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BG Кафемашина за еспресо 
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
 ■ Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица 
с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под 
правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на 
изделието по безопасен начин и разбират потенциалните опасности.

 ■ С уреда не трябва да си играят деца. Почистването и поддръжката, които могат 
да бъдат извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца без 
наблюдение.

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

 ■ Свързвайте уреда само с правилно заземен контакт. От съображения за 
безопасност не се препоръчва да се използват адаптери с много гнезда или 
удължителни кабели. 

 ■ 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.
 ■ Не поставяйте уреда върху первази на прозорци, дъски за отцеждане на 
кухненски мивки или върху нестабилни повърхности. Винаги го поставяйте 
върху стабилна, равна и суха повърхност.

 ■ Не поставяйте уреда върху или близо до електрически или газов котлон, или 
в непосредствена близост до открит пламък.

 ■ Никога не използвайте уреда в непосредствена близост до вана, душ или басейн.
 ■ Използвайте уреда само за целите, за които е предназначен.
 ■ Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности, които са доставени 
с него.

 ■ За да се осигури достатъчно циркулация на въздуха, трябва да се поддържа 
свободно пространство от поне 15 cm около и над уреда, когато той работи.

 ■ Използвайте горната повърхност на уреда само за загряване на чаши. Не 
я използвайте като място за поставяне на предмети.

 ■ Пълнете резервоара за вода с чиста студена вода. Не наливайте гореща вода 
или други течности в него и не поставяйте в него предмети.

 ■ Преди да включвате уреда проверявайте дали: 
 –  тавичката за отцеждане с решетката е поставена на място; 
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 –  резервоарът за вода е напълнен с достатъчно количество вода и поставен 
правилно на място. Нивото на водата не трябва да надвишава маркировката 
за ниво на водата.

 ■ Преди да започнете да варите кафе, проверете дали порталният филтър 
е прикрепен правилно към главата за варене. В порталния филтър се създава 
налягане по време на процеса на приготвяне на кафето, така че не го местете 
докато работи. В противен случай би могло да последва опасна ситуация.

Внимание:
Неправилната употреба може да доведе до наранявания.

 ■ реда внимавайте особено, за да избегнете изгаряне от вряща вода или пара.
 ■ Редовно проверявайте нивото на водата в резервоара за вода, когато използвате 
уреда. Доливайте вода, когато нивото на водата падне под маркировката за 
минимално ниво на водата. Преди да доливате вода най-напред изключвайте 
уреда и изваждайте щепсела му от контакта.

 ■ За предпазване на помпата от повреда уредът е снабден с вградена термозащита, 
която го изключва, когато се изпразни. Ако възникне такава ситуация, извадете 
щепсела на захранващия кабел от контакта и оставете уреда да изстива в течение 
на най-малко 30 минути. След това можете да продължите да го използвате.

 ■ В резултат на остатъчна топлина откритите повърхности на уреда се нагорещяват 
по време на употреба и след това. Не докосвайте горещи повърхности. 

 ■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела на кабела от контакта, когато 
не го използвате, когато го оставяте без надзор, преди разглобяване или 
сглобяване, преди пълнене на резервоара за вода и преди преместване или 
почистване. Оставяйте уреда да изстине, преди да го почиствате или местите. 
Не местете уреда с чаша за кафе, поставена върху решетката на тавичката 
за отцеждане или с чаши, разположени върху повърхността за затопляне на 
чашите. 

 ■ Поддържайте уреда и  принадлежностите му чисти. Почиствайте го и  го 
поддържайте в съответствие с инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“. 
Никога не мийте уреда под течаща вода и не го потапяйте във вода или друга 
течност.

 ■ Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с гореща повърхност 
и предпазва щепсела от контакт с вода.

 ■ 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. 

 ■ В случай че захранващият кабел се повреди, нека го ремонтират в професионален 
сервизен център, за да се предотврати създаване на опасна ситуация. Забранено 
е да се използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел.
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 ■ За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте уреда сами 
и не правете каквито и да било корекции по него. 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
Кафемашина  
за еспресо 
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 Повърхност за затопляне на 

чаши
A2 Светлинен индикатор на 

захранване
A3  Индикатор за температура на 

водата за приготвяне на кафе
A4  Индикатор за температура на 

водата за изпускане на пара
A5  Бутон за превключване между 

приготвяне на кафе и режим за 
изпускане на пара

A6  Глава за варене
A7  Портален филтър с чучур за 

кафето
A8  Подвижна решетка
A9  Подвижна тавичка за 

отцеждане
A10 Накланящ се капак с дръжка

A11 1,5-литров подвижен 
резервоар за вода

A12 Копче за избор 
с 3 възможности 

 – приготвяне на кафе ,  
режим на готовност  
и изпускане на пара 

A13 Бойлер (не е показан)
A14 Въртяща се дюза за пара
A15 Подвижна приставка за 

разпенване на мляко
A16 Бутон за вкл./изкл.
A17 Филтър от неръждаема 

стомана за 1 чаша кафе
A18 Филтър от неръждаема 

стомана за 2 чаши кафе
A19 Мерителна чашка за кафе 

с набивка

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА ЗА ПРЪВ ПЪТ
1. Свалете всички опаковъчни материали, защитно фолио, рекламни 

табелки или етикети от уреда. 
2. Поставете уреда върху равна, суха и  чиста повърхност. Извадете 

резервоара за вода A11 от уреда и  го изплакнете с  чиста вода 
с  добавяне на малко количество неутрален препарат за миене на 
съдове. След това го изплакнете обилно с  чиста вода, подсушете го 
и го поставете обратно на мястото му.

