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Nordic Espresso Coffee Machine
Model: SK22110 (all colours)

Help line: 0333 220 6050
Hints, tips & videos: www.swan-brand.co.uk/coffee
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Når du bruger ethvert elektrisk apparat, skal grundlæggende 
sikkerhedsforholdsregler altid følges - se nedenfor:

• Sørg altid for, at spændingen på klassificerings etiketten svarer til 
netspændingen i dit hjem. Forkert betjening og forkert brug kan skade 
apparatet og forårsage personskade.

• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de har fået 
tilsyn eller instruktioner angående brug af apparatet på en sikker måde 
og forstår de involverede farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må 
ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og overvåges. 
Opbevar apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 
år. Kontroller strømkablet og stikket regelmæssigt for skader. Hvis 
ledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten 
eller en kvalificeret person for at undgå elektrisk fare.

• Brug ikke apparatet, hvis det er tabt eller beskadiget på nogen måde. I 
tilfælde af skade, tag enheden med til undersøgelse og / eller reparation 
af en autoriseret service agent.

• Put aldrig enheden i vand eller anden væske til rengøringsformål. 
Fjern stikket fra stikkontakten ved at tage fat i stikket. Gør det ikke ved 
at trække i ledningen for at fjerne apparatet fra stikkontakten. Frakobl 
altid enheden, når den ikke er i brug, før rengøring eller når du tilføjer 
eller fjerner dele.

• Brug af ekstraudstyr, der ikke er anbefalet eller leveret af producenten 
kan resultere i kvæstelser, brand eller elektrisk stød.

VIGTIGE INFORMATIONER VED BRUG
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VIGTIGE INFORMATIONER VED BRUG

• Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord. Sørg for, at 
ledningen ikke er i en position, hvor den kan blive trukket i ved et uheld.

• Lad ikke ledningen røre ved varme overflader og anbring den ikke på 
eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk brænder eller i en 
opvarmet ovn.

• Brug ikke apparatet på en gas- eller elektrisk kogeplade eller over/i 
nærheden af en åben ild.

• Brug af forlængerledning til dette apparat er anbefales ikke. Men hvis 
det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du sikre dig, at 
ledningen passer til strømforbruget af apparatet for at undgå 
overophedning af forlængerledningen, apparat eller stikkontakten. Placer 
ikke forlængerledningen i en position, hvor små børn eller dyr kan 
trække i den eller snuble over den.

• Dette apparat er ikke egnet til udendørs brug. Brug ikke apparatet til 
andet end det tilsigtede brug.

• Bær ikke apparatet i strømkablet.

• Lad ikke apparatet være uden opsyn under brug. Frakobl altid 
enheden, når den ikke er i brug eller før rengøring. Brug altid apparatet 
på en glat, jævn, stabil overflade. Placer ikke enheden på eller i 
nærheden af en varm overflade. Sørg for, at enheden er slukket efter 
brug.

• Producenten påtager sig intet ansvar for nogen skade eller 
personskade forårsaget af forkert brug, eller ved reparationer udført af 
uautoriseret personale.

• Sluk for produktet og i tilfælde af tekniske problemer prøv ikke at 
reparere det selv. Returner apparatet til en autoriseret servicefacilitet til 
undersøgelse, justering eller reparation. Insister altid på brug af originale 
reservedele
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Manglende overholdelse af ovenstående nævnte forholdsregler og 
instruktioner, kan påvirke sikker drift af dette produkt.

• Dit apparat må aldrig være tilsuttet en ekstern timer eller enhver form 
for separat fjernbetjeningssystem.

• Brug ikke produktet uden vand

• Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende 
applikationer såsom personale køkkenområder, butikker, kontorer og 
andre arbejdsmiljøer, gårde huse, af klienter i hoteller, moteller og 
andre boligmiljøer, seng og miljøer af morgenmadstype.• Brug ikke 
udendørs.

