
 

 

 

 
Мелачка за кафе 

R-942 
 

Инструкция за употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание на уреда 

1. Контейнер от неръждаема стомана 

2. Капак 

3. Предпазител  

4. Селектор за степен на смилане & бутон вкл./изкл. 

5. Селектор за количество кафе 

 

Начин на употреба 

1.Поставете основното устройство върху стабилна повърхност.  

2.Преди употреба почистете контейнера и капака с мек почистващ препарат.  

3.Внимание: капацитетът за мелене на кафе на зърна не трябва да надвишава 

70 грама ( или не повече от 2/3 от капацитета на контейнера)  

Брой чаши тегло 
Степен на 

смилане 
Тип апарат за кафе 

4 чаши (min.) 20 gr. Fine 
Еспресо 

кафемашина 

8 чаши 40 gr. Medium 
Машина за шварц 

кафе 

10 чаши 60 gr. Coarse 
Френска преса за 

кафе 

12 чаши (max.) 70gr.   

 

4.Изсипете желаното количество зърна кафе. Не напълвайте над нивото 

"макс.". Поставете капака обратно и се уверете, че е поставен правилно, като 

го натиснете долу. 

5.Ако капакът не е в правилната позиция, машината няма да работи.  

6.Забележка: Този продукт е предназначен само за смилане на цели зърна 

кафе.  



 

 

7.Задайте количеството смляно кафе, като поставите селектора на желаното 

от Вас количество.  

8.Задайте настройка за фино смляно кафе, като завъртите селектора до 

позиция за фино смляно.  

9.Поставете контейнера и неговия капак в правилната им позиция. Проверете 

дали капакът е правилно поставен. 

10.Свържете  със захранването, натиснете бутона „on/off“ и започнете работа 

уреда; 

11.След като избраното количество бъде смляно, уредът ще спре автоматично. 

12.Ако искате да спрете процеса преди завършване на смилането, натиснете 

бутона Start. 

13.За да получите допълнително смляно кафе, повторете цикъла. 

14.Винаги първо се уверете, че смляното кафе не надвишава нивото "max." на 

контейнера за кафе. 

15.Избраните настройки ще бъдат запазени при следваща употреба на уреда. 

16.Уверете се, че един цикъл на работа не надвишава 1 минута; 

17.Препоръка: за макс. 12 чаши фино смляно е необходимо около 30 секунди. 

18.Моля, изключете от уреда от захрахването, преди да извадите контейнера 

или да отворите капака на уреда. 

19.Моторът е снабден със защитна настройка, която автоматично ще изключи 

агрегата, ако се претовари и отново може да се използва след охлаждане. 

20.За да запазите аромат на кафето си и да избегнете разграждането на 

смляното кафе, изпразвайте контейнера след всяка употреба. 

21.Винаги изключвайте мелачката преди почистване. 

22.Никога не потапяйте мелницата, захранващия кабел или щепсела във вода 

или под течаща вода. 



 

 

23.Не използвайте силни препарати или абразивни гъби за почистване на 

уреда. 

24.Почистете капака и контейнера за кафе с топла сапунена вода. 

 

Мерки за безопасност 

Внимание! Това е електрически уред и може да причини токов удар. 

Следователно трябва да спазвате следните предупреждения за безопасност: 

1.Никога не включвайте уреда с влажни ръце. 

2.Уверете се, че използваният гнездо е достъпно, което позволява 

изключването на уреда, когато е необходимо. 

3.Изключете директно само от щепсела. Никога не дърпайте захранващия 

кабел, тъй като може да го повредите. 

4.Ако уредът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете го, 

извадете щепсела от контакта и се свържете с оторизиран сервиз. 

5.Не поставяйте уреда във вода. 

6.Внимание: извадете щепсела от контакта преди почистване. 

7.Не позволявайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или друга 

работна повърхност или да влезе в контакт с горещи повърхности. 

8.Не използвайте уреда повече от 60 секунди. Оставете уреда да се охлади за 

10 минути, преди да го използвате отново. 

9.Опасно! Пазете всички опаковки (пластмасови торбички, Стиреопор) далеч 

от деца. 

10.Опасно! Уредът не е предназначен за употреба от хора (включително деца 

до 8 год.) с намалени физически, сетивни или психически способности или 

липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на надзор или 

инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната 

безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че  не 

играят с уреда. 

11.Не поставяйте в или близо до горещ газ или електрическа горелка или в 

загрята фурна. 

12.Преди да използвате, проверете контейнера за наличие на чужди предмети. 

13.Важно! Проверете дали напрежението съответства на стойността, посочена 



 

 

на табелката с данни на дъното на уреда. Свързвайте уреда само с правилно 

инсталирана гнездо с минимална мощност от 10А, която е снабдена с 

ефективна заземяваща връзка. 

14.Ако гнездото на контакта не съвпада с щепсела на уреда, трябва да го 

замените с подходящ тип от квалифициран специалист. 

15.Този уред трябва да се използва само по предназначение. 

