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BG Електрическа кафемелачка
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
■ Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени 

увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или 
са информирани за начините за използване на уреда по безопасен начин 
и разбират потенциалните опасности. Деца не трябва да използват този уред, 
или да си играят с него. Пазете този уред и захранващия му кабел далеч от 
деца. 

■ Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен 
за употреба в места, като например:
– кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
– хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
– селскостопански ферми;
– учреждения за нощувки и закуски.

■ Уредът е предназначен за мелене на кафе на зърна. Не го използвайте за други 
цели.

Внимание:
неправилната употреба може да доведе до наранявания.

■ Не използвайте уреда за търговски цели, в промишлена среда, или на открито. 
Не поставяйте уреда върху електрически или газов котлон, върху ръб на 
маса, перваз на прозорец, плот за отцеждане на кухненска мивка, или върху 
нестабилни повърхности. Поставяйте го само върху равна, суха и  стабилна 
повърхност.

■ Преди да свържете уреда към контакт на захранването, проверете дали 
номиналното напрежение на неговия етикет съвпада с електрическото 
напрежение в контакта.

■ Не препълвайте бункера за кафе на зърна и  не го пълнете със смляно или 
разтворимо кафе, карамелизирано или специално модифицирано по друг 
начин кафе на зърна, какао на зърна, или други съставки или предмети. В 
противен случай това би могло да повреди уреда.

■ Уверете се, че уредът е правилно сглобен, преди да го пуснете в експлоатация.
■ Старайте се по време на работата му в бункера за кафе на зърна да не попадат 

части от облекло, коса, кухненски прибори, или други предмети. Бункерът 
трябва винаги да бъде правилно затворен.

■ Редовно проверявайте нивото на запълване на бункера за смляно кафе. Не 
отивайте над предвидената отметка за максимално ниво.
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■ За да предпазвате уреда от прегряване, го оставяйте да изстива в течение на 
около 10 минути след 2 минути работа. 

■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте кабела от контакта, когато няма да 
го използвате и когато го оставяте без надзор, преди монтаж, демонтаж или 
почистване. 

■ Пазете уреда чист. При почистване спазвайте инструкциите в  глава 
„Почистване и поддръжка“. 

■ Не мийте уреда под течаща вода и не го потапяйте във вода или друга течност.
■ Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че 

захранващият кабел не виси над ръба на масата, не докосва гореща повърхност 
и че щепселът му не влиза в контакт с вода или влага. 

■ Изваждайте щепсела на кабела на уреда от контакта с леко издърпване на 
щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да 
повреди захранващия кабел или контакта. 

■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен от 
упълномощен сервизен център или от друго подобно правоспособно лице, 
защото това ще попречи на създаването на опасна ситуация. Забранено е да 
се използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел.

■ Не използвайте уреда, когато той не функционира правилно, или показва 
признаци на повреда.

■ За да предотвратите възникване на опасна ситуация, не поправяйте уреда 
сами и  не го променяйте по никакъв начин. Погрижете се всички ремонти 
или настройки да бъдат извършвани в  упълномощен сервизен център. 
Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, 
произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.
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BG
Електрическа кафемелачка
Ръководство за потребителя

■ Преди да използвате този уред молим да прочетете 
ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, 
когато преди това сте се запознали с предишна употреба на 
подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, 
описан в  това ръководство за потребителя. Съхранявайте 
това ръководство за потребителя на сигурно място, от където 
може да бъде лесно извадено за бъдещи справки. 

■	 Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, 
опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията 
за отговорност на продавача или гаранционната карта най-
малко в течение на срока на действие на правната отговорност 
за незадоволително изпълнение или качество. В случай на 
превоз препоръчваме уредът да се опакова в  оригиналния 
кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
A1 Капак на бункера за кафе на зърна
A2 Подвижна горна част на кафемелачката
A3  Механизъм за смилане с ножчета от закалена стомана
A4 Бункер за кафе на зърна с капацитет около 180 грама кафе 

на зърна
A5 Бутон за вкл./изкл.
A6 Регулатор на количество смляно кафе от 2 до 12 чаши, 

който позволява задаване на количеството смляно кафе 
според броя на чашите. 

