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Мерки за безопасност 

Прочетете всички инструкции 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАФЕМАШИНАТА, ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА 
СПРАВКА. 

• Внимание: Този уред трябва да бъде заземен.  

• Уверете се, че напрежението на уреда съответства на това на електрическата мрежа. Не 
поставяйте кафемашината върху метална тава или друга метална повърхност по време 
на употреба.  

• Не повдигайте уреда нагоре, като използвате резервоара за вода. Дръжте само тялото 
на уреда.  

• Не поставяйте уреда върху полирана дървена повърхност, това може да повреди 
дървото.  

• Не поставяйте върху поднос или повърхност, която може да събира течност.  

• Не поставяйте уреда над или близо до източници на топлина като електрически котлони, 
горещи фурни или открит пламък.  

• Използването на неразрешени от производителя удължителни кабели може да причини 
повреда или злополуки.  

• Не използвайте машината без вода, тъй като това може да доведе до изгаряне на 
помпата.  

• Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с горещи повърхности. 

• Изключете уреда от електрическата мрежа преди почистване или поддръжка.  

• Не оставяйте машината в помещение с температура под 0°C, тъй като всяка останала 
вода в уреда може да замръзне и да причини повреда.  

• Преди да напълните резервоара за вода, изключете уреда от електрическата мрежа.  

• Не препълвайте резервоара с вода.  

• Не използвайте газирана вода (с въглероден диоксид) 

• Никога не пълнете резервоара с гореща или вряща вода.  

• Използвайте уреда само с правилно монтирана тавичка.  

• Уредът не е предназначен за търговска или промишлена употреба; той е само за 
домашна употреба.  

• Не докосвайте металните части, държача на филтъра или неговия корпус, когато уредът 
се използва, тъй като това може да апричин изгаряне. 

• Не работете с този уред с повреден кабел или щепсел. Ако захранващият кабел е 
повреден, той трябва да бъде заменен от неговия сервизен агент или лице с подобна 
квалификация, за да се избегне опасност.  

• Не потапяйте във вода или други течности.  



• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени 
физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако 
не са били под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност.  

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с 
кафемашината.  

• Не работете върху неравна повърхност.  

• Не оставяйте този уред без надзор.  

• Изключвайте уреда и основното захранване, когато не го използвате. 

 

КАФЕМАШИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМИЕ С ВОДА ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.  

1. Следвайте инструкциите, сякаш зареждате машината, оставете филтърния държач (6) 
празен, т.е. без филтър (4) или (5) и без смляно кафе. Изпразнете целия воден резервоар 
(1) през машината; това ще изплакне вътрешните части, готови за приготвяне на кафе.  

2. Напълнете резервоара и гответе на пара за 10 секунди.  

3. Преди да бъдат използвани, държачът на филтъра, мерителна лъжица, филтри, 
резервоар и дюза за пяна (9/10) трябва да се измият с препарат и хладка вода, след което 
да се изплакнат и изсушат. 

 

Описание на уреда 

1. Резервоар за вода 

2. Плоча за затопляне на чаши 

3. Мерителна лъжица 

4. Цедка за 1 чаша 

5. Цедка за 2 чаши 

6. Ръкохватка 

7/8. Тавичка за оттичане 

9. Дюза за пара 

10. Тръба    

11. Покритие на тръба за пара 

12. Копче за контрол на парата 

13. Бутон вкл./изкл 

14. Бутон за приготвяне на 1 чаша кафе 



15. Бутон за приготвяне на 2 чаши кафе 

16. Бутон за пара 

 

Начин на употреба 

Настройка & Подгряване 

1. Извадете резервоара (1) и напълнете с вода до посочената линия MAX. Поставете 
резервоара върху машината, уверете се, че тавата за оттичане е правилно поставена върху 
машината. 

2.Включете в контакта, всички бутони ще мигат за 2 секунди, след като всички бутони бъдат 
изключени, машината е готова за употреба. 

Забележка: При първа употреба: (няма да бъде възможно след 1-во пускане, няма 
вода вътре в нагревателното тяло на новата машина, така че трябва да напълни 
отново вода в нагревателя, за да предотврати сухо изгаряне), натиснете бутона „on 
/off”, всички LED светлини ще мигат и машината ще чуете звуков сигнал, натиснете 
произволен бутон, звуковият сигнал ще спре. 

3. Натиснете бутона „включване/изключване“ (13), бутоните (1 чаша, 2 чаши) ще мигат 
едновременно. Когато програмата за предварително загряване приключи, бутоните „1 
чаша“ и „2 чаши“ ще светнат. 

