
FLYTEK CLIC

Fitxa Tècnica

Font d'alimentació: 220 / 230V
Freqüència: 50 / 60HZ
Absorció: 500W ca.
Grups de cafè màx. pressió: 20 bars
Pressió mitjana dels grups de cafè: 
8 bars
Capacitat del dipòsit: 1 l.
Material principal: acer inoxidable 
430
Pes: 5 kg aprox.
Dimensions LxHxW: 160x230x325 
mm
Capacitat de la safata: 100 ml

INSTAL·LACIÓ

Traieu la màquina de l’embalatge i 
col·loqueu-la sobre una superfície 
estable, adequada per suportar-ne 
el pes, a prop d’una presa de 
corrent adequada. Conserveu 
l’embalatge original en totes les 
seves parts per a un possible 
transport futur.

EMPLENAMENT DE TANCS

Traieu la tapa d’acer de sobre la 
cafetera per accedir al dipòsit 
d’aigua.

Cal fer servir aigua mineral amb 
baix contingut en calci. Si no es fes 



això, es poden formar dipòsits de calç dins de la màquina que podrien 
posar en perill el seu bon funcionament i la validesa de la garantia.  
Podeu omplir el dipòsit amb un embut i una ampolla.

CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA

Enceneu la màquina prement l'interruptor de llum verda situat al costat 
dret de la màquina; el llum indicador incorporat s’encendrà. Tan bon 
punt s’encén la màquina, comença el ràpid procés d’escalfament de la 
caldera. Espereu a que s’encengui el llum de calefacció (llum blava): 
quan això passi, significa que l’aigua ha assolit la temperatura òptima 
de funcionament i que la màquina està llesta per utilitzar-la.

FER EL CAFÈ

Si el tanc es queda sense aigua, les bombes es poden esgotar i, com a 
conseqüència, la màquina pot fer curtcircuits. El broc de cafè es troba a 
la part frontal de la màquina.

Mentre la màquina distribueixi cafè, no toqueu els brocs i no exposeu la 
cara a les parts calentes de la màquina (perill de cremades). Les 
superfícies calefactores de la màquina estan sotmeses a calor residual 
fins i tot després de la seva utilització. 

L’usuari no pot modificar la tensió d’alimentació de la màquina. Abans 
de connectar el dispositiu a la xarxa elèctrica, comproveu que la tensió 
de xarxa correspon a la tensió d’alimentació de la màquina indicada a la 
placa identificativa.

COM FER EL CAFÈ

Aixequeu la palanca de premsa de la cialda cap amunt i introduïu una 
cialda adequada a la cassoleta. Amb una mà, baixeu la palanca fins que 
quedi al seu lloc, mentre que l'altra mà poseu-la sobre la part superior 
de la màquina per millorar-ne l'estabilitat. Col·loqueu una tassa petita 
sota el broc i premeu l'interruptor de distribució; al cap d’uns 5 segons, 
el cafè comença a preparar-se. Quan hàgiu assolit el nivell desitjat a la 
tassa, torneu a prémer el botó de distribució per aturar el procés 
d’elaboració del cafè. Si el llum de calefacció s'apaga durant la 
preparació, significa que la màquina s'escalfa per portar l'aigua a la 
temperatura òptima; després d'això, el procés d'elaboració pot 
continuar. Abans de dispensar la següent tassa de cafè, és aconsellable 
esperar fins que s’encengui el llum de calefacció. Un cop s’hagi 
dispensat el cafè, es recomana treure la vaina per evitar que s’enganxi a 



la màquina mentre s’asseca. És important buidar la safata antigoteig 
després de dispensar no més de 10 tasses de cafè.

No introduïu els dits al seient d’inserció de la cialda: perill d’aixafament 
i / o cremades! Si la safata no es buida, pot vessar aigua.

Les reparacions han de ser executades exclusivament per personal 
autoritzat i qualificat. Si no podeu resoldre els problemes, poseu-vos en 
contacte amb el vostre distribuïdor autoritzat.

GARANTIA

La màquina està garantida durant un any des de la data de compra, tret 
que la llei disposi el contrari. La garantia es limita a defectes de 
fabricació o de material, no s’estén a les peces susceptibles de desgast 
o danys a les peces delicades (interruptors, cable d’alimentació, etc .....) 
i tampoc NO s’estén als danys causats per negligència o ús incorrecte 
del dispositiu (per exemple, ús d’aigua amb una duresa superior a 8 ° F 
i / o inutilització o substitució d’un filtre adequat per a estovar l’aigua 
amb la consegüent formació de dipòsits d’escates). 

En cas de fallada coberta per la garantia, envieu el dispositiu al mateix 
distribuïdor on l’heu adquirit, amb un rebut o factura que mostri el 
número de sèrie, que ha de correspondre al número del dispositiu. 
Aquesta és l’única manera de garantir la reparació gratuïta de les 
funcions del dispositiu, mentre que les despeses de transport seran a 
càrrec exclusiu del client. La garantia és nul·la en cas d’utilització o 
manipulació incorrecta, força excessiva i intervencions no realitzades 
pel nostre personal especialitzat. Tanmateix, la nostra garantia no 
limita els drets legals del Client.


