
                      

КАФЕМАШИНА 

 

МОДЕЛ: R-978 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 

 

Спесификации: 220-240V 50Hz 960-1140W 

 
 
 
 
 
 

Прочетете цялото ръководство преди употреба и съхранете за бъдещи справки. 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 

При използване на електрически уреди е необходимо винаги да следвате посочените по-долу мерки за безопасност, 

включващи следното: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Преди употреба проверете дали напрежението в стенния контакт съответства на показаното на табелата на 

уреда. 

3. Този уред е оборудван със заземен щепсел. Уверете се, че стенният контакт е добре заземен. 

4. За да се защитите от пожар, токов удар и наранявания, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода и 

други течности. 

5. Изваждайте щепсела от контакта преди да почистите и когато не използвате уреда. Оставете уреда да се 

охлади напълно преди да го вземете, да прикачвате компоненти или преди да го почистите. 

6. Не работете с уреди с повреден кабел или щепсел, след неправилното му функциониране или ако е 

изпускан или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия упълномощен сервизен център за 

проверка, ремонт или механична настройка. 

7. Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя на уреда, може да 

причини пожар, токов удар или нараняване. 

8. Поставете уреда на равна повърхност или маса. Не окачвайте захранващия кабел на ъгъла на масата или 

плота. 

9. Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещите повърхности на уреда. 

10. Не поставяйте кафе машината върху горещи повърхности или в близост до огън, за да избегнете 

повредите. 

11. За да изключите, завъртете контрола "off" (изключване) и отстранете щепсела от контакта. Винаги хващайте 

щепсела. Никога не дърпайте самия кабел. 

12. Не използвайте уреда освен по предназначение и го поставяйте на сухо място. 

13. При употреба на уреда в близост или от деца е необходимо строго наблюдение. 

14. Внимавайте да не се изгорите от парата. 

15. Не докосвайте горещите повърхности на уреда (като изход за пара и стоманена мрежа непосредствено 

след приготвяне) Използвайте ръкохватките или бутоните. 

16. Не позволявайте кафе машината да работи без вода. 

17. Ако в процеса на приготвяне на кафе се отстрани резервоара за вода, е възможно изгаряне. 

18. Не отстранявайте металната фуния, когато уредът приготвя кафе или когато пара и гореща вода излизат от 

нея и се уверете, че налягането във водния резервоар е освободено преди да остраните металната фуния. 

19. Поставете щепсела в контакта преди употреба и изключвайте преди да извадите щепсела от контакта. 

20. Освободете отново налягането чрез ръкохватката за пара преди да отстраните капака или металната 

фуния. 

21. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни 

или умствени способности, или такива, които нямат опит или познания, освен ако не бъдат наблюдавани или 

инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице. 

22. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 

23. Уредът е предназначен за домакинско използване или други приложения, включващи: 

-- Кухни в магазини, офиси и други работни среди; 

- Ферми; 

- Заведения, предлагащи легло и закуска 

24. Не използвайте навън. 

25. Не поставяйте в близост до газови или електрически котлони или затоплени фурни. 

 

 

 

 



ЗАПОЗНАВАНЕ С МАШИНАТА ЗА КАФЕ 

 

 

 

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 

За да осигурите перфектния вкус на първата чаша кафе, е необходимо да изплакнете кафе машината с топла 

вода както следва: 

1. Изсипете водата в резервоара. Нивото не трябва да надхвърля отметката "МАХ". Върнете на място 

капака на резервоара. 

Забележка: уредът се предлага с два подвижни резервоара за лесно почистване. Можете първо да напълните 

резервоар ас вода и след това да го поставите в уреда.  

2. Поставете стоманената мрежа върху металната фуния (без кафе в стоманената мрежа). Уверете се, че 

тръбата на фунията се подравнява с отвора в уреда, след това поставете фунията в уреда, както е посочено от 

отметката “ВМЪКВАНЕ” и можете да го фиксирате плътно в кафе машината като го въртите в обратна на 

часовниковата стрелка посока, докато се блокира напълно. 

3. Поставете чашата за еспресо (собствена) на подвижния рафт. Уверете се, че бутонът е на позиция, която 

е позиция “ ”. 

Забележка: уредът не е оборудван с кана. Използвайте собствена кана или чаша за кафе.  

4. Свържете към захранващ източник и натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Светва индикаторът за загряване 

(червен). 