OVERFYLD IKKE VANDTANKEN. HVIS DET KOMMER 
OVER MAKS. NIVEAUET KAN DET FORÅRSAGE STØD

VIGTIGE INFORMATIONER VED BRUG

Beskrivelse: Espresso Kaffemaskine
Model: SK22110 (alle farver)
Indgangsspænding: 220-240V
Frekvens: 50Hz
Strømforbrug: 1100 watt

TEKNISKE DATA

VARME OVERFLADER
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INDLEDNING

Slå den daglige kværn med vores hjemme barista
Den søde duft af den første kop om morgenen kan fjerne alt dårligt 
morgenhumør og gøre dig klar til at gribe dagen derude med smil på læben. 
Kaffe er virkelig menneskets bedste ven, og når vi lancerer vores stilfulde og 
smarte Retro kaffemaskine, har vi sørget for nogle funktioner så du får det 
bedste ud af din kaffe.

Hold det simpelt med espresso
Måske ex-presso ville være et bedre navn, espressoen er favoriseret af 
italienerne for sin hurtige hit og stærke smag. Espressoen er simpelthen kaffe. 
Den er klar til at spore dig ind på dagen eller natten, hvis du har store planer. 
Hvis du har brug for lidt ekstra umph, tilføj et andet skud kaffe for at føle 
brummen vare længere.

Hombre, Hombre, Americano!
Nogle kalder det måske en sort kaffe. 2/3 varmt vand og 1/3 espresso, denne 
drik kan være klargjort ved hjælp af en espressomaskine eller den ydmyge 
barrista. Hold den brændende varm. 

Aldrig for sent til en latte
Latten har udviklet sig til en drink med så mange muligheder for smag, det er 
næsten overvældende. Chai Latte, Caramel Latte, Vanilla Latte ... hoveder er 
blevet drejet med rette i forvirring ved ankomsten til den lokale kaffebar, så 
mange muligheder tilgængelige for denne enkelt drink. For at holde tingene 
enkle kræver det kun et eller to skud med vandfiltreret kaffe og tilsætning af 
tyndt skummet mælkeskum skabe den originale Café Latte.

Skyld det ned med en cappuccino
En fast ting efter middagen er cappuccinoen en glat og mælkeagtig 
fornøjelse. Et enkelt skud kaffe først, og derefter den skummende top! Tilsæt 
ca. 6 oz mælk til din metalkande og damp, indtil mælken begynder at hvirvle 
og har en dejlig skummende konsistens. Din cappuccino er klar. Hvis du har 
en sød tand, drys en let belægning med chokoladepulver eller kanel på 
toppen
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INDLEDNING

Bland det op med en mokka
Længes du efter lidt luksus? Brug for koffeinhit, men leder også efter en sød 
løsning? Mokka er en magisk blanding af kaffes berigende næring og 
chokolade søde forførende smag. Tilføj et skud espresso til dit yndlingskrus 
og en teske eller to af din foretrukne varme chokoladedrik. Damp din mælk, 
indtil den er varm og glat med et let skum, før du tilføjer det til din kaffe-
chokoladeblanding. Rør din drik, indtil det er et krus af silkeagtig perfektion.

Har du lavet noget magi i køkkenet? Del din favoritkaffe brygnings tip med os 
på sociale medier, så vi kan nyde den perfekte cappuccino, sammen. 
@swanbranduk

• Rør ikke ved de varme overflader på apparatet (f.eks. Dampvand,og 
kaffefilteret lige efter kogning). Brug håndtag eller drejeknapper.

• Lad ikke kaffemaskinen køre uden vand.

• Fjern IKKE porta-filteret, mens du brygger kaffe.

• Fjern kun porta-filteret for at lave yderligere kaffe efter mindst 10 
sekunder.

• Der skal også udvises forsigtighed, når porta-filteret fjernes da 
metaldelene vil være varme. Sørg for at holde ved håndtaget og brug 
filter klemmen til at bortskaffe grumsen.

• Der skal udvises forsigtighed, når enheden flyttes med varme væsker

SIKKERHEDSTIPS
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AN INTERLUDE

Det her er så vigtigt, vi har dedikeret en hel side til det!

