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English

Important safety information
This machine is equipped with safety features. Nevertheless, read and follow the safety instructions carefully
and only use the machine as described in these instructions, to avoid accidental injury or damage due to
improper use of the machine. Keep this safety booklet for future reference.

Warning
General
-

-

-

Check if the voltage indicated on the machine corresponds to the local mains voltage before you connect
the appliance.
Connect the machine to an earthed wall socket.
Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop and do not let it touch hot surfaces.
To avoid the danger of electric shock, never immerse the machine, mains plug or power cord in water or
any other liquid.
Do not pour liquids on the power cord connector.
To avoid the danger of burns, keep body parts away from hot water jets produced by the machine.
Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
Switch off the machine with the main switch located on the back (if present) and remove the mains plug
from the wall socket:
- if a malfunction occurs.
- if you are not going to use the machine for a long time.
- before you clean the machine.
Pull at the plug, not at the power cord.
Do not touch the mains plug with wet hands.
Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine itself is damaged.
If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Do not make any modifications to the machine or its power cord.
Only have repairs carried out by a service center authorized by Philips to avoid a hazard
The machine should not be used by children.
This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
Keep the machine and its cord out of the reach of children.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.
Be careful when you dispense hot water and when the machine is rinsing the system. Before dispensing,
small jets of water may come out of the hot water spout. Wait until the end of the dispensing cycle
before you start using the machine or place LatteGo.
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Caution
General
-

-

-

This machine is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such
as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
Always put the machine on a flat and stable surface. Keep it in upright position, also during transport
Do not place the machine on a hotplate or directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
Only put roasted coffee beans in the bean hopper. Putting ground coffee, instant coffee, raw coffee
beans or any other substance in the coffee bean hopper may cause damage to the machine.
Do not use caramelized or flavored coffee beans.
Let the machine cool down before you insert or remove any parts. The heating surfaces may retain
residual heat after use.
Never fill the water tank with warm, hot or sparkling water, as this may cause damage to the water tank
and the machine.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean
the machine. Simply use a soft cloth dampened with water.
Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will
make your machine stop working properly. In this case, repair is not covered by your warranty.
Do not keep the machine at temperatures below 0°C/32°F. Water left in the heating system may freeze
and cause damage.
Do not leave water in the water tank when you are not going to use the machine for a long period of
time. The water can become contaminated. Use fresh water every time you use the machine.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid.
Regular cleaning and maintenance prolongs the lifetime of your machine and ensures optimum quality
and taste of your coffee.
The machine is exposed continuously to moisture, coffee and scale. Therefore it is very important to
regularly clean and maintain the machine as described in the user manual and shown on the website. If
you do not perform these cleaning and maintenance procedures, your machine eventually may stop
working. In this case, repair is not covered by your warranty.
Do not clean the brew group in the dishwasher and do not use washing-up liquid or a cleaning agent to
clean it. This may cause the brew group to malfunction and may have a negative effect on the coffee
taste.
Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brew group.
Never drink the solution dispensed during the descaling process.
Only put pre-ground coffee into the pre-ground coffee compartment. Other substances and objects may
cause severe damage to the machine. In this case, repair is not covered by your warranty.
The machine shall not be placed in a cabinet when in use.

Machines with classic milk frother
Warning
-

To avoid the danger of burns, be aware that before dispensing, small jets of water may come out of the
hot water spout.
Never touch the classic milk frother with bare hands, as it may become very hot. Use the appropriate
protective handle only.
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Caution
-

After frothing milk, quickly clean the classic milk frother by dispensing a small quantity of hot water into
a container. Then remove the external part of the classic milk frother and wash it with lukewarm water.

Machines with LatteGo
Warning
-

To avoid the danger of burns, be aware that dispensing may be preceded by jets of milk and steam.
Wait until the end of the dispensing cycle before you remove LatteGo.

Caution
-

Make sure that LatteGo is installed according to the instructions provided in the user manual before you
select a milk-based coffee drink.
Do not use LatteGo if not all components are correctly assembled according to the instructions provided
in the user manual or if they are damaged.
Do not pour any other liquids in LatteGo other than water and milk.
Always remove LatteGo when you descale the machine and when you dispense hot water.
All parts of LatteGo are dishwasher-safe.

