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Biztonsági útmutató

Bemutatás

Hibaelhárítás

de Sicherheitshinweise
en Safety instructions
fr Consignes de sécurité
es Indicaciones de seguridad
sv Säkerhetsanvisningar
da Sikkerhedsanvisninger
no Sikkerhetsinformasjon

de Auf einen Blick
en At a glance
fr Présentation
es Visión de conjunto
sv Översikt
da Oversigt
no Oversikt

de Hilfe bei Problemen
en Troubleshooting
fr Aide en cas de problèmes
es Ayuda en caso de problemas
sv Hjälp vid problem
da Fejlfinding
no Feilsøking

el Υποδείξεις ασφαλείας
pl Instrukcje bezpieczeństwa
cs Bezpečnostní pokyny
sk Bezpečnostné pokyny
ro Instrucţiuni de siguranţă
ru Указания по безопасности

el Με μια ματιά
pl W skrócie
cs Přehled
sk Prehľad
ro Pe scurt
ru Обзор

el Αντιμετώπιση προβλημάτων
pl Rozwiązywanie problemów
cs Poradce při potížích
sk Riešenie problémov
ro Depanarea
ru Помощь в решении проблем

1 Deutsch
8 English
14 Français
21 Español
28 Svenska
34 Dansk
40 Norsk

46 Ελληνικά
53 Polski
60 Čeština
69 Slovensky
78 Română
85 Pycckий
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Égés veszély!

de Stromschlaggefahr!
en Risk of electric shock!
fr Risque de choc électrique !
es ¡Peligro de electrocución! 
sv Risk för elektrisk stöt!
da Fare for elektrisk stød!
no Fare for elektrisk støt! 
el Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

de Verbrennungsgefahr!
en Risk of burns!
fr Risque de brûlure !
es ¡Peligro de quemaduras!
sv Brännskaderisk!
da Fare for forbrænding!
no Fare for forbrenning!

pl Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem!

cs Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem!

sk Nebezpečenstvo zasiahnutia 
elektrickým prúdom!

ro Pericol de electrocutare!
ru Опасность поражения током!

el Κίνδυνος εγκαυμάτων!
pl Niebezpieczeństwo poparzenia!
cs Nebezpečí opaření!
sk Nebezpečenstvo oparenia!
ro Pericol de arsuri!
ru Риск получения ожогов!

de Stromschlaggefahr!
en Risk of electric shock!
fr Risque de choc électrique !
es ¡Peligro de electrocución! 
sv Risk för elektrisk stöt!
da Fare for elektrisk stød!
no Fare for elektrisk støt! 
el Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

de Verbrennungsgefahr!
en Risk of burns!
fr Risque de brûlure !
es ¡Peligro de quemaduras!
sv Brännskaderisk!
da Fare for forbrænding!
no Fare for forbrenning!

pl Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem!

cs Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem!

sk Nebezpečenstvo zasiahnutia 
elektrickým prúdom!

ro Pericol de electrocutare!
ru Опасность поражения током!

el Κίνδυνος εγκαυμάτων!
pl Niebezpieczeństwo poparzenia!
cs Nebezpečí opaření!
sk Nebezpečenstvo oparenia!
ro Pericol de arsuri!
ru Риск получения ожогов!

Áramütés veszély!
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Biztonsági útmutató

Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék kizárólag háztartási 
használatra készült. Szobahőmérsék-
leten és legfeljebb 2000 m tenger-
szint feletti magasságban használja 
a készüléket beltéren.

Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az utasítások 
1. és 2. részét a termék használata 
előtt, és tartsa is meg a jövőben. Adja 
át a kézikönyvet minden további fel-
használónak.

Az eszközt 8 évnél idősebb személy 
használhatja, illetve mérsékelt fizikai, 
érzékszervi, vagy mentális képességű 
személyek, megfelelő felügyelet mel-
lett, vagy a biztonságos kezelésre vo-
natkozó szabályok tudomásulvételével 
– elkerülendő a későbbi baleseteket.

Nem gyerekjáték!

A takarítás és kezelés felügyelet nél-
kül hagyott 8 éven aluli gyereknek 
nem ajánlott.

A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tart-
sa távol a készüléktől és a csatlakozó 
kábeltől, és ne engedje, hogy a készü-
léket használják.

Az optimális eredmény érdekében 
a tartályt csak hűvös, friss, nem szén-
savas vízzel töltsék fel naponta.