• Se hurtigt inden i din elkedel
• Er der nogen kalk skaller i den?
• Hvis der er noget, skal du bruge flaskevand i dette apparat, fordi kalk 
skaller vil tilstoppe dele og ødelægge dit produkt.
• Hvis der ikke er nogen kalk skaller, og du aldrig behøver at afkalke din 
kedel efter brug er det sandsynligvis okay at du bruger ledningsvand i 
maskinen. 
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LÆR DIN MASKINE AT KENDE

KONTROL PANEL

HOVED DELE

Vandtank låg

Vandtank

Dryppeplade

Dryppebakke

Oversvømmelses 
ventil

Kontrol 
panel

Damp 
håndtag

Damp 
pind

Damp knap

Pumpestyring
knap

Tænd / sluk 
knap

Damp indikatorPumpe indikator

Dampstyrke

Temperatur
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SÅDAN BRUGER DU DEN
INDSÆTNING AF FILTER
For at indsætte det valgte filter i porta-filteret skal du sørge for at justere hakket på 
filteret med rillen inde i porta-filteret

Drej filteret til venstre eller højre for at låse på plads. Dette vil hjælpe med at sikre 
filteret i portafilter. Der er to kaffefiltre: lavvandet (enkelt skud) og dyb (dobbeltskud)

porta-filter

kaffe filter

FØR FØRSTE BRUG
Fjern al emballage. Sørg for, at dampknappen er på 0, og dampknappen, 
pumpestyringsknap og On / Off-knap er i OFF (ud) position.

For at sikre, at den første kop kaffe smager fremragende, skal du skylle 
kaffemaskinen med varmt vand som følger:

Træk kaffemaskinens vandtank ud. Held vand i tanken. Fyld ikke forbi MAX-
niveauet. Indsæt tanken tilbage i kaffemaskinen.
• Sæt kaffefilter i porta-filter (ingen kaffe i kaffefilter), og sæt det derefter i 
holderen (se fig. 1), og drej det mod uret, indtil det er fastgjort  (se fig. 2 og 
Figur 3)

fig.1 fig.2 fig.3

SK22110_NORD_IM.indd   9 14/10/2019   14:42



10

SÅDAN BRUGER DU DEN
• Stil en espressokop på dryppladen. Sørg for, at dampknappen er i “O” 

position
•                    for at tændeSæt stikket i stikkontaktet og tryk på tænd/sluk knappen 

for produktet. Strømindikatoren vil lyse rødt. 
• Tryk pumpestyringsknappen ned , pumpen vil pumpe vand.  

Når der kommer vand ud af pumpen tryk da igen på knappen for at stoppe
 det igen.

• Sørg for at dampknappen  er i "ud" position og vent et øjeblik.
Produktet til begynde at forvarme. Når kaffeknappen lyser grønt er 
produktet færdig med at forvarme. 

• Tryk på pumpestyringsknappen  igen og vand vil løbe ud.
• Når vandet har strømmet i 1 minut, skal du trykke på pumpe

styringsknappen, du kan hælde vandet ud i en hver beholder og derefter 
rense dem grundigt. Nu kan du begynde at brygge kaffe.

• Bemærk: Der kan være støj, når vandet pumpes for første gang. Dette er 
normalt, da apparatet frigiver luften i systemet. Efter ca. 20 sekunder, 
støjen forsvinder.

FORVARMNING
For at lave en kop god varm espresso kaffe anbefales det at forvarme 
apparatet, før du laver kaffe, inklusive tragten og koppen, så kaffen smagen 
ikke vil blive påvirket af de kolde dele.

• • Fjern den aftagelige vandbeholder, og fyld den med ønsket vand. 
Vandstanden skal være mellem "MAX" -mærket og "MIN" -mærket i 
tanken. Indsæt derefter beholderen ind i apparatet korrekt.

• • Sæt kaffefilter i porta-filter (ingen kaffe i kaffefilteret), og sæt derefter 
porta-filtrer under porta-filter holderen (se fig. 1), og drej den mod uret, 
indtil den er fastgjort (se fig. 2 og fig. 3).

• • Stil en espressokop, som du har forvarmet, på en aftagelig drypbakke. 
Tilslut apparatet til strømforsyningen. Sørg for, at dampknappen er på 
“O”stilling.

• Tryk på tænd/sluk knap for at tænde apparatet. Strømindikatoren vil lyse rød
husk at sørge for dampknappen er

• Tryk pumpekontrol knappen ned
 i "ude" position
  den laveste position. Hvis 

der strømmer vand ud, skal du straks lukke pumpen ved at trykke på 
knappen      til "ude" position igen. Formålet med trinnet er at pumpe vand 
fra tanken ind i huset.