Machines with Wi-Fi connection
Caution
-

Before you operate the coffee machine remotely with the app, make sure that the environment of the
machine is safe. The machine will also perform the automatic rinsing cycle during remote operation.

AquaClean water filter
Read this important information carefully before you use the AquaClean water filter and save it for future
reference.

Warning
-

-

-

The AquaClean water filter is only designed for use with municipally treated tap water (which is
constantly controlled and safe to drink according to legal regulations) and with water from private
supplies which has been approved as safe to drink. If an instruction is received from the authorities that
municipal water must be boiled, the filtered water must also be boiled. When the instruction to boil
water is no longer in force, the entire coffee machine must be cleaned and a new cartridge inserted.
Clean the water tank regularly.
For certain groups of people (e.g. people with weakened immune systems and babies) it is generally
recommended to fill the water tank with purified water or boiled tap water, even when the AquaClean
water filter is installed.
For hygienic reasons, the material of the AquaClean water filter is subjected to a special treatment with
silver. A small quantity of silver, which is harmless to health, may end up in the filtered water. This is in
compliance with the World Health Organisation (WHO) recommendations for drinking water.

English
-

-
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If you suffer from kidney disease, are a dialysis patient and/or follow a sodium-restricted diet, please
note that during the filtration process, the sodium content may be increased slightly. We advise you to
consult your doctor first before using the filtered water.
When you descale the coffee machine, always remove the AquaClean water filter from the water tank.
Then thoroughly clean the whole water tank and replace the AquaClean water filter.
Philips does not accept any responsibility or liability if the above recommendations for using and
replacing the AquaClean water filter are not followed.

Caution
-

Store replacement AquaClean water filters in a cool and dry place in their original, sealed packaging.
As water is a foodstuff, the water in the water tank must be used up within 1 to 2 days.
If you have not used your coffee machine for a prolonged period (e.g. a holiday, a period over 3 months
from installation, or when a new filter is required), perform the procedure described in 'Activating the
AquaClean water filter (5 min.)' in the user manual.

Electromagnetic fields (EMF)
This machine complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic
fields.

Recycling
-

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at
an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/coffee-care or read the separate warranty
leaflet.
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Información de seguridad importante
Este aparato dispone de funciones de seguridad. No obstante, lea atentamente y siga las instrucciones de
seguridad. Utilice la cafetera solamente como se describe en estas instrucciones con el fin de evitar lesiones
o daños accidentales debidos al uso inadecuado del aparato. Conserve este folleto de seguridad para
consultarlo en el futuro.

Advertencia
General
-

-

-

Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la cafetera se corresponde con el
voltaje de red local.
Conecte el aparato a un enchufe de pared con toma de tierra.
No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera ni que entre en
contacto con superficies calientes.
Para evitar el peligro de descarga eléctrica, no sumerja en agua, ni en ningún otro líquido, el aparato, el
enchufe ni el cable de red.
No vierta líquidos en el conector del cable de alimentación.
Manténgase alejado de los chorros de agua caliente que produce el aparato para evitar quemaduras en
el cuerpo.
No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
Apague el aparato con el interruptor principal situado en la parte posterior (si existe) y desenchúfelo de
la toma de corriente en las situaciones siguientes:
- si se produce una avería.
- si no va a utilizar la cafetera durante un tiempo prolongado.
- antes de limpiar la cafetera.
Tire de la clavija, no del cable de alimentación.
No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas.
No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados
Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo Philips, un centro de servicio autorizado por
Philips o personal con una cualificación similar a fin de evitar situaciones de peligro.
No haga ninguna modificación en el aparato ni en el cable de alimentación.
Repare el aparato solamente en un centro de servicio autorizado por Philips para evitar riesgos.
La máquina no deben utilizarla niños.
Esta máquina no deben utilizarla personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida, ni quienes carezcan de los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona
responsable de su seguridad las supervise o instruya acerca del uso de la máquina.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ir a cargo de ningún niño.
Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
No introduzca los dedos ni otros objetos en el molinillo de café.
Tenga cuidado al dispensar agua caliente y cuando el aparato esté enjuagando el sistema. Antes de
dispensar, pueden salir pequeños chorros de agua por la boquilla de agua caliente. Espere hasta que
termine el ciclo de dispensación antes de empezar a utilizar el aparato o de colocar LatteGo.
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Precaución
General
-