Ne használjon kémiailag lágyított vizet.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a ké-
szüléket üzem közben!

1 de

Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Gebrauchs
anleitungen	Teil 1	und	2	
sorgfältig durch, handeln 
danach und bewahren die 
Anleitungen auf. Geben Sie sie 
an	alle	Benutzer	weiter.
Dieses Gerät kann von 
Kindern ab 8 Jahren und 
darüber und von  Personen 
mit	reduzierten	physischen,	
sensorischen oder  mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung	und / oder	Wissen	
benutzt	werden,	wenn	sie	
beaufsichtigt	oder	bezüglich	
des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden 
und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. 
Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung und 
BenutzerWartung	dürfen	nicht	
durch Kinder vorgenommen 
werden, es sei denn, sie sind 
8 Jahre oder älter und werden 
beaufsichtigt. 
Kinder	unter	8 Jahren	sind	vom	
Gerät und der Anschlussleitung 
fernzuhalten	und	dürfen	das	
Gerät nicht bedienen.
Füllen Sie täglich 
 ausschließlich frisches, kaltes 
Wasser	(kein Mineral	wasser	
mit Kohlensäure) in den 
Wassertank.	Verwenden	Sie	
kein  chemisch  entkalktes 
Wasser.
Das Gerät während des 
Betriebs stets beaufsichtigen.

Bestimmungsgemäßer 
Gebrauch
Dieses Gerät ist nur für den 
privaten Haushalt und das 
häusliche Umfeld bestimmt.
Das Gerät nur in Innenräumen 
bei Raumtemperatur und bis 
zu	2000 m	über	Meereshöhe	
verwenden.

Sicherheitshinweise



6

Biztonsági útmutató
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Áramütés veszély!
· A készüléket csak az adattáblán fel-
tüntetett utasításoknak megfelelően 
szabad üzemeltetni és csatlakoztatni.
· A készülék csak akkor csatlakoztat-
ható a váltakozó áramú tápfeszültség-
hez, ha megfelelően le van földelve. 
Győződjön meg róla, hogy a belső 
táplálás védővezető rendszere megfe-
lelően van felszerelve.
· A készülék tisztítása előtt húzza ki a 
hálózati csatlakozót.
· Csak akkor használja a TASSIMO ké-
szüléket, ha a tápkábel és a készülék 
nincs károsodva.
· Áramtalanítsa a készüléket, amennyi-
ben hibát tapasztal a működésében.
· Javításokat, például egy elromlott al-
katrész cseréjét csak a gyártó által mi-
nősített szerelő végezheti, elkerülendő 
a további károsodást és veszélyeket.
· Ne merítse a készüléket vagy a csat-
lakozót vízbe!

Égési veszély!
· Soha ne kísérelje meg a főzőegysé-
get működés közben kinyitni. Kérjük 
vegye figyelembe, hogy a készülékből 
kijövő vízpára forró. A T DISC kapszu-
la, a szigetelő egység és az italkifo-
lyó nagyon forró lehet rögtön a főzés 
után. Hagyja lehűlni. 
· A sérült kapszulát ne használja.
· Minden kapszulát egyszer használjon.

Sérülés veszély!
· A készülék helytelen használata po-
tenciális sérüléshez vezethet.
· Semmilyen körülmények között ne 
igya meg a vízkőoldó folyadékot.

Fulladás veszély!
· A csomagolás fulladás veszélyes, 
zárja el gyermekétől!

Figyelem!
Az élelmiszerekkel érintkezésbe ke-
rülő felületek tisztítása!
Kérjük, vegye figyelembe a tisztításra 
vonatkozó speciális információkat az 
illusztrált utasításokban.
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Bemutatás

Mielőtt elolvassa az alábbiakat, 
lapozzon a füzet 3. oldalára, 
az ábrához.

