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Прочетете тези инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
Преди да използвате електрически уред, трябва да бъдат спазвани следните основни инструкции за 
безопасност, включително следните: 
1. Прочетете внимателно всички указания. 
2. Преди да използвате уреда се уверете, че напрежението на контактната мрежа съответства на 
напрежение обозначено на уреда. 
3. Този уред е със заземен щепсел. Моля, уверете се, че контакта на стената в къщата ви е добре 
заземен. 
4. За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, НИКОГА не потапяйте кабела или 
щепсела във вода или друга течност. 
5. Извадете щепсела от контакта преди почистване и когато уредът не се използва. Оставете уреда да 
изстине напълно преди да сваляте и слагате части или преди почистване.  
6. Не работете с уреда, ако той е с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда или е 
бил изпуснат или повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран 
сервизен център за проверка, ремонт или настройка на електрическа или механична част. 
7. Използването на части, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до пожар, токов 
удар или нараняване на хора. 
8. Поставете уреда върху равна повърхност или маса, не оставяйте да виси захранващият кабел над 
ръба на маса или плот. 
9. Уверете се, че захранващият кабел не докосва горещата повърхност на уреда. 
10. Не поставяйте кафемашината върху гореща повърхност или до огън, за да се избегнат повреди. 
11. За да изключете уреда, извадете щепсела от контакта. Винаги дръжте щепсела, но никога не 
дърпайте кабела. 
12. Не използвайте уреда за различни от предназначението му цели и го поставете в суха среда. 
13. Близък надзор е необходим, когато уредът се използва в близост до деца. 
14. Бъдете внимателни да не се изгорите от парата. 
15. Не докосвайте горещата повърхност на уреда или накрайника за пара. Използвайте ръкохватка. 
16. Не оставяйте кафемашината да работи без вода. 
17. Не изваждайте металната фуния, когато уреда приготвя кафе или пара. 
18. Не сваляйте металната фуния, когато уреда приготвя кафе или когато пара и гореща вода излизат 
от металната фуния и се уверете, че сте освободили налягането в резервоар за вода, преди да извадите 
металната фуния. 
19. Свържете щепсела към контакта, преди употреба и изключете всички бутони, преди да извадите 
щепсела от контакта. 
20. Освободете напрежението от чучура за пара, преди да свалите капака на резервоара или металната 
фуния. 
21. Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности, или при липса на опит и знания, освен при случаите когато те са оставени под 
наблюдение или след инструкции за използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
22. Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 
23. Това устройство е предназначено за употреба в битови и подобни приложения, като например:  
- Персонал кухненски зони в магазини, офиси и други работни среди;  
- Домакинства;  
- От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;  
24. Не използвайте на открито. 
25. Запазете тези инструкции. 
 
 



 
ЗАПОЗНАВАНЕ С КАФЕМАШИНАТА 
 (Продукта може да бъде обект на промяна без предварително известие) 

 
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
Отстранете всички опаковъчни материали и сглобете уреда. За да се гарантира отличният вкус на 
първата чаша кафе, трябва да изплакнете кафемашината с топла вода, както следва: 

1. Изсипете вода в резервоара за вода. Нивото на водата не трябва да надвишава маркировката 
"MAX" на резервоара. След това затворете капака на резервоара.  

Забележка: Уредът е снабден с подвижен резервоар за лесно почистване. Можете първо да напълните 
резервоара с вода и след това да го сложите обратно в кафемашината. 
2. Поставете цедката в металната фуния (без кафе в цедката). Уверете се, че тръбата върху фунията е 
подравнена с прореза в уреда. След това поставете фунията в уреда, както насочите "Insert" марката и 
ги поставете в кафемашината здраво чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка, докато е 
напълно заключен. 
3. Поставете чаша върху отцеждащата тавичка. Уверете се, че копчето за кафе/пара е на 

“ ”позиция. 

Забележка: Уредът не е оборудван с кана, моля използвайте ваша кана или чаша за кафе. 
4. Свържете към източник на захранване, включете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ. 
Индикаторът за захранването ще се освети в червен цвят.  