-

-

-

-

Este aparato está diseñado únicamente para un uso doméstico normal. No se ha diseñado para usarlo en
entornos como cocinas para empleados de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos laborales.
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable. Manténgalo en posición vertical,
incluso durante el transporte.
No coloque el aparato sobre una placa caliente, justo al lado de un horno caliente, un calefactor u otra
fuente de calor similar.
Ponga solamente granos de café tostados en la tolva de granos. Si pone café molido, café instantáneo,
granos de café crudos o cualquier otra sustancia en la tolva de granos de café, puede provocar daños en
el aparato.
No utilice granos de café con sabores o caramelizados.
Deje que la cafetera se enfríe antes de insertar o retirar cualquier pieza. Las superficies calentadoras
pueden retener calor residual después del uso.
No llene nunca el depósito de agua con agua templada, caliente o con gas, ya que esto puede provocar
daños en el depósito de agua y en la cafetera.
No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el
aparato. Utilice simplemente un paño suave humedecido con agua.
Elimine los depósitos de cal del aparato periódicamente. El aparato indica cuándo es necesaria la
descalcificación. Si no se realiza, el aparato dejará de funcionar correctamente. En este caso, la garantía
no cubre la reparación.
No guarde la cafetera a temperaturas inferiores a 0 ºC. El agua que queda en el sistema de
calentamiento podría congelarse y provocar daños.
No deje agua en el depósito de agua cuando no vaya a utilizar la cafetera durante un largo período de
tiempo. El agua puede contaminarse. Utilice agua limpia cada vez que utilice el aparato.
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips Avent no recomiende
específicamente. Si utiliza este tipo de accesorios o piezas, la garantía quedará anulada.
Una limpieza y un mantenimiento regulares prolongan la vida de la cafetera y garantizan una calidad
óptima y el sabor perfecto para su café.
La cafetera está expuesta de forma continuada a humedad, café y cal. Por eso, es muy importante limpiar
y mantener la cafetera con regularidad según se describe en el manual de usuario y en el sitio web. Si no
sigue estos procedimientos, la cafetera podría dejar de funcionar. En este caso, la garantía no cubre la
reparación.
No lave el grupo de preparación del café en el lavavajillas y no utilice detergente líquido ni ningún otro
limpiador para lavarlo. Puede provocar que el grupo de preparación del café se averíe y afectar al sabor
del café.
Para evitar que se introduzcan fibras en el interior, no seque el grupo de preparación del café con un
paño.
No beba la solución que se dispensa durante el proceso de eliminación de los depósitos de cal.
Añada solo café molido al compartimento de café molido. Otras sustancias y objetos podrían provocar
daños graves en el aparato. En este caso, la garantía no cubre la reparación.
No use la máquina dentro de un armario.
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Cafeteras con espumador de leche clásico
Advertencia
-

Para evitar quemaduras, tenga en cuenta que, antes de la dispensación, pueden salir pequeños chorros
de agua caliente por la boquilla de agua caliente.
No toque el espumador de leche clásico con las manos descubiertas porque podría estar muy caliente.
Utilice solo el asa protectora adecuada.

Precaución
-

Después de hacer espuma de leche, limpie enseguida el espumador de leche clásico mediante la
dispensación de una pequeña cantidad de agua caliente en un recipiente. Después, quite la parte
externa del espumador de leche clásico y lávela bajo el grifo con agua tibia.

Cafeteras con LatteGo
Advertencia
-

Para evitar quemaduras, tenga en cuenta que antes de la dispensación pueden salir chorros de leche y
vapor.
Espere a que el ciclo de dispensación haya finalizado antes de retirar LatteGo.