16.Всяка друга употреба се счита за неправилна. 

17.Този уред не е подходящ за търговска употреба. 

18.Производителят не носи отговорност за повреди, произтичащи от 

неправилно използване на уреда. 

19.Никога не натрошавайте лед и не използвайте мелницата, освен както е 

описано в инструкциите. 

20.Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда. 

21.Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания или 

повреда на уреда. 

22.Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване 

на тези инструкции. 

23.N.B.: Съхранявайте тези инструкции. Ако уредът е предаден на други лица, 

трябва да им бъде предоставена и тази инструкция. 

24.Децата трябва да са под наблюдение да не играят с уреда. 

25.Моля, работете с уреда според указаното време и интервала. Не работете 

с претоварване или работа без натоварване. 

26.Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя или неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, 

за да се избегне опасността. 

27.Ножът е много остър, внимавайте да не се порежете, когато почиствате и 

разглобявате уреда.  

28.Не използвайте директно компонентите на ножовете, работещи на уреда. 

Също така не докосвайте въртящите се компоненти при работа. 

29.Не използвайте уреда преди да поставите капака. 

30.Преди да включите в захранването, внимавайте да не поставите пръста 

или предмет в контейнера.  

31.Не работете с уреда повече от 1 мин., изчакайте мотора да се охлади преди 

да го използвате повторно.  



 

 

32.Капацитетът за смилане на кафе на зърна не трябва да надвишава 70 

грама. 

33.Има защита срещу прегряване, когато моторътт е твърде горещ по време 

на работа, машината ще спре да работи. След това трябва да изключите от 

захранването, докато моторът не се охлади напълно.  

34.Не промивайте мотора, за да избегнете злополука. 

35.Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито. 

36.Моля, измийте контейнера след всяка употреба. Изключете захранването и 

извадете контейнера от мотора преди измиване. Моля, използвайте суха кърпа, 

за да почистите мотора.  

37.Не потапяйте и не изпръсквайте мотора или кабела с водаи, за да избегнете 

повреда. 

38.Пазете уреда далече от възпламеними, експлозивни, влажни условия и 

химикали. Уредът е предназначен само за вътрешна употреба. 

39.Поставете уреда на равна повърхност, за да избегнете преобръщане. 

40.Не разклащайте и не движете уреда по време на смилането. 

41.Не препълвайте уреда. 

42.Поставяйте само кафени зърна, за да ги смилате. 

43.Не поставяйте нищо върху капака на уреда, за да избегнете инциденти.  

44.Препоръчва се след всеки цикъл на работа да оставите уреда за 1 минута 

докато моторът се охлади.  

45.Ако захранващият кабел е повреден, моля, върнете се в оторизиран 

сервизен център за ремонт. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате 

сами. 

46.Не изсипвайте горещата вода в контейнера. 

47.Този уред не е подходящ както за търговски цели, така и за използване на 

открито. 

48.Бъдете внимателни, когато боравите с ножа, празване на контейнера и по 

време на почистване. 

49.Не надвишавайте максималното ниво, посочено на аксесоарите. Никога не 

бъркайте в контейнера с пръсти или с прибор, докато уредът работи. 

50.Уверете се, че ножа е здраво закрепен към контейнера, преди да поставите 

контейнера върху основата. 

51.Ако остриетата заседнат, извадете щепсела от контакта, преди да 



 

 

премахнете съставките, които блокират остриетата. 

52.Не мийте уреда в съдомиялна машина. 

• Съвети за използване на мелницата 

• Да не се смила непрекъснато повече от 60 секунди. Нека уредът да се 

охлади до стайна температура, преди да продължи да работи с уреда.  

• Предложете да почивате 1 минута след всяка операция преди втората 

операция. 

 

Забележка 
◆ Прочетете всички инструкции преди употреба. Запазете тази инструкция за 

задържане. 

◆ Важно 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ФИРМАТА ИЛИ ДОСТАВЧИКЪТ НЕ НОСЯТ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ ДРУГО ПАРТНЬОР ЗА КАКВИТО И ДА Е 

ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ОБЩИ СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, 

ПРИМЕРНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ 

НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВРЕДИ ПРИ НАРАНЯВАНЕ, ЗАГУБА НА 

СОБСТВЕНОСТ, БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА) ИЛИ 

ОТ НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА, ДОРИ АКО НАШАТА ФИРМА ИЛИ 

ДОСТАВЧИК Е БИЛА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА 

ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НАШАТА ФИРМА ИЛИ ОТГОВОРНОСТТА НА 

ДОСТАВЧИКА НЕ ПРОМЕНЯ СУМАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА 

ПРОДУКТА. 

◆ Спецификациите, дизайна и размерите могат да се променят без 

предизвестие. 

 

Спесификации： 

Описание  Мелачка за кафе 

Напрежение AC220V-240V~ / 50/60Hz 

Мощност 200W 



 

 

Време на работа ≤1  min. 

Интервал за почивка между работните цикли ≥ 1  min. 

 

 

 

 

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. 

 