5. Завъртете копчето на “ ” позиция, помпата ще започне да помпа вода, когато започне да изтича 

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

е на по-висока позиция, която е “ ” изчаквайки за момент, уредът започва да се нагрява 

предварително докато светлинният индикатор не се освети в синьо, което показва, че 

предварителното загряване е завършило. Завъртете ключа отново на  “ ” и вода ще започне 

отново да изтича. 
 

6. След около 1 минута, завъртете копчето на “ ”позиция за да спре варенето, можете да излеете 

водата от всеки контейнер и след това да ги почистите добре. Сега можете да започнете варене. 



 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ 

За да направите чаша добро горещо кафе еспресо, ние ви препоръчваме да загреете уреда 
преди да направите кафе, включително ръкохватката, стоманената цедка и чашата, така 
че ароматът на кафето да не може да бъде повлиян от студените части. 

1.  Извадете подвижния резервоар за вода и отворете капака на резервоара за да го напълните с 
вода, нивото на водата не трябва да надвишава "MAX" маркировката на резервоара. След това 
поставете резервоара обратно в уреда. 

2. Поставете стоманената цедка в металната ръкохватка, като се уверите, че тръбата на фунията 
пасва с вдлъбнатината в уреда. След това поставете ръкохватката в уреда от позиция "Insert", и 
ги фиксирайте здраво в кафемашината чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка докато 
е в позиция на заключване.  

3. Поставете чаша върху подвижната тавичка. 

4. Свържете уреда към източник на захранване. Уверете се, че бутонът е на“ ” позиция. 

5. Натиснете бутона ON/OFF. Светлинният индикатор ще се освети в червен цвят. Уверете се, че 

бутонът за пара е на по-висока позиция, която е “ ”. Завъртете ключа на “ ” позиция, 

когато започне да изтича вода, затворете помпата веднага, като завъртите копчето отново към 

“ ” позиция. Целта на тази стъпка е водата да се изпомпа от резервоара към корпуса. 

6. Когато светлинният индикатор светне в синьо трябва да завъртите бутонът отново на“ ” 

позиция, ще започне да изтича гореща вода. Когато светлинният индикатор за готовност (син) 

изгасне, затворете помпата като завъртите ключа на “ ” позиция. Предварителното загряване е 

приключило. 

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО 

1. Отстранете фунията, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка. Добавете смляно 
кафе в цедката с кафена лъжичка. Една кафена лъжица смляно кафе може да приготви около 
една чаша кафе с отличен вкус. След това притиснете смляното кафе плътно с лъжицата за  
кафе. 

2. Поставете стоманената цедка в металната ръкохватка, като се уверите, че тръбата на фунията 
пасва с вдлъбнатината в уреда. След това поставете ръкохватката в уреда от позиция “INSERT” , 
и ги фиксирайте здраво в кафемашината чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка 
докато е в позиция “LOCK”. 

3. Излейте горещата вода от чашата. След това поставете горещата чаша (вашата чаша) върху 
подвижната тавичка. 

4.  По това време светлинният индикатор ще се освети в синьо и трябва да завъртите бутонът 

“ ” на позиция, изчаквайки за момент докато не потече кафе. 

Забележка: По време на продължителни операции, индикаторът за готовност вероятно ще изгасне, 
поради недостатъчна температурата на водата в бойлера, но това не означава, че устройството ще 
спре да работи, може да продължи да прави кафе, независимо от това. 



5. Трябва да завъртите бутона на “ ” позиция ръчно, когато желаното количество кафе е приготвено 

или когато цвета на кафето започне да променя цвета си.  
ВНИМАНИЕ: Не оставяйте кафемашината да работи без надзор по време на правене на кафе, тъй 
като понякога е необходима ръчна намеса! 
6. След завършване процеса на правене на кафе, можете да извадите металната ръкохватка като 
завъртите по посока на часовниковата стрелка. След това изхвърлете остатъкът от кафето от цедката.  
7. Натиснете бутона на захранването, за да изключите. 
8. Оставете ги да изстинат напълно и след това ги изплакнете обилно с вода. 
РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО/ ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО 

Можете да получите чаша капучино, когато допълните чаша еспресо с разпенване на млякото.  
Начин: 

1、 Подгответе еспресото в достатъчно голям контейнер, според раздел "ПРИГОТВЯНЕ НА 

ЕСПРЕСО" като се уверите, че бутонът е на “ ” позиция.  