1 Kezelő panel
a, Start/Stop gomb
b, Kijelző / LED (víztartály töltöttsége)
c, Állapotjelző
d, Kijelző / LED (vízkőtelenítés)

2 Főző egység
a, Fedél
b, Kapszulatartó tartó (eltávolítható)
c, T DISK tömítő egység és italkifolyó 
(eltávolítható)
d, T DISK olvasó ablak

3 Kivehető víztartály
a, Maximum jelzés
b, Vízkőtelenítő jelzés
c, Úszó

4 Pohár tálca (kivehető és 
állítható magasságú)
a, Csepegtető szűrő
b, Csepptálca

5 Tároló rekesz
a, Narancssárga szervíz T DISK
b, Rövid tisztító/vízkőtelenítő utasítások

Információk
A Bosch a TASSIMO kévégép gyártó-
ja. Ezért nem vállal felelősséget a T 
DISK-ekért. A TASSIMO T DISK-et spe-
ciális szakkereskedőknél találja meg. 
Látogassa meg a www.tassimo.com 
webhelyet, hogy felfedezze a rendelke-
zésre álló italok széles választékát. Itt 
megtalálhatja és megrendelheti a meg-
felelő TASSIMO tartozékokat online.

Kiegészítők

Újrahasznosítás
A csomagolástól környezetbarát mó-
don szabaduljon meg. Ezt a készüléket 
a használt elektromos és elektronikus 
készülékekről (elektromos és elektro-
nikus berendezések hulladékai - WEEE) 
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek 
megfelelően címkézik. Az iránymutatás 
határozza meg a használt készülékek 
visszaszállításának és újrahasznosítá-
sának kereteit az EU egész területén. 
Kérdezze szakkereskedőjét a jelenlegi 
hulladéklerakókról.

Kiegészítők Rendelési szám/Webshop

Vízkőtelenítő 
kapszula

TCZ6004/00311530
www.tassimo.com
www.bosch home.com

Narancssárga
szerviz T DISK

00576837
www.bosch home.com

3 de

Auf einen Blick

Klappen	Sie	vor	dem	Weiterlesen	die	
dazugehörende	Bildseite	am	Anfang	des	
Heftes nach links aus.
1 Bedienfeld

a Start / Stopp Taste
b Anzeige	/	LED	R 

(Wassertank	füllen)
c Statusanzeige
d Anzeige	/	LED	Q 

(Entkalken)
2 Brühsystem

a Verschluss
b T DISC	Träger	(entnehmbar)
c T DISC	Stanzvorrichtung	mit	

Getränkeauslauf	(entnehmbar)
d T DISC	Lesefenster

3 Wassertank (abnehmbar)
a Markierung a 
b Markierung Q „Entkalken“
c Schwimmer

4 Tassenpodest 
(abnehmbar und höhenverstellbar)
a Tropfgitter
b Auffangbehälter

5 Aufbewahrungsfach
a Orange	Service	T DISC
b Kurzanleitung	Reinigen / Entkalken

Info

Bosch ist der Hersteller des  TASSIMO 
Geräts. Deshalb kann Bosch  keine 
	Liefergarantie	für	die		TASSIMO	T	DISCs	
übernehmen.	TASSIMO	T DISCs	erhalten	
Sie im Fachhandel. 
Besuchen Sie auch www.tassimo.com, 
um die große Getränkevielfalt und das 
passende	TASSIMO	Zubehör	zu	ent
decken	und	online	zu	bestellen.

Zubehör

Zubehör Bestellnummer
Webshop

Entkalkungs
tabletten

TCZ6004	/	00311530
www.tassimo.com 
www.boschhome.com

Orange Service 
T DISC

00576837
www.boschhome.com

Entsorgung

Entsorgen	Sie	die	Verpackung	umwelt
gerecht. Dieses Gerät ist entsprechend 
der	europäischen	Richtlinie	2012 / 19 / EU	
über Elektro und Elektronikaltgeräte 
(	waste	electrical	and	electronic	equip
ment	–	WEEE)	gekennzeichnet.	Die	Richt
linie gibt den Rahmen für eine  EUweit 
gültige	Rücknahme	und	Verwertung	der	
Altgeräte vor. 
Über aktuelle Entsorgungswege bitte 
beim Fachhändler informieren.
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Hibaelhárítás

Probléma Ok Megoldás

Nem világít a LED. A készülék készenléti 
üzemmódban van.

Nyomja meg a 
Start/Stop gombot.

A készülék nem működik, 
és egyik megjelenítő 
elem sem világít.

A készülék nincs áram 
alatt.

Nézze meg, hogy a készülék 
csatlakozik-e a hálózathoz.

A főzés elindult, de az 
ital nem folyt ki.

A víztartály nincs megfe-
lelően behelyezve.