 

Ползване на смляно кафе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изберете цедка (4/5) 
взависимост от това 
дали искате да 
приготвите 1 или 2 
кафета                    
Уверете се че, е цедката е 
суха. 

Използвайте мерителна 
лъжица (3) за да измерите 
определеното количество за 
1 или 2 кафета 

С другия край на мерителна лъжица 
„притиснете“ смляното кафе. Вие се 
стремите към твърд, но не прекалено 
плътно притиснат филтър. 



 

 

Предварително програмиран капацитет за 1 чаша 

1. Натиснете „бутона за 1 чаша“ веднъж, ин дикатора ще светне, че е избран, другите бутони 
ще се изключат, помпата ще изпомпва за 2,5S, след почивка от 3S за предварителна 
инфузия, тя ще продължи изпомпването. 

2. Ще бъде извлечен предварително зададен единичен обем еспресо от приблизително 30 
ml. 

3. Машината автоматично ще спре, след като предварително зададеният капацитет бъде 
изпълнен, след което индикаторите за 1 чаша“ и за 2 чаши“ ще мигат за 3 секунди и ще чуете 
звуков сигнал, показващ, че приготвянето на кафе е приключило, след това бутоните на „ 1 
чаша“ и „2 чаша“ ще светят. 

Предварително програмиран капацитет за 2 чаши 

1. Натиснете „бутона за 2 чаши“ веднъж, индикатора ще светне, , другите бутони ще се 
изключат, помпата ще изпомпва за 2,5S, след прекъсване от 3S за предварителна инфузия, 
тя ще продължи изпомпването. 

2. Ще бъде извлечен предварително зададен обем еспресо от приблизително 60 ml. 

4. Машината автоматично ще спре, след като предварително зададеният капацитет бъде 
изпълнен, след което индикаторите за 1 чаша“ и за 2 чаши“ ще мигат за 3 секунди и ще чуете 
звуков сигнал, показващ, че приготвянето на кафе е приключило, след това бутоните на „ 1 
чаша“ и „2 чаша“ ще светят. 

Програмиране на количествата кафе в чашата 

Уредът е настроен по подразбиране да доставя автоматично стандартни количества. За да 
промените тези количества, продължете както следва: 

1. След като предварителното загряване приключи, поставете чашата или чашите под 
чучурите на ръкохватката. 

2. Промяна на количеството за “1 чаша” или “2 чаши” -- Натиснете и задръжте бутона “1 
чаша” или “2 чаши”. Кафемашината започва да пуска кафе. След като необходимото 
количество кафе е в чашата, отпуснете бутона. Потокът спира и индикаторът мига, за да 
покаже, че количеството е запазено правилно. Когато двата индикатора за кафе светят 
постоянно, уредът е готов за употреба. 

3. Когато двете лампички за кафе светят постоянно, уредът е готов за употреба. 

Нулиране на количеството кафе 

1. Ако искате да отмените количеството кафе, моля, продължете по следния начин: 



2. Включете машината към захранването, всички бутони ще мигат за 2 секунди, след като 
всички бутони са изключени, натиснете и задръжте бутона „steam “ за 3 секунди, освободете 
бутона, когато машината издаде звуков сигнал. 

3. Незабавно натиснете бутона „2 чаши“, машината ще има 5 звукови сигнала, показващи, 
че количеството кафе е нулирано.  

4. След нулиране, всички бутони са изключени, натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“, машината 
ще издаде предупреждение със звуков сигнал, натиснете бутона „1 чаша“ или „2 чаши“, 
предупреждението ще спре, след като изтече малко вода и машината се върне към 
нормално обслужване. 

 

Разпенване на мляко 

Натиснете бутона „on./off“, след това натиснете бутона „steam“ (16) до настройката за пара. 
Когато програмата за предварително загряване приключи, бутонът „пара“ ще светне и ще 
работи в режим на готовност. 

Завъртете копчето за управление на „пара/вода“ (12) обратно на часовниковата стрелка, 
за да отворите клапана, като държите дюзата за пара (9) точно под повърхността на 
млякото. Внимавайте да не разпръскате млякото.  

Внимание: Никога не оставяйте млякото да заври. Риск от опарване. 

Млякото ще се завихри в каната. Ако се образуват големи мехурчета, дюзата за пяна не е 
достатъчно потопена в млякото. Внимание: Никога не оставяйте млякото да заври. Риск от 
опарване. 