2、Натиснете бутона за парна в долно положение, което е “ ” , изчаквайки за момент докато не 

се освети жълтият светлинен индикатор.  
Забележка: По време на продължителни операции, индикаторът за готовност вероятно ще 
изгасне, поради недостатъчна температурата на водата в бойлера, но това не означава, че 
устройството ще спре да работи, може да продължите да приготвяте капучино, независимо от 
това. 

3、 Напълнете кана с 100 гр. мляко за всяко капучино, което ще бъде приготвено, Препоръчително е 
да използвате пълномаслено мляко със стайна температура (не горещо!). 
Забележка: При избора на размер на кана е препоръчително тя да е с не по-малък диаметър от 70 ± 
5mm, имайки предвид, че млякото ще увеличи своя обем 2 пъти. Уверете се, че височината на каната е 
достатъчно висока, за да поеме млякото. 
4、 Поставете пластмасовата втулка в млякото на дълбочина от около 2 см. и след това завъртете 

ключа в “ ” позиция, Парата ще започне да излиза. Разпенете млякото като движите в кръг от горе 

надолу.  

5. Когато достигнете желаната цел, завъртете копчето на “ ” позиция. 

Забележка: Почистете с влажна гъба тръбата за пара, веднага след като спрете да генерирате пара, 
като внимавате да не се нараните! 
6. Изсипете разпененото мляко в приготвеното еспресо. Вашето капучино е готово. Подсладете на 
вкус и ако е необходимо, поръсете пяната с малко какао на прах. 
7. Натиснете бутона на захранването, за да изключите. 

Забележка: ние ви препоръчваме да позволите на уреда да се охлади поне за 5 минути и след това 

да натиснете бутона за пара на по-високата позиция, която “ ” преди отново да приготвите кафе. 

В противен случай може да се появи миризма на прегоряло във вашето еспресо кафе. 
 
ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПАРА ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА НАПИКТИ  
Парната тръба може да се използва за затопляне на напитки като например мляко, топъл шоколад, 
вода или чай. 
Начин на приготвяне:  
1. Извадете подвижния резервоар и го напълнете с желаното количество вода, като нивото на водата 
не трябва да надвишава "MAX" нивото на резервоара. След това поставете обратно резервоара в 
уреда. 



2. Свържете към източник на захранване. 
3. Натиснете бутона ON/OFF, светлинният индикатор ще светне в червено. 

4.Завъртете копчето на “ ” позиция, уверете се, че бутона за пара е на по-висока позиция, която 

е“ ”, помпата ще започне изпомпване на вода, когато започне изтичане на вода, затворете 

помпата веднага, като натиснете бутона за парна в долно положение, което е “ ” и изчакате за 

момент, уредът започва да се загрява, докато жълтият светлинен индикатор не се освети. Това 
показва, че подгряването е завършило. 
5. Извадете устройството за разпенване от дюзата на парата. 

6. Потопете дюзата на парата в течността, която ще подгрявате. Завъртете копчето на“ ” позиция. 

7. При достигане на необходимата температура, можете да включите копчето на“ ” позиция. 

8. Натиснете бутона на захранването, за да изключите. 
 
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 
1. След като натиснете ключа на захранването, ако не бъде извършена друга операция в рамките на 

25 минути, устройството ще се изключи автоматично. 
2. След натискане на превключвателя на захранването, ако не бъде извършена друга операция, след 

като помпата е работила в продължение на 3 минути по време на варене на кафе, устройството ще 
се изключи автоматично. 

 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

1、Преди почистване извадете щепсела от контактната мрежа и оставете кафемашината да се 
охлади напълно. 

2、 Почистете корпуса на кафемашината с кърпа. Редовно почиствайте резервоара за вода, тавата за 
отцеждане и отцеждащата решетка като след това ги оставете да изсъхнат добре. 
Забележка: Никога не почиствайте с агресивни или абразивни почистващи препарати. Никога 
не потапяйте уреда във вода докато го почиствате. 

3、 Откачете металната ръкохватка като я завъртите по посока на часовниковата стрелка, 
почистете остатъците от кафе. След това почистете с препарат за почистване, но най-накрая 
изплакнете с чиста вода. 

