
   
 

Електрическо джезве R-992 

 

       
                   

 

 

 

 

Инструкция за употреба 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



Важни предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват тези основни мерки за безопасност 

1. Прочете всички инструкции. 

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

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

4. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсели или мотора във вода или други течности. 

5. Не позволявайте на децата да играят с уреда. Необходимо е наблюдение, 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 употреба на открито. 

10. Не поставяйте уреда върху, или в близост до електрическо оборудване, огън с горещ газ или в загрята 

фурна. 

11. Не използвайте с външен таймер. 

12. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота или да е близо до горещи повърхности. 

13. Винаги използвайте върху стабилна и равна повърхност. 

14. Трябва да се внимава при преместването на уреда, съдържащ горещо масло или други горещи течности. 

15. Използвайте уреда само по предназнаение описано в инструкциите. 

16. Не движете и не повдигайте джезвето, докато уреда е вклюен в контакта 

17. Не почиствайте с телени четки. Парчетата могат да се откъснат от гъбите и да докоснат електрическите 

части, което създава риск от токов удар. 

18. Уредът не се поддържа в сервиз. Части, които трябва да бъдат върнати на вашия доставчик в случай на 

повреда или повреда. 

19. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или 

умствени способности или липса на опит и знания, освен ако са наблюдавани или инструктирани относно 

използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

 

Описание на уреда 

 

 
1. Чучур 

2. Дръжка 

3. Съд за кафе 

4 Бутон вкл/изкл. 

5. Нагряваща основа 

 



 

 

Начин на упореба 

 
Приготване на кафе: 

1. Макс 3 чаша кафе може да се направят в джезвето 

2. Налейте вода в съда за кафе според това колко чаши кафе искате да направите (Max 3 чаши). 

3. Поставете съда за кафе върху захранващата основа. 

4. Натиснете бутона вкл/изкл.. 

5. Поставете смляно кафе в съда за кратко време. 

6. Когато кафето започне да кипи, незабавно изключете уреда. Може да изчакате няколко секунди, за да има 

пяна отгоре върху кафето. 

 

Подгряване на вода 

- За да сте в безопасност, не забравяйте, че водата НЕ трябва да надвишава максималното ниво 400мл 

- Изсипете водата (Не надвишавайте максималното ниво 400мл) вода в съда за кафе. 

- Включете уреда 

- Когато водата започне да кипи, незабавно изключете уреда 

 

Почистване на съда за кафе 

Вътрешно почистване: Изключете джезвето от захранването 

Можете да използвате препарат за почистване, ако е твърде мръсна. В противен случай преварена вода може 

да го почисти 

 

Внимание 

) НЕ потапяйте уреда във вода, което причинява опасност от токов удар и поврежда джезвето. 

2) Дори ако има биметален защитник за защита от прегряване, НЕ включвайте уреда си, докато в него няма 

вода. 

 

Не мийте джезвето в съдомиляна 

 

Не варете мляко в съда за кафе. Ако сварите млякото в съда по нагревателния елемент полепва черен 

слой, който може да се почисти само от телена четка. 

 

Затова не препоръчваме да се слага мляко в съда. 

 

 

 

 



                      

 
Фиг.1 Поствете кафе в съда                        Фиг.2 Налейте вода в съда  

                                                  в зависимост от това колко чаши кафе ше правите 

                                                  (MAX 3 чаши) 

                                          

 

                  

Фиг.3 Поставете съда на основата и включете        Фиг..4 Наследете се на Вашето кафе 

 

Почистване 

1. Уверете се, че уредът е изключен от електрическата мрежа преди почистване. 

2. Отстранете трохите или остатъците от повърхността. 

3. Почистете уреда с влажна кърпа, не използвайте абразивни почистващи препарати. 

 

Спесификации:220-240V~ 50Hz/60Hz, 800W 

 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 

2002/96/ЕО НА ЕО. 

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при 

посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната 

среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 

материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните 

уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 

 