5. Завъртете манипулатора на позиция “ ”. Помпата започва да изпомпва вода. Когато водата потече, 

затворете помпата, като завъртите манипулатора отново на позиция “ ”. Уверете се, че бутонът за пара е на 

по-висока позиция, която е  “ ”, и изчакайте за момент. Уредът започва да се подгрява. След завършване на 

подгряването светва бял светлинен индикатор. Завъртете манипулатора на позиция “ ” и започва изтичане на 

вода. 

6. След около една минута, завъртете манипулатора на позиция “ ”, за да спрете приготвянето. Можете 

да изсипете водата от контейнерите и да ги почистите добре. След това можете да започнете да приготвяте 

истинско кафе. 



ПОДГРЯВАНЕ  

За да направите добро горещо еспресо, препоръчваме да подгреете уреда преди да приготвите 

кафето, включително фунията, филтъра и чашата, така че вкусът на кафето да не се влияе от 

студените части. 

1.  Отстранете подвижния резервоар и отворете капака му, за да го напълните с желаното количество вода. 

Нивото на водата не трябва да надхвърля обозначението "МАХ" на резервоара. След това разположете 

резервоара правилно в уреда.  

2. Поставете стоманената цедка в металната фуния. Уверете се, че тръбата на фунията се подравнява с 

отвора в уреда и след това поставете фунията в уреда, както се показва от индикацията “ВМЪКВАНЕ”. 

Можете да ги фиксирате в кафе машината плътно като завъртите в обратна на часовниковата стрелка до 

пълно захващане. 

3. Поставете чашата за еспресо (собствена) на подвижния рафт. 

4. Свържете уреда към захранването. Уверете се, че манипулаторът е в позиция “ ”. 

5. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Червеният индикатор за загряване светва. Уверете се, че бутонът за пара е 

в по-високата позиция, която е позиция “ ”. Завъртете бутона на позиция “ ”. Когато водата започне 

да изтича, изключете незабавно помпата, като я поставите отново на позиция “ ”. Целта на тази стъпка 

е да се изпомпи вода от резервоара в корпуса. 

6. Когато светне белият светлинен индикатор, трябва да завъртите отново манипулатора на позиция “ ”. 

При това започва изтичане на гореща вода. Когато светлинният инсикатор за готовност (бял) изгасне, 

затворете помпата, като завъртите манипулатора на позиция “ ”. С това подгряването завършва. 

НАПРАВА НА ЕСПРЕСО   

1. Отстранете фунията като я завъртите по часовниковата стрелка. Добавете смляно кафе в стоманената 

мрежа с мерителната лъжица. Една лъжица смляно кафе е достатъчно за една чаша първокласна 

напитка. Притиснете кафето с уреда за притискане.  

2. Поставете стоманената цедка в металната фуния. Уверете се, че тръбата на фунията се подравнява с 

отвора в уреда и след това поставете фунията в уреда, както се показва от индикацията “ВМЪКВАНЕ”. 

Можете да ги фиксирате в кафе машината плътно като завъртите в обратна на часовниковата стрелка 

до позиция “БЛОКИРАНЕ” 

3. Изсипете горещата во да в чашата. След това поставете горещата чаша (собствена) на подвижния рафт. 

4.  Светлинният индикатор за готовност (бял) светва. При това е необходимо да завъртите манипулатора на 

позиция “ ” и да изчакате, докато кафето изтече. 

Забележка: По време на непрекъсната работа светлинният индикатор за готовност може да изгасне поради 

недостатъчна температура на водата в бойлера, но това не означава, че уредът спира работа. Можете да 

продължите да правите кафе. 

5.Необходимо е да завъртите манипулатора на позиция “ ” ръчно, когато кафето (около 60 ml или две чаши) 

стане готово или цветът на кафето се промени към слабо. При това кафето е готово. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте кафе машината без наблюдение по време на приготвяне на кафе, тъй 

като понякога е необходима ръчна намеса. 

6. След като направите кафе, можете да извадите металния филтър като я завъртите по часовниковата 

стрелка посока. Изсипете остатъците от кафе от стоманената цедка. 

7. Натиснете превключвателя на захранването, за да изключите захранващия източник. 

8. Оставете уреда да се охлади напълно. изплакнете под течаща вода. 



 

РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО/НАПРАВА НА КАПУЧИНО 

Можете да получите чаша капучино като долеете чаша с еспресо с разпенено мляко. 