4、Почистете всички приставки с вода и подсушете добре. 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК 
1. За да сте сигурни, че кафемашината работи ефективно, вътрешния тръбопровод е чист и вкуса на 
кафето е добър, трябва да почиствате котления камък от машината на всеки 2-3 месеца. 
2. Напълнете резервоара с вода и със почистващо средство за котлен камък до ниво MAX 

(пропорциите на вода и почистващо средство за котлен камък е 4:1). Прочетете инструкциите за 

използване на опаковката на почистващото средство за котлен камък. Можете да използвате лимонена 

киселина , вместо препарат за отстраняване на котлен камък .  
3. Според програмата на подгряване, поставете металната ръкохватка (без кафе в нея) и кана под нея. 
Варене на вода с настройка "Предварително подгряване".  
4. Натиснете ON/OFF бутона, светлинният индикатор ще светне в червено, трябва да завъртите 

копчето на “ ” позиция, уверете се, че бутонът за пара е на по-висока позиция, която е “ ”. 



Когато започне да изтича вода, затворете помпата като завъртите копчето на “ ” позиция, изчаквайки 

за момент, кафемашината започва да подгрява. 

5. Когато светлинният индикатор светне в синьо показва, че подгряването е приключило. Завъртете 

копчето на “ ” позиция и пригответе 2 чаши кафе . След това затворете помпата и изчакайте 5 сек. 

6. Натиснете бутона за парна в долно положение, което е“ ”, изчаквайки докато жълтият 
светлинен индикатор не бъде осветен. Направете пара в продължение на 2 минути, след това 

завъртете копчето на“ ”позиция за да спрете правенето на пара. Натиснете бутона на захранването, 

за да спрете устройството веднага, оставете препарата за отстраняване на котлен камък да преседи 
в единицата поне 15 минути. 

7. Рестартирайте устройството и повторете стъпките от 4-6 най-малко 3 пъти. 

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

синият светлинен индикатор бъде осветен, завъртете копчето на “ ” позиция за да сварите 

останалото количество от препарата за отстраняване на котлен камък.  
9. След това започнете да правите кафе (без да слагате кафе) като напълните резервоара с вода от 
чешмата до ниво MAX. Повторете стъпки от 5-7 поне 3 пъти (не е необходимо да чакате в 
продължение на 15 минути в стъпка 7). Накрая продължете да варите, докато не остане вода в 
резервоара. 
10. Повторете стъпка 9 най-малко 3 пъти, за да се уверете, че тръбопроводът е чист. 
 

ОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
Признак Причина Решение 
Изтича вода от дъното на уреда. 
 

Има много вода в отцеждащата 
тавичката. 

Почистете тавичката. 

Уредът е в неизправност. Моля, свържете се с 
оторизиран сервизен център за 
ремонт. 

Изтича вода от външната страна 
на филтъра. 

Проверете дали има смляно 
кафе по ръба на филтъра. 

Отстранете го. 

Поява на вкус на оцет в 
еспресото. 

Машината не е почистена 
добре след почистване на 
котлен камък.  

Почистете кафемашината 
няколко пъти, както е описано в 
раздел „Преди първоначална 
употреба“. 

Смляното кафе е съхранявано 
дълго време на топло и 
влажно място. Качеството на 
кафето е развалено. 

Моля, използвайте прясно 
смляно кафе или съхранявайте 
кафето на хладно и сухо място. 
След отваряне на пакета кафе, 
затворете го плътно и го 
съхранявайте в хладилник за 
да запази своята свежест. 



Уредът не може да работи 
повече. 

Щепселът не е включен добре.  Включете захранващия кабел в 
електрически контакт 
правилно, ако уредът все още 
не работи, моля, свържете се с 
оторизиран сервизен център за 
ремонт. 

Парата не може да прави пяна. Индикаторът не свети синьо. Само след като индикаторът е 
осветен в синьо, парата може 
да се използва за пяна. 

Контейнерът е твърде голям 
или формата не е 
функционална. 

Използвайте висока и тясна 
чаша. 
 

Използвали сте обезмаслено 
мляко. 

Използвайте пълномаслено 
мляко или полу-обезмаслено 
мляко 

Не се опитвайте да поправяте уреда сами!  
Обърнете се към квалифициран сервизен персонал. 

 
 
 

Благоприятен за депониране в околната среда. 
 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ДЕПОНИРАНЕ 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. 
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