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Инструкция за употреба 

 

 

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда 

за първи път и ги запазете за бъдещи справки. 

 

 

 



Важни предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уреди, тези основни предпазни мерки винаги следва да 

бъдат спазвани: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Винаги изключвайте захранването, преди да извадите щепсела от контакта. 

3. Извадете щепсела, като хванете щепсела. Не дърпайте кабела. 

4. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте никаква част от уреда във вода или 

други течности. 

5. Не позволявайте на децата да играят с този уред. Необходим е строг надзор, когато 

този уред се използва. 

6. Изключете от контакта, когато не го използвате и преди почистване. 

7. Оставете уреда да се охлади, преди да поставите или извадите части. 

8. Не работете, ако уредът има повреден кабел или щепсел 

9. Не използвайте на открито. Този уред не е предназначен за използване на открито. 

10. Не поставяйте уреда върху или в близост до електрически уреди, горещи газове или 

загрята фурна. 

11. Не използвайте с външен таймер. 

12. Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плота или да докосне горещи 

повърхности. 

13. Винаги използвайте върху стабилни плоски повърхности. 

14. Не използвайте уреда за цели, различни от предвидената. 

15. Не премествайте уреда, докато захранващият кабел е включен в контакта. 

16. Не почиствайте с метални тампони за почистване. 

17. Няма грижа за потребителските услуги. Части, които трябва да бъдат върнати на 

вашия доставчик в случай на повреда или повреда. 

18. Уредът не е предназначен за употреба от хора (включително деца под 8 год) с 

намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и 

познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно 

използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

 

Внимание 

• Никога не докосвайте съда при кипене. 

• Уверете се, че го наблюдавате, за да предотвратите преливане, когато кипи 

на кафето. 

• Никога не напълвайте вода над линията MAX, гравирана в саксия. 

• Децата трябва да се държат далеч от този продукт, когато се използва. 

• Спрете да използвате уреда, когато захранващият кабел е повреден и 

повторно се използва след ремонт от оторизиран сервизен център. 

• Джезвето трябва да се използва само заедно с прикрепената захранваща 

основа. 

• НЕ вадете и слагайте дръжката често, в противен случай има 

потенциалният риск дръжката да падне, когато хората поставят дръжката, 

ако не е необходимо НЕ свалете дръжката 

 



Преди първа употреба 

1. Моля, прочетете инструкциите и мерките за безопасност преди работа и го запазете 

за бъдещи справки 

2. Джезвето трябва да бъде поставено извън обсега на деца 

3. Уверете се, че местното напрежение е в съответствие с обозначения етикет 

4. Повреденият захранващ кабел не може да се използва, уредът трябва да се държи 

далеч от източници на топлина и запалими материали 

5. Моля, не използвайте уреда на открито, не го потапяйте в течност и не го 

доближавайте до източник на топлина 

6. Ако захранващият кабел е повреден, захранващият кабел трябва да бъде заменен 

от производителя или дистрибутора 

7. Преди да преместите уреда, изключете от захранването и изключете уреда 

8. Оригиналната опаковка може да защити кафеварката по време на 

транспортирането, моля пазете опаковката 

9. Правилното използване и поддръжка може да удължи живота на уреда. 

10. Моля, не изключвайте захранването по време на работа на кафеварката, в 

противен случай това може да доведе до повреда на устройството  

11. Кафе-машината не трябва да се използва оследните лица: 

Хората страдащи от психически, сетивни или физически дефекти, от липсата на опит и 

познания.  

 

Описание на уреда 

 

1: Дръжка 

2: Съд за кафе 

3: Копче вкл/изкл. 

4: Захранваща основа 

5: Захранващ кабел 



Варене на кафе 

1. Максимум 6 чаши кафе може да се направят на един път 

2. За 1 чаша кафе е необходимо = 2 чаени лъжици или 1 супена лъжижа които да 

сложите в съда за варене 

3. За една чаша кафе слагате една или повече чаени лъжици захар  

4. Изсипете вода в съдда взависимост от това колко чаши искате да сварите.  

5. Поставете съда върху захранващата основа 

6. Включете уреда 

7. Разбъркайте кафето и захарта в съда за кратко  

8. Когато кафето се свари , изключете , изчакайте 15 -20 секунди да се образува пяна 

на повърхността, след което изсипете кафето в чашите  

 

Загряване на вода 

Когато имате нужда от топла вода, за да направите билкови чайове и инстантно кафе 

или по някакви други причини налейте вода колко ви е необходима в съда за варене, но 

не надхвърляйте показанието MAX във вътрешността на съда. 

Включете джезвето и когато водата заври изключете 

 

Почистване 

Извадете захранващия кабел от конткта, за да почистите кафеварката, можете да 

използвате почистващ препарат.  

 

Спесификации: 

Функция против преливане 

Напрежение : 220V-240V  

Честота : 50Hz-60Hz  

Мощност: 850W  

Капацитет : 250ml 

Време за варене : 5 мин. 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 

отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 

неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 

постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 
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