Precaución
-

Asegúrese de que LatteGo esté instalado según las instrucciones del manual del usuario antes de
seleccionar una bebida de café con leche.
No utilice LatteGo a menos que todos los componentes estén montados correctamente según las
instrucciones del manual de usuario y no lo utilice si están dañados.
No vierta ningún otro líquido en LatteGo que no sea leche y agua.
Extraiga siempre el LatteGo cuando vaya a limpiar el aparato o dispensar agua caliente.
Todas las piezas de LatteGo se pueden lavar en el lavavajillas.

Modelos con conexión Wi-Fi
Precaución
-

Antes de utilizar la cafetera de forma remota con la aplicación, asegúrese de que el entorno de la
máquina es seguro. La cafetera también realizará el ciclo de enjuagado automático durante el
funcionamiento remoto.

Filtro de agua AquaClean
Read this important information carefully before you use the AquaClean water filter and save it for future
reference.

Español
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Advertencia
-

-

-

-

-

El filtro de agua AquaClean está diseñado únicamente para su uso con agua de grifo potable (cuyo
consumo es seguro y está controlado de acuerdo con las normativas legales) y con agua de suministros
privados aprobada como apta para el consumo. Si las autoridades advierten de que es necesario hervir el
agua, el agua filtrada también deberá hervirse. Cuando esta indicación deje de estar vigente, deberá
limpiar la cafetera por completo e insertar un cartucho nuevo.
Limpie el depósito de agua con regularidad.
Por lo general, para determinados grupos de personas (por ejemplo, personas con el sistema
inmunológico debilitado y bebés), se recomienda llenar el depósito de agua con agua purificada o agua
del grifo hervida, incluso aunque el filtro de agua AquaClean esté instalado.
Por motivos de higiene, el material del filtro de agua AquaClean se somete a un tratamiento especial con
plata. Una pequeña cantidad de plata, inofensiva para la salud, podría pasar al agua filtrada. Este
procedimiento cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto
al agua potable.
Si padece una enfermedad renal, se está sometiendo a diálisis o sigue una dieta restringida en sodio,
tenga en cuenta que, durante el proceso de filtrado, el contenido de sodio puede aumentar ligeramente.
Le recomendamos que consulte a su médico antes de empezar a utilizar el agua filtrada.
Cuando elimine los depósitos de cal de la cafetera, retire el filtro de agua AquaClean del depósito de
agua. Limpie meticulosamente el depósito de agua y reemplace el filtro de agua AquaClean.
Philips no asume responsabilidad alguna en el caso de que no se sigan las recomendaciones anteriores
de uso y sustitución del filtro de agua AquaClean.

Precaución
-

Guarde el filtro de agua AquaClean de repuesto en un lugar seco y fresco y en su embalaje original
cerrado.
Dado que es un producto alimenticio, el agua del depósito debe consumirse en 1 o 2 días.
Si no ha utilizado la cafetera durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, unas vacaciones,
un período de más de 3 meses desde su instalación o cuando se necesite un nuevo filtro), realice el
procedimiento descrito en el capítulo 'Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)' del manual del
usuario.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.

Reciclaje
-

Al final de su vida útil, no tire el producto junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.
Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El
desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/coffee-care o lea el folleto de garantía
específico.
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Informações importantes de segurança
Esta máquina é equipada com recursos de segurança. No entanto, leia e siga as instruções de segurança
cuidadosamente e use a máquina somente como descrito nessas instruções, para evitar lesões acidentais ou
danos devidos ao uso impróprio da cafeteira. Guarde este livreto de segurança para referência futura.