Метод: 

1、 Първо пригответе еспресо в достатъчно висока чаша според частта “НАПРАВА НА ЕСПРЕСО”. Уверете 

се, че манипулаторът е на позиция “ ”.  

2、 Натискайте надолу бутона за пара до крайна позиция, която е “ ”. Изчакайте докато светне белият 

светлинен индикатор. 

Забележка: По време на непрекъсната работа светлинният индикатор за готовност може да изгасне поради 

недостатъчна температура на водата в бойлера, но това не означава, че уредът спира работа. Можете да 

продължите да правите кафе. 

3、 Напълнете чаша с около 150 грама мляко за всяка от чашите капучино, които искате да приготвите. 

Препоръчва се да използвате пълномаслено мляко от хладилник (не горещо).  

Забележка: При избора на чаша се препоръчва диаметърът й да не е по-малък от 70±5mm, както и да имате 

предвид, че млякото увеличава обема си двукратно. Уверете се, че височината на чашата е достатъчна. 

4、 Поставете накрайника за пара (с разпенващо устройство) на около два сантиметра в млякото и завъртете 

манипулатора на позиция “ ”. Парата започва да излиза от накрайника. Разпенете млякото като движите 

съда с кръгово движение отгоре надолу. 

5. След като постигнете целта си, завъртете манипулатора на позиция “ ”. 

 Забележка: Почистете изхода за пара с влажна гъба незабавно след употреба, но внимавайте да не се 

изгорите! 

6. Изсипете разпененото мляко в приготвеното еспресо. Вече можете да се насладите на капучино! Подсладете 

според вкуса си . Поръсете пяната с малко какао на прах. 

7. Натиснете превключвателя на захранването, за да изключите захранващия източник. 

Забележка: Ако желаете отново да направите кафе. Необходимо е да завъртите манипулатора на позиция 

“ ” и натиснете бутона за пара на по-високата позиция, която е позиция “ ”. Помпата започва да изпомпва 

вода докато индикаторът за готовност изгасне. След това поставете манипулатора на позиция “  ”. Уредът 

започва да се подгрява докато светне белият светлинен индикатор за готовност. 

СЪЗДАВАНЕ НА ПЯНА ЗА ЗАТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ 

Можете да използвате приставката за пара (без устройството за разпенване), за да направите горещи напитки, 

като шоколад и гореща вода. 

Метод: 

1. Отстранете подвижния резервоар и го напълнете с вода. Нивото на водата не трябва да надхвърля 

обозначението “MAX” на резервоара. След това разположете резервоара правилно в уреда. 

2. Свържете уреда към захранването. 

3. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Светва червеният индикатор за подгряване. 

4. Завъртете манипулатора на позиция “ ”. Уверете се, че бутонът за пара е в по-високата позиция, която е 

позициятаe“ ”. Помпата изпомпва вода. Когато водата започне да изтича, затворете помпата незабавно. 

Натиснете бутона за пара на долната позиция, която е позиция “ ”, и изчакайте за момент. Уредът започва 

да се нагрява до светване на белия светлинен индикатор, което показва, че подгряването е завършило.  

5. Отстранете устройството за разпенване от уреда за пара. 



6. Потопете уреда за пара в течността, която искате да загреете. Завъртете манипулатора на позиция “ ”. 

7. При достигане на необходимата температура, можете да завъртите манипулатора на позиция “ ”. 

8. Натиснете превключвателя на захранването, за да изключите захранващия източник. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

1、 Спрете захранването и оставете кафе машината да се охлади напълно преди да я почистите. 

2、 Почиствайте корпуса на кафе машината с устойчива на влага гъба. Почиствайте резервоара за вода, 

тавата за течности и подвижната лавица редовно и ги подсушавайте.  

Забележка: Не почиствайте със спирт или разтворители. Никога не потапяйте корпуса във вода за 

почистване. 

3、 Разединете металната фуния като я завъртите по часовниковата стрелка. Отстранете остатъците от 

кафе. След това можете да почистите фунията с препарат и да изплакнете добре с течаща вода. 

4、 Почиствайте всички приставки във вода и подсушавайте добре. 

5、 Мателната фуния не е подходяща за почистване в съдомиялна машина. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ОТЛАГАНИЯ  
1. За да сте сигурни, че машината ще работи правилно, че вътрешните тръби са чисти и за да получите кафе с 

отличен вкус, е необходимо да почиствате минералните отлагания на всеки 2-3 месеца. 