A7 Капак на бункера за кафе на зърна 
A8 Бункер за смляно кафе с капацитет за 100 грама смляно 

кафе
A9 Регулатор на стелен на смилане, който позволява избор на 

17 нива на стелен на смилане.
A10 Дозатор за смляно кафе
A11 Корпус
A12 Крачета срещу плъзгане
A13 Четка за почистване

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
■ Отстранете всички опаковъчни материали и  рекламни 

етикети и стикери от уреда и принадлежностите му. 
■ Избършете зоната A4 на бункера за кафе на зърна с чиста, 

леко навлажнена кърпа и след това я подсушете старателно.
■ Изплакнете бункера за смляно кафе A8 и капаците A1 и A7 с 

топла вода с добавено малко количество неутрален кухненски 
препарат за почистване. След това изплакнете тези части 
под студена течаща вода, подсушете ги добре и ги поставете 
обратно по местата им. 

Забележка:
бункерът за смляно кафе A8 и  капаците А1 и  А7 могат 
също така да бъдат измивани в  горната кошница на 
съдомиялна машина.

■ Никога не мийте уреда под течаща вода и не го потапяйте във 
вода или друга течност.

РАБОТА С УРЕДА
■ Уверете се, че уредът е с изваден от контакта щепсел. Свалете 

капака A1 от бункера A4 и  се уверете, че в  последния няма 
никакви чужди тела. Напълнете бункера А4 с печено кафе 
на зърна и затворете капака A1. За да предпазите кафето на 
зърна от загуба на аромат и от съображения за сигурност не 
оставяйте бункера отворен.

Внимание:
бункерът за кафе на зърна A4 е с максимална вместимост 
от около 180  g кафе на зърна. Не го пълнете повече от 
отметката за максимално ниво.
Никога не пълнете бункера за кафе на зърна A4 със 
смляно или разтворимо кафе, карамелизирани или 
специално модифицирани по друг начин зърна кафе, 
какаови зърна или други предмети, които биха могли да 
доведат до повреда на уреда. В противен случай това би 
могло да повреди уреда.

■ Затворете бункера A8 с помощта на капака A7 и го вкарайте 
в  корпуса А11 на уреда така, че той да пасне правилно на 
мястото си. От съображения за безопасност няма да бъде 
възможно пускане на уреда, ако бункерът A8 не е поставен 
правилно на мястото му.

■	 Развийте докрай захранващия кабел и  свържете уреда с 
електрически контакт. Използвайте регулатора А6, за да 
изберете желаното количество смляно кафе въз основа 
на броя на чашите, за които ще бъде варено кафето. 
Използвайте регулатора A9, да зададете желаната стелен на 
смилане. За употреба за пръв път се препоръчва задаване 
на средна степен на смилане. При по-нататъшно използване 
регулирайте степента на смилане според необходимостта. 
Въртенето на регулатора A9 по посока на часовниковата 
стрелка задава грубо смилане, а въртенето в обратна посока 
задава по-фино смилане. 

■ Пуснете уреда с натискане на бутон A5 . Когато избраното 
количество кафе се смели, уредът се изключва автоматично. 
Ако искате да спрете по-рано, натиснете отново бутона A5. 

■ В случай, че кафето на зърна заседне вътре в механизъма за 
смилане A3, пуснете кафемелачката с натискане на бутона A5 
и  докато тя работи, задайте регулатора A9 на настройка за 
най-грубо смилане. Това следва да размести заседналото кафе 
на зърна.

■ Когато приключите, извадете бункера A8 със смляното кафе. 
Изпразнете го и след това можете да приготвите друга партида 
смляно кафе по същия начин. За да предпазвате уреда от 
прегряване, го оставяйте да изстива в  течение на 10  минути 
след 2 минути работа.

■ Когато приключите да го използвате, извадете щепсела 
на уреда от контакта и  го почистете в  съответствие 
с инструкциите, съдържащи се в  глава „Почистване 
и поддръжка“.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА 
КАФЕТО
■ За да скъсите времето за съхранение, купувайте кафе на зърна 

в по-малки опаковки.
■ Използвайте прясно изпечено кафе на зърна с отбелязана 

дата на печене и го консумирайте в рамките на 3 седмици от 
датата на печене. 

■ Съхранявайте кафето на зърна в хладно, тъмно и сухо място, 
в идеалния случай в херметично затворен съд.

■ Препоръчва се меленето на кафе на зърна да става 
непосредствено преди варене на напитката кафе. Кафе, което 
се смила предварително, губи своите вкус и аромат.