Aviso
Informações gerais
-

-

-

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão indicada na máquina corresponde à tensão do local.
Ligue a máquina de café a uma tomada de parede aterrada.
Não deixe o cabo de alimentação pendurado na beira de uma mesa ou superfície de trabalho e não o
deixe encostar em superfícies quentes.
Para evitar o perigo de choques elétricos, nunca mergulhe a cafeteira, o plugue ou cabo de alimentação
na água ou em qualquer outro líquido.
Não despeje líquidos no conector do cabo de alimentação.
Para evitar o perigo de queimaduras, mantenha todas as partes do corpo à distância dos jatos d'água
quente produzidos pela cafeteira.
Não toque nas superfícies quentes. Use alças ou puxadores.
Desligue a cafeteira pela chave principal, localizada na parte posterior (se houver) e remova o plugue da
tomada:
- caso ocorra algum defeito.
- se você não for usar a cafeteira por um período prolongado.
- antes de limpar a cafeteira.
Puxe segurando pelo plugue, não pelo cabo de alimentação.
Não toque no plugue com as mãos molhadas.
Não utilize a máquina de café se o plugue, o cabo de alimentação ou a própria máquina de café
estiverem danificados
Se o cabo de energia estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências
técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
Não faça qualquer modificação na máquina de café ou no cabo de alimentação dela.
Permita somente reparos feitos por um centro de serviços autorizado pela Philips para evitar
qualquer risco
A cafeteira não deve ser usada por crianças.
Esta cafeteira não deve ser usada por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou
sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso por uma pessoa responsável por sua segurança.
Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção.
Mantenha a máquina e o cabo fora do alcance de crianças.
Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com a máquina de café.
Nunca coloque os dedos nem qualquer outro objeto dentro do moedor de café.
Tenha cuidado ao colocar água quente e quando a cafeteira estiver enxaguando o sistema. Antes de
servir a bebida, podem sair pequenos jatos de água do bico de água quente. Aguarde até o término do
ciclo de distribuição antes de começar a usar a cafeteira ou o LatteGo.
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Atenção
Informações gerais
-

-

-

-

-

Esta máquina de café destina-se exclusivamente ao uso doméstico convencional. Não deve ser usada em
ambiente como cozinhas de lojas, escritórios, fazendas ou outros ambientes de trabalho.
Sempre coloque a máquina de café em uma superfície plana e estável. Mantenha-a na posição vertical,
inclusive ao transportá-la
Não coloque a máquina de café em uma placa aquecedora ou diretamente ao lado de um forno quente,
aquecedor ou fonte de calor semelhante.
Coloque somente grãos de café torrados no funil para grãos. Se café em pó, café instantâneo ou grãos
de café crus ou qualquer outra substância forem colocados no funil para grãos de café, a cafeteira pode
ser danificada.
Não use grãos de café caramelizados nem aromatizados.
Deixe a cafeteira esfriar antes de inserir ou remover qualquer componente. As superfícies de
aquecimento podem reter calor residual após o uso.
Nunca encha o reservatório de água com água morna, quente ou com gás, pois isso pode causar danos
ao reservatório de água e à máquina de café.
Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou
acetona, para limpar o aparelho. Use apenas um pano macio umedecido com água.
Remova as impurezas da máquina de café regularmente. A máquina de café indica quando a remoção
de impurezas é necessária. A falha na remoção de impurezas impedirá o funcionamento adequado da
máquina. Nesse caso, o conserto não é coberto pela garantia.
Não guarde a máquina em temperaturas abaixo de 0 °C/32 °F. A água residual no sistema de
aquecimento pode congelar e causar danos.
Não deixe água no reservatório de água quando não for usar a máquina por um longo período de
tempo. A água pode ficar contaminada. Use água potável sempre que usar a cafeteira.
Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados
pela Philips. Se você usar esses acessórios ou essas peças, sua garantia será invalidada.
Limpeza e manutenção regulares prolongam a vida útil da máquina e garantem um café com sabor e
qualidade ideais.
A máquina é exposta continuamente a umidade, café e impurezas; Por isso, é muito importante limpar e
fazer manutenção regularmente na máquina, conforme descrito no manual do usuário e exibido no site.
Se você não realizar esses procedimentos de limpeza e manutenção, sua máquina vai acabar parando de
funcionar. Nesse caso, o conserto não é coberto pela garantia.
não limpe o conjunto de preparação na lava-louças nem use detergente líquido ou um agente de
limpeza para limpá-lo. Isso poderá causar o mau funcionamento do conjunto de preparação e ter um
efeito negativo no gosto do café.
não seque o conjunto de preparação com um pano para evitar o acúmulo de fibras dentro dele.
Jamais beba a solução que sai durante o processo de remoção de impurezas.
Coloque apenas café moído no compartimento para pó. Outros objetos e substâncias podem causar
sérios danos à cafeteira. Nesse caso, o conserto não é coberto pela garantia.
A máquina não deve ser colocada dentro de um armário durante o uso.
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Cafeteiras com vaporizador clássico de leite
Aviso
-

Para evitar o risco de queimaduras, lembre-se de que, antes de servir, podem sair pequenos jatos de água
do bico de água quente.
Nunca toque o espumador de leite clássico com mãos sem proteção, pois ele pode atingir temperaturas
muito altas. Use somente a alça de proteção.