Nézze meg, hogy a víztartály 
megfelelően van-e behelyezve.

A víztartályt eltávolították 
a főzés alatt, vagy a rend-
szerben levegő van.

Indítsa el a tisztítási folyamatot 
a Narancssárga szerviz T DISK 
programmal. Kérjük, itt olvassa 
el az Első használat, 2. - 14. 
lépés.

A víztartály úszója el-
akadt.

Tisztítsa meg a víztartályt, és 
szabadítsa ki az úszót.

A főzés nem indul el,
és/vagy az állapotjelző
LED pirosan világít.

Nincs kapszula behelyez-
ve.

Nézze meg, hogy a kapszula be 
van-e helyezve.

A készülék nem ismeri 
fel a kapszula vonalkód-
ját. Az ital intenzitása, 
az ital hőmérséklete 
és az ital méretei 
gombok villognak.

Tisztítsa meg egy száraz ruhával 
a kapszula leolvasót.

Az ujjával simítsa ki a T DISK fó-
liáját, hogy a vonalkód olvasható 
legyen.

Használjon új kapszulát.

Amennyiben a probléma még 
fennáll, kérjük hívja az ügyfél-
szolgálatot.

A főzőegység nem megfe-
lelően van zárva.

Tisztítsa meg egy száraz ruhával 
a főzőegységet, különös tekintet-
tel a fedelet törölje át.

A készüléket nem 
kapcsolta be a T DISC 
behelyezése előtt.

Ellenőrizze, hogy a készüléket a 
T DISK behelyezése előtt csatla-
koztatta-e a hálózathoz.

Az alábbi táblázat azokat a problémákat és hibákat oldja meg, amelyek a készü-
lék működése során előfordulhatnak, és amelyek otthon könnyen kijavíthatók. Ha 
nem elégedett az itt megadott megoldásokkal, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. 
További ügyfélszolgálati információk is megtalálhatók az interneten:
www.tassimo.com
www.bosch-home.com
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Hilfe bei Problemen

In	der	folgenden	Tabelle	finden	Sie	Lösungen	für	Probleme	oder	Störungen,	die	in	
Zusammenhang	mit	der	Benutzung	des	Geräts	auftreten	und	die	Sie	einfach	selbst	
beheben	können.	Sollten	Sie	keine	adäquate	Lösung	für	Ihr	spezielles	Problem	
finden, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Weitere	Kundendienstinformationen	finden	Sie	auch	online:	 
www.tassimo.com
www.bosch-home.com  
Problem Ursache Abhilfe
Keine LED leuchtet. Das Gerät ist im 

Ruhemodus.
Start / Stopp Taste drücken.

Das Gerät 
funktioniert nicht, 
es leuchtet keines 
der	Anzeigeelemente	
(LEDs)	auf.

Das Gerät hat keine 
Stromversorgung.

Kontrollieren Sie, ob das Gerät an die 
Stromversorgung  angeschlossen ist.

Die Brühung wird 
 gestartet, es wird 
jedoch kein Getränk 
ausgegeben.

Der	Wassertank	
ist nicht richtig 
eingesetzt.

Überprüfen	Sie,	ob	der	Wassertank	richtig	
eingesetzt	ist.	Drücken	Sie	den	Wassertank	bis	
zum	Anschlag	in	das	Gerät.

Der	Wassertank	
wurde während 
des Brühvorgangs 
entnommen oder im 
 System befindet sich 
Luft.

Starten Sie einen Reinigungsvorgang mit der 
orangen	Service	T DISC.	Sehen	Sie	hierzu	das	
Kapitel  Inbetriebnahme,	Schritte 2–14.

Der Schwimmer 
im		Wassertank	ist	
verklemmt.

Reinigen	Sie	den	Wassertank	und	machen	Sie	
den  Schwimmer gangbar.

Die Brühung kann 
nicht gestartet werden

und	/oder	

die LED der 
Statusanzeige	leuchtet	
rot.

Keine	T DISC	
eingelegt.

Überprüfen	Sie,	ob	eine	T DISC	eingelegt	
wurde.

Der Strichcode der 
	eingelegten	T DISC	
wird nicht erkannt.

Säubern	Sie	das	T DISC	Lesefenster	mit	einem	
 weichen, feuchten Tuch.
Streichen Sie mit dem Finger die Folie der 
T DISC	glatt,	damit	der	Strichcode	gelesen	
werden kann.
Verwenden	Sie	eine	neue	T DISC.
Lässt sich das Problem nicht beheben, 
kontaktieren Sie die  TASSIMO Infoline.