2. Напълнете резервоара с вода и препарат за отстраняване на котлен камък до ниво "МАХ" (съотношението 

на водата и препарата за отстраняване на котлен камък е 4:1 или както е посочено в упътването на препарата 

за отстраняване на котлен камък.) Използвайте домакински препарат за отстраняване на котлен камък. Можете 

още да използвате лимонена киселина (която можете да закупите от аптеката) вместо препарат за 

отстраняване на котлен камък (на сто части вода се добавят три части лимонена киселина). 

3. 3. В съответствие с програмата за подгряване поставете металната фуния (без кафе) и каната на място. 

Загрейте водата, както е описано в “ПОДГРЯВАНЕ”. 

4. Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. Светва червеният светлинен индикатор за подгряване. При това е 

необходимо да поставите манипулатора на позиция “ ”. Уверете се, че бутонът за пара е в по-високата 

позиция, която е позиция “ ”. Когато започне изтичане на вода, затворете помпата и завъртете манипулатора 

на позиция “ ”. Изчакайте за момент. Кафе машината започва да се подгрява.  

5. Когато светне белият светлинен индикатор за готовност, това означава, че подгряването е завършило. 

Завъртете манипулатора на позиция “ ” и направете две чаши кафе (около 2Oz). След това затворете 

помпата и изчакайте 5 сек. 

6. Натиснете бутона за пара на долната позиция, която е позиция “ ”. Изчакайте докато индикаторът 

светне. Направете пара за 2 минути. След това завъртете манипулатора на позиция“ ”, за да спрете 

парата. Натиснете превключвателя на захранването, за да спрете уреда незабавно. Оставете препарата за 

отстраняване на котлен камък да подейства поне 15 минути. 

7. Рестартирайте уреда и повторете стъпки 4-5 поне 3 пъти. 

8. След това натиснете и освободете бутона за пара на по-високата позиция, която е позиция “ , когато  

Светне бялата лампа, Завъртете манипулатора на позиция “ ”, и оставете уреда да работи докато няма следи 

от препарата за отстраняване на котлен камък. 

9. След това повторете стъпки 4-6 три пъти на позиция за направа на кафе (без кафе) с напълнен до позиция 

МАХ резервоар (не е необходимо да чакате 15 минути при стъпка 6). След това използвайте процедурата за 

приготвяне до изтичане на водата от резервоара. 



10. Повторете стъпка 9 поне 3 пъти, за да сте сигурни, че тръбопроводите са чисти. 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ  
Симптоми Причина Корекция 

Изтичане на вода от долната част 
на кафе машината. 
 

В тавата за събиране на 
течности има твърде много 
течност. 

Почистете тавата за течности. 

Кафе машината е неизправна. Свържете се с упълномощен 
сервиз за ремонт. 

Водата изтича отстрани на 
филтъра. 

В ръба на филтъра има кафе. Почистете кафето. 

Кафето има кисел вкус.  

Недобро изплакване след 
почистване на минерални 
отлагания.  

Почиствайте кафе машината 
според инструкциите "преди 
първата употреба" няколко пъти. 

Кафето е съхранявано на горещо 
и влажно място за 
продължително време. 
Развалено кафе. 

Използвайте прясно кафе или 
съхранявайте неизползваното 
кафе на прохладно, сухо място. 
След като отворите пакета с 
кафе, го затворете плътно за да 
се запази кафето прясно, и 
съхранявайте в хладилник. 

Кафе машината не работи. Недобре поставен захранващ 
щепсел.  

Включете захранващия кабел 
правилно в контакта. Ако уредът 
все още не работи, се свържете с 
упълномощен сервиз за ремонт. 

Парата не разпенва. Не светва белият светлинен 
индикатор за готовност. 

Парата може да се използва за 
разпенване само след 
задействане на белия светлинен 
индикатор за готовност на парата. 

Контейнерът е твърде голям или 
има неподходяща форма. 

Висока и тясна чаша. 

Използвали сте обезмаслено 
мляко. 

Използвайте пълномаслено 
мляко или полуобезмаслено 
мляко. 

 

Не разглобявайте уреда, ако работи неизправно. Свържете се с упълномощен 

сервизен център. 

 

 

     

 

 

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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