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8. Държач за филтъра
9. Фиксатор на държача за
филтъра
10. Филтър за една чаша
11. Филтър за две чаши
12. Филтър за една доза
13. Табла
14. Буй

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1. Резервоар (подвижен)
2. Нагревателна плоча
3. Селектор за функциите
4. Светлинен индикатор “READY”
(ГОТОВНОСТ)
5. Светлинен индикатор (ВКЛ.)
6. Бутон за включване
7. Супер пара

.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
МОДЕЛ CA449

230 V ~

50 Hz

1.250 W

БЪЛГАРСКИ:
• В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си
права според действащото законодателство.

БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към
първата употреба на блендера.

• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и
опаковки. Те създават потенциална опасност..
• Не включвайте машината за кафе към мрежата, преди да проверите,
дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение
съответства на напрежението в електрическата инсталация.
• Уверете се, че ползваният електрически контакт е заземен по
съответен начин.
• Пазете уреда от деца.
• Наливайте в резервоара само студена вода.
• Поради налягането в машината за кафе, понякога е възможно от
чучура за кафе да излиза вода или пара.
• МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други
течности.
• Преди първото ползване на машината за кафе, трябва да я изпробвате
няколко пъти само с вода. По този начин ще осигурите пълното
прочистване на парата.
• Ако искате кафето ви да бъде по-горещо, поставете филтъра и
напълнете една или две чаши само с вода. По този начин ще осигурите
загряване на компонентите на кафе машината.
• Не позволявайте машината да работи без вода в резервоара. Това
може да повреди помпата.
• Появата на слаб шум и известни вибрации по време на работата на
кафе машината са напълно нормални.
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран
сервизен център.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
КАФЕ

ПОДАВАНЕ НА ПАРА
• Кафе машината има функция за подаване на мощна (супер) пара за
подгряване на мляко и други течности.
• Налейте вода в резервоара, включете машината към електрическата
мрежа и натиснете бутона за включване.
• Изчакайте докато светлинният индикатор за готовност PREPARADO (4) спре
да мига и остане да свети постоянно.
• След това вкарайте накрайника за пара в течността, която трябва да бъде
затоплена и завъртете селектора за функциите 3) в положение за подаване
на пара (
).
• Машината започва да подава пара, а помпата започва да функционира в
прекъснат режим.
• Когато течността се нагрее достатъчно, завъртете селектора за функциите
(3) в положение OFF (ИЗКЛ.).
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
• Преди да пристъпите към почистване, изключете машината от

електрическата мрежа.
• Почистете тавата, филтрите и техните държачи със сапун и вода.
• Отвън машината може да бъде почиствана с леко навлажнена кърпа.
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за
почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
• Препоръчваме да почиствате алкалните натрупвания поне веднъж
годишно. За да го направите, използвайте подходящ препарат.
Следвайте указанията на производителя.
• За да изплакнете контурите след отстраняването на алкалните
натрупвания, напълнете резервоара с вода, включете машината към
електрическата мрежа и оставете водата да изтече.
• За да почистите накрайника за пара, свалете неговата гумена част,
като я изтеглите надолу. При запушване, почистете с вода отвора,
разположен в долната част.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
•

Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в
съответствие с местните наредби за отпадъците.
• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да
дадете своя принос за опазването на околната среда.

• Свалете резервоара (1) от машината, за да го напълните. За целта
трябва да го извадите от горната страна и да го вдигнете. Можете да
налеете вода в резервоара направо от чешмата, като го държите за
дръжката.
• Върнете резервоара на първоначалното му мястото му, като го
натиснете леко.
• Селекторът за функциите (3) трябва да бъде установен в положение
“OFF” („ИЗКЛ.”) .
• Включете машината към електрическата мрежа и натиснете бутон (6).

Когато го направите, индикаторът (5) светва и започва да мига.
• Докато машината загрява, поставете кафе във филтъра за една чаша (
) или във филтъра за две чаши (
) и го натиснете леко.
• Поставете филтъра в държача (8), като ги хванете с дръжката и
вкарайте държача във фиксатора (9) така, че дръжката да съвпадне със
символа
, разположен на корпуса на кафе машината, отляво на
фиксатора на държача на филтъра. Натиснете и завъртете отляво
надясно, за да влезе добре. Уверете се, че е поставен правилно в
съответната позиция, в противен случай кафето може да прелее.
• Поставете една или две чаши под държача на филтъра.
• След като светлинният индикатор за готовност PREPARADO (4)
престане да мига и изгасне, машината за кафе е готова за работа.
• Завъртете селектора за функциите (3) надясно, до положението за
кафе (
). Кафето потича след малко.
ВНИМАНИЕ: При първото ползване на машината е възможно кафето

да се забави малко, тъй като помпата трябва да напълни контурите с
вода. Това става само при първата употреба на кафе машината или в
случаите, в които резервоарът и контурите са били празни.
• В случай, че от машината не излезе кафе е необходимо да я спрете и да
проверите дали резервоарът е поставен правилно.
• След като сте налели желаното количество кафе, завъртете наляво
селектор (3) в положение “OFF” („ИЗКЛ.”), в противен случай от машината
ще продължи да изтича кафе и чашата ще прелее.

• Ако желаете да загреете предварително чашите, които ще бъдат
използвани за кафето, можете да ги поставите на нагревателната плоча
(2).
• Свалете таблата (13) и я изпразнете, ако буят (14) започне да плува и
се отдели от решетката.
ЕДИНИЧНА ДОЗА
• Основата на филтъра за единична доза е обозначен със съответен
символ
(
).
• Използвайте този филтър само с таблетки за единично кафе. Поставете
таблетката във филтъра и следвайте същите указания, за да направите
кафето.