Das Brühsystem 
ist nicht richtig 
verschlossen.

Säubern Sie das Brühsystem mit einem 
 weichen, feuchten Tuch, vor allem im Bereich 
des	Verschlusses.

Das Gerät war beim 
Einlegen	der	T DISC	
nicht eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem 
Einlegen	der	T DISC	an	die	Strom	versorgung	
angeschlossen ist.
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A főzőegységet nem lehet 
lezárni.

A tömítő egység és a 
kapszulatartó nem lett 
megfelelően behelyezve.

Nyomja a tömítő egységet mind-
két hüvelykujjával, és ellenőrizze 
a kapszula tartó helyzetét.

A kapszula nem lett meg-
felelően behelyezve.

Cserélje ki a sérült kapszulát 
egy újra. Helyezze a kapszulát 
a nyomtatott felületével lefelé, 
hogy a fül a megfelelő nyíláshoz 
kerüljön.

A főzőegység koszos.
Tisztítsa meg egy puha, nedves 
ruhával a főzőegységet, különös 
tekintettel a fedelet törölje át.

A főzőegység zárása-
kor egy kis ellenállásba 
ütközik.

Nyomja le a fedelet, amíg az egy 
kattanással a helyére kerül.

A főzőegységet nem lehet 
kinyitni.

A főzőegység még mindig 
zárva van.

Csak akkor nyissa ki a főzőegy-
séget, amikor az állapotjelző 
már nem villog, hanem 
folyamatosan világít.

Húzza ki a hálózati csatlakozót. 
Ha a főzőegység zárva marad, 
hívja az ügyfélszolgálatot.

A főzőegységből 
víz csöpög.

A kapszula sérült 
vagy szivárog.
A kapszula nem lett 
átlyukasztva.

Ne használjon sérült kapszulát. 
Minden kapszulát csak egyszer 
használjon. Várja meg, amíg 
a főzési szakasz befejeződik 
és a készülék lehűlt. Vegye ki 
a kapszulát, és tisztítsa meg 
a főzőegységet. Kérjük, olvassa 
el a Tisztítás fejezetet.

A tömítőegység nem lett 
megfelelően behelyezve.

Nyomja a tömítő egységet mind-
két hüvelykujjával, míg kattanást 
nem hall.

A krém minősége romlott.

Az italkifolyó ragacsos 
vagy piszkos.

Tisztítsa meg a főzőegységet. 
Olvassa el a Tisztítás fejezetet.

Használja a Narancssárga szerviz 
kapszulát, olvassa el a Tisztítás 
fejezetet.

A készülék vízköves. Vízkőtelenítse a készüléket, 
olvassa el a Tisztítás fejezetet.

A csészeállvány alatti 
felületen víz van. Kondenzvíz.

Kondenzáció megjelenhet, de 
nem okoz semmilyen hibát a 
készülékben. Törölje le a vizet 
egy ronggyal.
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Az ital mennyisége 
nem felel meg 
az Ön igényeinek.

A T DISK vonalkód bizto-
sítja az ajánlott mennyi-
séget minden kiválasztott 
ital esetében. Ezt a 
személyes igényekhez is 
illeszthetjük.

Csökkentett mennyiség:
A főzés során nyomja meg a 
Start/Stop gombot, hogy meg-
szakítsa a főzést.
Fokozott mennyiség:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Start / Stop gombot, amíg el nem 
éri a kívánt ital mennyiségét.

A vízkőképződés a készü-
lékben csökkentett meny-
nyiséget eredményezhet.

Vízkőtelenítse a készüléket, olvas-
sa el a Vízkőtelenítés fejezetet.

Nincs elég víz 
a víztartályban.

Töltse fel a víztartályt a megfelelő 
mennyiségű vízzel, majd nyomja 
meg a Start/Stop gombot.

A Narancssárga szerviz 
kapszula sérült vagy 
elveszett.

A következő tartozékokat 
a Bosch ügyfélszolgálatán, 
a www.bosch-home.com 
és a www.tassimo.com címen 
szerezheti be (lásd a használati 
útmutató végén az elérhetősé-
geket): Orange Service T DISC 
(00576837), vízkőmentesítő 
tabletta (TCZ6004 / 00311530)

Vízkőtelenítő tablettára 
van szükség.