• Når kaffeindikatoren lyser  (grøn), skal du trykke på pumpestyrings
knappen igen, vil der strømme vand ud. 
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SÅDAN BRUGER DU DEN

• Når vandet har strømmet i 20 sek skal du trykke på 
pumpestyringsknappen igen til position "ude". Forvarmningen er 
nu færdig. 

LAV ESPRESSO KAFFE
• Fjern porta-filtret ved at dreje det med uret. 
• Tilføj kaffepulver til kaffefilteret med en måleske. Pres derefter 

kaffepulveret tæt med en tamper. Brug det dybe kaffefilter til dobbelt skud 
og det andet til enkelt skud. 

• Sæt kaffefilteret i porta-filteret, og sæt derefter porta-filteret under 
holderen (se Fig. 1), og drej den mod uret, indtil den er fastgjort (se fig. 2 
og fig. 3).

• Hæld det varme vand ud i bægeret. Placer derefter din varme kop på den 
aftagelig drypbakke.

 er i• Vær sikker på at dampknappen er i position "0" og at knappen  
"ude" position.

• Når den grønne lampe lyser, tryk på pumpestyrings knappen 
• til den nedre position, vent et øjeblik, der strømmer kaffe ud. 
• Du skal trykke og slippe pumpestyringsknappen til "ude" position

manuelt når den ønskede mængde kaffe er nået eller hvis kaffens farve 
bliver lysere tyder det på den bliver tynd.

• Efter end kaffe brygning tryk på tænd/sluk knappen power indikatoren
for kaffen og dampen slukker og kaffemaskinen holder op med at 
arbejde. Din kaffe er nu klar. 

ADVARSEL: Lad ikke kaffemaskinen være uden opsyn, når du laver kaffe. 
• Bemærk : Under kaffebrygning eller dampfremstilling er det normalt for 
"klar" indikatoren at gå ud. Det betyder kun, at varmeren varmer op for at 
holde temperaturen i standardområdet.
• Du kan tage porta-filteret ud ved at dreje med uret og derefter hælde 
kaffematerialet ud 
Lad dem køle helt af, skyl derefter under rindende vand
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LAV CAPPUCCINO 
Du kan få en kop cappuccino ved at toppe en kop espresso med skummet 
mælk. Bemærk: Under damptilførsel skal porta-filteret være i position

Fremgangsmåde:
• Forbered espresso som beskrevet ovenfor i “LAV ESPRESSO KAFFE”. 

Sørg for at koppen er stor nok til at rumme kaffen og den skummede 
mælk. Sørg for, at dampknappen er i “O” -position

• Tryk på damp knappen til             den nedre position, indtil 
dampindikatoren lyser (gul).

• Fyld en kande med ca. 100 ml mælk til hver cappuccino, som du skal 
forvarme - anbefales at bruge sødmælk ved køleskabstemperatur (ikke varm).
• Åbn dampknappen i ca. moderat 15 sekunder uden at lægge den i mælken 
endnu. Dette vil fjerne enhver kuldevand i systemet. Sæt derefter 
drejeknappen tilbage til “O” -position og læs næste trin. 
BEMÆRK : Når dampkammeret først bruges, kommer der varmt vand når den 
er tændt. Sørg for, at der er lagt en kop eller noget papir for at fange noget 
vand.
• Indsæt dampstaven i mælken omkring to cm dyb, og drej derefter 
dampknappen langsomt mod uret. Damp kommer ud fra dampstaven.
 For Latte : Mælken skal være glat og mælkeagtig, start hældningen fra høj og 
arbejd ned, når koppen fyldes. Når mælken er næsten øverst på koppen gå da 
ned med kanden, så den skummende mælk kommer ud. 
For Cappuccino : Mælken skal være skummende, hæld i en sidevinkel, så 
skummende mælk kan komme i koppen. Bemærk: Rør aldrig ved 
dampudløbet under dampstråling og pas på ikke at blive brændt .
• Bemærk : Drej altid dampknappen langsomt for at frigive dampen i en 
kontrolleret måde
• Når af mælken er færdigt, kan du dreje dampknappen tilbage til "O" position.
• Den bedste temperatur for skummet mælk er 70 grader C. Der vil være 
masser af damp kommer fra det.• Efter at have skummet mælken, skal du 
lægge en tom kande under dampstaven og tænde den derefter

og trykke pumpestyringsknappen ned til den laveste position
i 30 sekunder, og sluk den derefter igen. Dette renser dampstaven.Til 
sidst skal du rense dampudløbet med en våd klud, men pas på ikke at 
blive forbrændt!

