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan 
hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy 
értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, 
ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra 
sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak 
tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy 
meg javítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.