A LED világít. (Töltse meg 
a víztartályt)

Nincs elég víz a víztar-
tályban.

Töltse fel a tartályt hideg, friss 
vízzel a jelölésig. Tegye vissza a 
víztartályt.

A LED világít (Töltse meg 
a víztartályt) akkor is, ha 
a víztartályt megtöltötte.

Az úszó elakadt 
a tartályban.

Tisztítsa meg a tartályt és tegye 
szabaddá az úszót.

A tartály nincs megfelelő-
en behelyezve.

Nézze meg, hogy megfelelően 
van-e behelyezve a tartály.

A LED (Töltse meg a víz-
tartályt és Vízkőtelenítés) 
villog, és a főzés nem 
lehetséges.

A készülék hibás.
Áramtalanítsa az eszközt, és 
vegye fel a kapcsolatot az ühyfél-
szolgálattal.

A LED (Vízkőtelenítés) és 
az állapotjelző villog.

A vízkötelenítés folyamat-
ban van.

Várjon, amíg a vízkőtelenítés 
befejeződik.

A LED világít
(Vízkőtelenítés)

A készüléket vízkőtelení-
teni kell.

Vízkőtelenítse a készüléket, 
olvassa el a Vízkőtelenítés 
fejezetet.

A LED (Vízkőtelenítés) 
világít, még akkor is, ha 
a vízkőtelenített vizet 
használja.

A víz kismennyiségű 
kalcium-karbonátot 
tartalmaz.

Vízkőtelenítse a készüléket, 
olvassa el a Vízkőtelenítés 
fejezetet.

Minden LED villog. Probléma az áramellá-
tással.

Húzza ki a készüléket, majd 
dugja vissza újra. Ha a probléma 
hosszabb ideig fennáll, a villany-
szerelőnek ellenőriznie kell
a tápegység feszültségét.
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Tisztítás

de Reinigen
en Cleaning
fr Nettoyage
es Limpiar
it Pulizia
sv Rengöring
da Rengøring
no Rengjøring
el Καθαρισμός
pl Czyszczenie
cs Čistění
sk Čistenie
ro Curăţarea
ru Очистка

1

5

9

13

2

6

max

10

14

3

7

11

15

4

8

min.
250 ml
9 fl.oz.

12

16

happy

happy

TAS100x
de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d’emploi 
es Instrucciones de uso 
it Istruzioni per l’uso 
sv Bruksanvisning 
da Brugsanvisning 
no Bruksanvisning 
el Οδηγίες χρήσης 
pl Instrukcja obsługi
cs Návod k použití 
sk Návod na použitie 
ro Instrucţiuni de utilizare 
ru Правила пользования 

happy

TAS100x
de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
es Instrucciones de uso
sv Bruksanvisning
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
el Οδηγίες χρήσης
pl Instrukcja obsługi
cs Návod k použití
sk Návod na použitie
ro Instrucţiuni de utilizare
ru Правила пользования



de Entkalken
en Descaling
fr Détartrage
es Descalcificar
it Decalcificare
sv Avkalkning
da Afkalkning
no Avkalking
el Απασβέστωση
pl  Odkamienianie
cs  Odstranění vodního 

kamene
sk  Odstránenie vodného 

kameňa
ro Decalcifierea
ru  Удаление накипи

1

4

min.
500 ml
17 fl.oz.

5

5 s
6

30    
min

7 8

1111

3x

max

14

12

15

13

max

9 10

calc
www.tassimo.com

www.bosch-home.com
№ TCZ6004

2 3

www.tassimo.com
www.bosch-home.com

№ TCZ6004

www.tassimo.com
www.bosch-home.com

80
01

07
91

03
 –

 1
0/

17

Garancia
A készülékre vonatkozó garanciális feltételekről az információt attól a kereske-
dőtől kapja meg, akitől a készüléket megvásárolta. Az értékesítési vagy átvételi 
elismervényt akkor kell benyújtani, ha a garanciára igényt tart.

Ügyfélszolgálat
Tel.: 06-1-798-0901
Mobil: (20) 422-2240
E-mail: info@kapszulashop.hu
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.
(online rendelések átvevőpontja)
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig 9.00-17.00

Vízkőtelenítés
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