• Tryk og slip tænd/sluk knappen for at slukke maskinen
• Hæld den skummede mælk i den tilberedte espresso, nu er cappuccinoen 

klar. Hvis den ønskes lidt sød kan man drysse med kakaopulver.

SÅDAN BRUGER DU DEN
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SÅDAN BRUGER DU DEN

• Bemærk : Hvis dampudløbet blokeres: Drej dampknappen til “O” -position 
og lad kaffemaskinen køle ned i cirka en halv time, og skub derefter en 
nål i dampudløbet flere gange på ca. 1 mm i diameter, indtil den er klar

• Tryk dampknappen ned igen og tænd for dampknappen for at tjekke
hvis apparatet normalt kan producere damp igen, når dampindikatoren 
(gul)lyser. Kontakt serviceafdelingen, hvis apparatet ikke kan producerer 
damp efter udførelse af ovenstående tip.

 Se venligst afsnittet nedenfor om kalkning. Det kan skade maskinen alvorligt, hvis 
der ikke tages forbehold for det.
• Bemærk: Efter dampning anbefaler vi, at du lader maskinen køle ned i mindst i 5 
minutter, før du laver kaffe igen. Ellers kan der godt forekomme en brændt smag i 
din espresso
.• Hvis du vil lave mere kaffe, skal du straks trykke på og slippe dampenknap 
til "ude" position; Dyp dampstaven i en kop, tryk på pumpekontrolknappen        ned 
til den nederste position, og tænd for dampkontrollenknap, og der vil være vand, 
der strømmer fra dampstaven; efter det "klar" indikaoren går ud, tryk og slip 
pumpestyringsknappen          til "ude" positionen. Drej derefter 
dampkontrolknappen til “O”. Når "klar" indikatoren lyser, kan du begynde at brygge 
kaffe igen.
SKUMNING AF MÆLK OG FREMSTILLING AF DAMP TIL VARME DRIKKE
Dampstaven kan bruges til både at skumme mælk og til at producere varmt vand til 
te, varm kakao mm.

• Fjern tanken, og fyld den med den nødvendige mængde vand, vandstanden må 
ikke overskride "MAX" -mærket i tanken. Indsæt derefter tanken i produktet. Tilslut 
apparatet til strømforsyningen, og tryk på tænd/sluk knappen 
for at tænde for enheden, lyser strømindikatoren (rød).

• Tryk pumpekontrolknappen ned til den laveste position og sikker dig at
damp knap r  er i "ude" position. Pumpen pumper vand, når der strømmer
vand ud sluk da for pumpen med det samme.

• Tryk på dampknappen                  til den nedre position og vent.. 
Apparatet begynder at varme, indtil den (gule) lampe lyser, det betyder 
opvarmningen er færdig.
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Sæt dampstaven i væsken, der skal opvarmes. Hvis du vil skumme mælk, 
skal du sætte dampstaven omkring 2 centimeter ind i mælken. Drej 
dampknappen mod uret langsomt for at begynde at skabe damp.
• Når du er færdig med at skumme mælk, drej da dampknappen til “O”.
• Når du er færdig med at skumme mælk hver gang, skal du sætte en tom 
kande under dampstaven, tænd derefter dampknappen, og tryk på 
pumpestyringsknappen               til den nederste position. Lad pumpen køre i 
30 sekunder, og sluk den derefter igen.Til sidst skal du rense dampudløbet 
med en våd klud, men pas på ikke at blive forbrændt!
• Tryk og slip tænd/sluk knappen    for at slukke maskinen.