ПРЕПОРЪЧВАНА СТЕПЕН ЗА СМИЛАНЕ НА КАФЕ
■ Този уред е снабден с регулатор на 17 нива за регулиране на 

степента на смилане според различните методи за варене на 
кафе. Когато смляното кафе се използва в  машини за кафе 
еспресо, изберете ниво за по-фина степен на смилане. За 
варене на прецедено кафе изберете по-грубо смилане. 
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■ Когато смляното кафе се използва в машини за еспресо кафе 
и  кафето изтича твърде бавно, а вкусът му е твърде горчив, 
това може да означава, че кафето на зърна е смляно много 
фино и е необходимо да се зададе по-грубо смилане. От друга 
страна, ако готовото кафе тече прекалено бързо и вкусът му 
е мек, това означава че зърната кафе са твърде грубо смлени 
и че е необходимо да се зададе по-фино смилане.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
■ За да се гарантира правилна работа на уреда е много важно 

той да се почиства редовно. Преди почистване е необходимо 
да се изпразва вътрешността на бункера А4. Ако има останало 
кафе на зърна във вътрешността след употреба, работете с 
уреда, докато смелете останалото кафе на зърна. По време на 
експлоатация е необходимо да се спазват всички инструкции 
за безопасност.

■		Преди да започвате почистване на уреда го изключвайте 
и изваждайте щепсела му от електрическия контакт. 

■ Изпразвайте бункера за смляно кафе A8 и  го измивайте 
в  топла вода с добавено малко количество неутрален 
кухненски препарат за почистване. След това го изплаквайте 
под течаща вода и  ги подсушавайте старателно. По същия 
начин почиствайте капаците А1 и А7, ако са замърсени. 

Забележка:
бункерът за смляно кафе A8 и  капаците А1 и  А7 могат 
също така да бъдат измивани в  горната кошница на 
съдомиялна машина.

■ За да свалите горната част на кафемелачката А2, задайте 
регулатора A9 в положение за най-фино смилане, след което 
завъртете горната част на кафемелачката A2 по посока на 
часовниковата стрелка докрай и  я повдигнете нагоре. След 
като свалите горната част на кафемелачката A2, отстранявайте 
и  останалото кафе на зърна и  старателно почиствайте 
вътрешността на бункера А4 с помощта на леко навлажнена 
кърпа. След това избърсвайте всичко, така че да е напълно 
сухо. За почистване на горната част на кафемелачката A2 
и  ножчетата А3 използвайте включената четка A13. След 
като сложите горната част на кафемелачката A2 обратно 
на нейното място, задайте регулатора A9 в  положение за 
най-грубо смилане, след което поставете горната част на 
кафемелачката A2 обратно на нейното място и  я завъртете 
обратно на часовниковата стрелка докрай. 

■ За почистване на дозатора A10 и  корпуса A11 използвайте 
суха или леко навлажнена кърпа. След това избърсвайте 
всичко, така че да е напълно сухо и сглобявайте почистения 
уред. 

■ Не използвайте стоманена вълна, абразивни почистващи 
препарати, разтворители и др. за почистване на уреда. 

■ Не изплаквайте и  не потапяйте уреда или неговия 
захранващия кабел във вода или други течности.

СЪХРАНЕНИЕ
■		Когато не използвате уреда, го съхранявайте на сухо място 

извън обсега на деца. За предотвратяване на натрупването 
на прах във вътрешността на уреда, съхранявайте последния 
в сглобено състояние.

 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ...............................................................220 − 240 V 
Номинална честота  ...............................................................................50/60 Hz
Номинална мощност ..................................................................................110 W 
Ниво на шум ...............................................................................................88 dB(A) 

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 88 dB(A), което 
представлява ниво A  на акустична мощност по отношение на 
референтна акустична мощност 1 pW.

Запазваме си правото на промени в  текста и  техническите 
параметри.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, 
определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални 
документи означава, че употребяваните 
електрически или електронни продукти не трябва 
да бъдат добавяни към обикновените битови 
отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване 
и  рециклиране предавайте тези уреди 
в  определените пунктове за събиране. Като 

алтернатива в  някои държави от Европейския съюз и  други 
европейски страни можете да връщате уредите си на местния 
търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на 
ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни 
последици за околната среда и  човешкото здраве, които могат 
да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. 
За повече информация се обърнете към местните власти или 
служби за събиране.
В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат 
налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид 
отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, 
се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата 
информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в  Европейския съюз. Ако желаете да 
изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация 
за метода на правилното му изхвърляне от местния общински 
съвет или от търговеца си на дребно.

Този уред отговаря на всички свързани с него основни 
изисквания на директивите на ЕС.