След като млякото достигне оптимална температура/образува желаното количество пяна, 
завъртете копчето „Пара/вода“ по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че парата 
е изключена, преди да извадите тръбата за пара от каната. Изсипете веднага. Риск от 
опарване. 

Изплакнете накрайника за пара, като пуснете гореща вода или пара, за да премахнете 
остатъците от мляко от вътрешността на тръбата за пара. Избършете накрайника за пара 
с влажна кърпа.  

В края на цикъла на приготвяне на пара, резервоарарът трябва да бъде зареден преди да 
приготвите кафе или да използвате отново функцията за пара.  

Подгряване на вода 

Внимание: ВОДАТА ЩЕ БЪДЕ ГОРЕЩА И ЩЕ СЕ ПОДГРЯВА ПРИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ. 
Поставете накрайника за пара в дълбока кана или чайник и насочете тръбата към стената, 
за да намалите обратното пръскане. Риск от опарване. 

 

Предварително загряване 



Включете захранващия кабел в контакта, всички бутони ще мигат за 2 секунди, след като 
всички бутони бъдат изключени, машината е готова за употреба. 

Натиснете бутона „включване/изключване“ (13), бутоните (1 чаша, 2 чаши) ще мигат 
едновременно. Когато програмата за предварително загряване приключи, бутоните „1 
чаша“ и „2 чаши“ ще светят. 

Старт на функцията подгряване 

Стъпка 1: Завъртете копчето за управление на пара/вода обратно на часовниковата 
стрелка, за да отворите клапана.  

Стъпка 2: Незабавно натиснете бутона за избор на функции до „бутон за 1 чаша“/„бутон за 
2 чаши“, за да започнете. 

Внимание: Дръжте ръцете си далеч от накрайника за пара и избягвайте обратно пръскане 
на гореща вода. Риск от опарване. 

 

Спиране на подгряването на вода 

След като предварително зададения обем (1 чаша или 2 чаши) бъде разпределен, 
завъртете копчето за управление на пара/вода по посока на часовниковата стрелка в 
положение „Изключено“, за да затворите клапана за пара.  

Внимание: Водата ще бъде гореща, ако използвате метална кана, каната ще се нагорещи. 
Риск от опарване и изгаряния. 

Натиснете бутона „ ON/OFF “ в позиция „ OFF “ и изключете уреда, когато не се използва. 

 

Почистване 

ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ УРЕДЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН И ОСТАВЕТЕ ДА СЕ 
охлади. НА ЦЕДКАТА И РЪКОХВАТКАТА ИМ ОТНЕМА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ЗА 
ОХЛАЖДАНЕ. Риск от токов удар и изгаряния. Не мийте нито един от пластмасовите 
аксесоари или ръкохватката в съдомиялната машина. 

Обърнете ръкохватката с главата надолу над кошчето и махнете остатъка. Внимавайте да 
не изхвърлите цедката. 

Изпразвайте тавата за оттичане редовно. Изплакнете капака след всеки потребител.  

Уверете се, че дюзата за пяна се е охладила преди почистване. Издърпайте дюзата за 
пяна от накрайника за пара и измийте под течаща вода, за да премахнете остатъците от 
мляко. Риск от изгаряния. 

Важно: След всяка употреба изплаквайте накрайника за пара, като подгрявате вода, което 
ще премахне остатъците от мляко от вътрешността на накрайника за пара и ще 
предотврати запушвания. Риск от опарване.  



Допълнете резервоара с прясна вода след приготвяне на кафе, подгряване или 
разпенване на мляко.  

 

Отстраняване на котлен камък 

1. Уверете се, че продуктът за отстраняване на котлен камък е подходящ за кафемашини. 
Или използвайте лимонената киселина (100 вода:3 лимонена киселина) вместо продукта 
за отстраняване на котлен камък. 

2. Напълнете резервоара (1) с разтвора за отстраняване на котлен камък. 

3. Поставете голям съд върху тавата за отцеждане. Изберете функцията за приготвяне на 
кафе и пара, докато резервоарът се изпразни. 

4. Изплакнете резервоара и напълнете с вода. 

5. Работете така, сякаш правите кафе и промивайте водата през машината. Това ще 
премахне всички следи от разтвора за отстраняване на котлен камък. 

6. Съхранявайте почистената кафемашина изключена, без кафе в цедката и с празен 
резервоар. 

Спесификации 

Захранване: 220~240V, 50/60 Hz 

Капацитет на резервоара: 0.9L 

Размери: 293mm*125mm*295mm 

Захранващ кабел: Около 80cm 

 

 

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. 



 