• Bemærk : Hvis dampudløbet blokeres: Drej dampknappen til “O” -position 
og lad kaffemaskinen køle ned i cirka en halv time, og stik derefter 
dampstaven flere gange med en nål på ca. 1 mm i diameter, indtil den er 
klar. Rengør enhver sted under filteret ved hjælp af kaffebørsten
• Til sidst skal du trykke på dampknappen            og tænde for 
dampknappen for at kontrollere hvis apparatet normalt kan producere 
damp, når dampindikatoren (gul) lyser. 
Kontakt serviceafdelingen, hvis apparatet ikke kan producerer damp efter 
drift som ovenfor.
• Se venligst afsnittet nedenfor om kalk. Det kan  skade maskine, hvis der 
ikke tages forbehold for at afkalke den. 

AUTOMATISK SLUK FUNKTION
Apparatet slukker automatisk 29 minutter efter tryk på tænd/sluk knappen

SÅDAN BRUGER DU DEN
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KALK

Når du varmer vand fra hanen, hænger calcium og andre mineralforekomster 
sig fast på indersiden af din kaffemaskine, kedel, vaskemaskine osv. 
Overdreven opbygning af kalk skader din Espresso kaffemaskine. 
Dampstaven er især sårbar over for blokering af kalk og bør rengøres 
regelmæssigt. Vi anbefaler at bruge for filtreret eller flaskevand. Hvis du ikke 
kan gøre dette og bruger vand lige fra hanen, så er det nødvendigt at afkalke 
produktet regelmæssigt. Der er masser af gode, billige afkalkere.

SÅDAN AFKALKER DU DIT PRODUKT
For at sikre, at din kaffemaskine kan fungere effektivt, skal den interne 
rørføring være rengjort for ikke at påvirke kaffens smag. Du skal rense for kalk 
hver 4. uge - hvis du bor i et hårdt vandområde hver 2. uge. Bedre stadig, 
bare brug flaskevand, og intet af dette vil være nødvendigt!
• Fyld tanken med vand og afkalkningsmiddel til MAX-niveauet 

(vandforholdet)og afkalknings forholdet henvises til instruktionen på 
produktet. Brug venligst “husholdningsafkalkningsmiddel ”, kan du bruge 
citronsyre (fås hos apoteker) i stedet for det andet (hundrede dele vand og 
tre dele citronsyre) er det også fint.

• Følg de trin som står beskrevet i "forvarmning".
• Tryk tænd/sluk knappen ned   for at tænde produktet (indikator lampe lyser rød)
når den gør det skal du trykke pumpestyringsknappen   til den laveste
position og samtidig sikre dampknappen   er i "ude" position.
Når der strømmer vand ud, luk pumpen ved at trykke på pumpestyringsknappen 
igen, og vent et øjeblik. Kaffemaskinen begynder at blive opvarmet.
• Når den grønne indikator lampe lyser er den klar og viser, at opvarmningen er 
færdig. Tryk på pumpestyringsknappen               til den nederste position. Luk 
derefter pumpen og vent i 5 sekunder.
• Tryk på dampknappen          til den nederste position, og vent til den gule 
indikator lampe lyser. Lav damp i 2 minutter, og drej derefter dampknappen 
til“O” -positionen for at stoppe med at skabe damp.
• Tryk på tænd/sluk knappen for at slukke for enheden med det samme, lad 
afkalkningen være i produktet i mindst 15 minutter.
• Tøm tanken, og sæt den på igen med rent vand. Genstart enheden, og 
gentag ovenstående trin mindst 3 gange - med rent vand.

SÅDAN BRUGER DU DEN
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• En masse bøvl ikke? Bare brug flaskevand - det er 
meget nemmere!

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
• Tag stikket ud af stikkontakten, og lad kaffemaskinen køle helt af før 
rengøring. Rengør huset til kaffemaskinen ofte med en fugtig klud og rengør 
vandbeholderen, drypbakke og aftagelig hylde regelmæssigt, og tør dem 
derefter.
• Rengør ikke med alkohol eller opløsningsmiddelrens. Nedsænk aldrig huset i 
vand til rengøring. Fjern metaltragten ved at dreje den med uret, fjern 
kafferester inden, så kan du rengøre det med rengøringsmiddel, skyl med rent 
vand. Vask ikke metaltragten i opvaskemaskinen.
• Rengør alle tilbehør i vandet og tør grundigt.
• Bemærk: Rengør apparatet efter enhver brug for at holde det korrekt

LAD IKKE VANDET STÅ I BEHOLDEREN I MERE END 2 DAGE DA DET ER 
UHYGIEJNISK OG KAN ØDELÆGGE KAFFENS SMAG.