Cuidado
-

Depois de espumar o leite, limpe rapidamente o espumador de leite clássico ao despejar uma pequena
quantidade de água quente dentro de um recipiente. Em seguida, remova a parte externa do
espumador de leite clássico e lave-a em água morna.

Cafeteiras com LatteGo
Aviso
-

Para evitar o risco de queimaduras, lembre-se de que, antes de servir, pode haver jatos de leite e vapor.
Aguarde até o término de preparo da bebida antes de remover o LatteGo.

Cuidado
-

O LatteGo deve estar instalado de acordo com as instruções fornecidas no manual do usuário antes de
selecionar uma bebida de café à base de leite.
Não use o LatteGo se nem todos os componentes estiverem montados corretamente de acordo com as
instruções fornecidas no manual do usuário ou se estiverem danificados.
Não coloque nenhum outro líquido no LatteGo que não seja água e leite.
Sempre remova o LatteGo ao remover as impurezas da cafeteira e servir água quente.
Todas as partes do LatteGo podem ser colocadas na lava-louças.

Cafeteiras com conexão Wi-Fi
Atenção
-

Antes de utilizar a cafeteira remotamente com o app, certifique-se de que ela esteja em um local seguro.
Ela também executará o ciclo de lavagem automático durante operações remotas.

Filtro d'água AquaClean
Leia estas informações importantes atentamente antes de usar o filtro AquaClean e as guarde para uma
consulta futura.
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Aviso
-

-

-

-

-

O filtro AquaClean foi projetado exclusivamente para uso com água de torneira tratada por serviço de
utilidade pública (constantemente controlada e segura para ser bebida segundo regulamentações
legais) e com água de abastecimento particular aprovada como sendo segura para o consumo. Caso uma
instrução seja recebida pelas autoridades de que a água pública deva ser fervida, a água filtrada também
deverá ser fervida. Quando a instrução para ferver a água não estiver mais em vigência, toda a cafeteira
deverá ser limpa e um novo cartucho precisará ser inserido.
Limpe o tanque de água regularmente.
Para certos grupos de pessoas (por exemplo, pessoas com sistema imunológico debilitado e bebês),
geralmente é recomendado encher o reservatório de água com água filtrada ou fervida, mesmo quando
o filtro de água AquaClean estiver instalado.
Por razões higiênicas, o material do filtro AquaClean está sujeito a um tratamento especial com prata.
Uma pequena quantidade de prata, inofensiva à saúde, pode acabar na água filtrada. Isso está em
conformidade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para água potável.
Caso você sofra de doença renal, seja submetido a diálise e/ou siga uma dieta restritiva a sódio, durante
o processo de filtragem, o teor sódico pode aumentar ligeiramente. Recomendamos consultar o médico
antes do uso da água filtrada.
Ao remover as impurezas da cafeteira, sempre retire o filtro AquaClean do reservatório de água. Em
seguida, limpe todo o reservatório e troque o filtro AquaClean.
A Philips não assume qualquer responsabilidade caso as recomendações acima de uso e substituição do
filtro AquaClean não sejam seguidas.

Cuidado
-

Guarde o filtro AquaClean substituto em um lugar fresco e seco na embalagem original, vedada.
Por ser um gênero alimentício, a água no tanque deve ser usada em até 1 ou 2 dias.
Caso você não tenha usado a sua cafeteira por um período prolongado (por exemplo, um feriado, um
período superior a 3 meses desde a instalação ou quando for necessário um novo filtro), faça o
procedimento descrito em "Ativação do filtro d'água AquaClean (5 min.)" do manual do usuário.

Campos eletromagnéticos
Esta máquina está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à
exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem
-

Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de
coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte
correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Garantia e suporte
Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site www.philips.com.br/suporte ou leia o folheto
de garantia à parte.

www.philips.com/coffee-care

>75% recycled paper