FEJLFINDING

SÅDAN BRUGER DU DEN

Problem Årsag Løsning
Vand lækker fra 
bunden af maskinen

Der er meget vand i 
drypbakken eller tanken 
sidder ikke korrekt.

Rengør drypbakken 
og sikre, at tanken er 
sat på korrekt

Vandet lækker på 
ydersiden af filtret

Der er noget kaffepulver 
på filterkanten

Rengør det 

Kaffen smager 
underligt

Forkert rengøring. 
Ingen afkalkning eller 
vand for længe i tank

Rens og afkalk 
produktet. 

Næsten ingen eller 
ingen damp fra staven

Tilstoppet Rengør og 
afkalk

Dårligt skumning af mælk Using skimmed milk Sødmælk er bedst

Dårlig smag Poor water, unclean filter Brug rent vand og 
rens filter hver gang

SK22110_NORD_IM.indd   16 14/10/2019   14:42



17

NOTES

RESERVEDELE

Hvis du har brug for reservedele til dette produkt, skal du besøge vores 
websted og søg"SK22010"

www.swan-brand.co.uk
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NOTES
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Ledningerne i netledningen er farvet i overensstemmelse med følgende kode:

BLÅ NEUTRAL
BRUN LEVENDE
GRØN/GUL JORD

Da farverne på ledningen i strømforsyningen på dette apparat muligvis ikke svarer til 
farvemærkningen identificere terminalerne på dit stik, fortsæt som følger: Tråden, der er farvet 
BLÅ, skal tilsluttes terminalen, der er markeret med bogstavet N eller farvet sort. Tråden, der er 
farvet BROWN, skal tilsluttes den markerede terminal med bogstavet L eller farvet rødt. Tråden, 
der er farvet GRØNT / GUL, skal tilsluttes terminal, der er markeret med bogstavet E eller (jord 
symbol) og er farvet GRØNN eller GRØN / GUL

ADVARSEL: DET HER PRODUKTET SKAL JORDES

BS PLUG

GARANTI

Dette produkt er garanteret i 2 år fra datoen for det originale køb. Hvis der opstår en defekt på 
grund af defekt materialer til udførelse af de defekte produkter skal returneres til købsstedet. 
Restitutioner eller udskiftning sker efter butikkens skøn

Følgende betingelser gælder.

• Produktet skal returneres til forhandleren med bevis på køb.
• Produktet skal installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne 
instruktionsvejledning.
• Det må kun bruges til husholdningsbrug.
• Det dækker ikke slid, skader, misbrug eller forbrugsstoffer.
• Swan Products Ltd har begrænset ansvar for utilsigtet tab eller skade.
• Denne garanti er gyldig i England og Irland kun.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Apparater med symbolet vist her må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. dukræves at 
bortskaffe gamle elektriske og elektroniske apparater som dette separat.Besøg 
www.recycle-more.co.uk eller www.recyclenow.co.uk for adgang til informationom 
genanvendelse af elektriske genstande. Besøg www.weeeireland.ie for at få adgang til 
informationom genanvendelse af elektriske ting, der er købt i Irland. WEEE-direktivet, 
indført iI august 2006 anføres det, at alle elektriske genstande skal genanvendes 
snarere end føres til deponering. Arranger venligstat tage dette apparat til dit lokale 
Civic Amenity-sted til genbrug, når det først er nået slutningen af sit liv

SK22110_NORD_IM.indd   19 14/10/2019   14:42



www.swan-brand.co.uk

Copyright © Swan Products Ltd. 
PO Box 3117, Stoke-on-Trent ST4 9GD

Est.1931

We love 
what we do

s2 year
GUARANTEE

we’re proud
of our quality

Scan this QR code
to hear about

our story

Find us on Facebook

*

* on selected products

SK22110_NORD_IM.indd   20 14/10/2019   14:42