3. Извадете подвижната тавичка за отцеждане A9 с  решетката A8, 
избършете я с навлажнена кърпа, подсушете я и я поставете обратно 
в долната част на уреда. 

4. Измийте порталния филтър A7, мерителната чашка за кафе A19 
и филтрите от неръждаема стомана A17 и A18 под чиста течаща вода 
с добавяне на кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете 
под чиста течаща вода и подсушете.

5. Изтрийте външната повърхност на уреда с  леко навлажнена кърпа 
и след това я подсушете напълно. 

6. Преди да приготвите първата чаша кафе, пуснете уреда да работи 
празен в течение на около 60 секунди, т.е. с пълен резервоара за вода 
A11, но без набито кафе във филтъра. Така се почистват вътрешните 
компоненти и главата за варене A6. Под порталния филтър A7 трябва 
да се постави достатъчно голям съд, в който да потече топлата вода. 
Указания за пускане на уреда са дадени в глава „Работа с уреда“. 

РАБОТА С УРЕДА

1. ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА
1.1 Хванете резервоара за вода A11 за дръжката A10. Повдигнете го 

нагоре и го свалете от задната част на уреда. 
1.2 Напълнете го със студена вода до маркировката за максимално ниво 

на водата, поставете го отново в  уреда и  наклонете капака надолу 
с  дръжката A10. Резервоарът за вода A11 трябва да бъде здраво 
закрепен на място, за да може водата да бъде изпомпвана от него 
в бойлера A13.

Забележка: 
водата, която наливате в резервоара за вода A11, в идеалния 
случай трябва да е  със стайна температура (около 25 °C). 
Вода, която е твърде студена, може да се отрази отрицателно 
върху крайния вкус на напитката кафе.

Внимание:
резервоарът за вода A11 е  с  максимална вместимост 
1,5 литра вода. Не го препълвайте. 
Никога не пълнете резервоара за вода A11 с топла или 
гореща вода, газирана вода или други течности, като 
например мляко. 
Не пълнете резервоара за вода A11, когато е  вкаран 
в  уреда. Има опасност от изпръскване от уреда или 
препълване на резервоара за вода A11.

1.3 Не оставяйте остатъчна вода в  резервоара за вода A11 в  течение 
на повече от един ден. За прясно сварено кафе с  високо качество 
е  необходимо да се използва прясна вода. В противен случай 
полученият аромат на напитката кафе може да бъде засегнат 
отрицателно.

2. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА 
2.1 Вкарайте щепсела на захранващия кабел в  електрически контакт. 

Уверете се, че резервоарът за вода A11 е напълнен с прясна вода, че 
тавичката за отцеждане A9 и решетката A8 са поставени по местата им 
и че копчето A12 е завъртяно в положение за режим на готовност.

2.2 За да включите уреда завъртете превключвателя A16 в положение ON. 
Индикаторът A2 светва.

2.3 Под главата за варене A6 поставете чаша, в  която да тече горещата 
вода. Уверете се, че бутонът A5 е  в  извадено положение, което 
е предназначено за режима за варене на кафе. Завъртете копчето A12 
в положението за варене на кафе. Веднага след като водата започне 
да тече от главата за варене A6, завъртете копчето A12 обратно 
в  положение за режим на готовност. Тази стъпка се извършва след 
включване на уреда, за да се изпомпва водата от резервоара за вода 
A11 в бойлера A13. В бойлера A13, водата се нагрява до оптимална 
температура за отделяне на пара.

3. ПОДГРЯВАНЕ НА УРЕДА И ЧАШИТЕ
3.1 Приготвянето на чаша качествено еспресо изисква уредът, порталният 

филтър A7, филтърът A17 или A18 и чашите да се подгряват до дадена 
температура. Това се извършва по следния начин.

3.2 Поставете празни чаши за кафе обърнати обратно върху повърхността 
A1 и ги оставете да се подгряват.

3.3 Изберете филтъра A17 или A18 и го вкарайте в порталния филтър A7 
така, че да влезе надеждно по целия периметър. Вкарайте порталния 
филтър A7 под главата за варене A6 така, че дръжката да сочи наляво. 
Това положение е  маркирано с „INSERT“ на предния панел на уреда. 
За да затегнете порталния филтър A7 към главата за варене A6, 
завъртете дръжката надясно в положение „LOCK“.

3.4 Изчакайте докато светне индикаторът A3 и  отново завъртете 
копчето A12 в  положението за режим на варене на кафе. От чучура 
на порталния филтър A7 започва да тече гореща вода в  чашата, 
разположена под чучура. Когато изгасне индикаторът A3, завъртете 
копчето A12 обратно в положението за режим на готовност. Извадете 
чашата с горещата вода. С това приключва процесът на подгряване.

4. ВАРЕНЕ НА КАФЕ
4.1 Свалете порталния филтър A7 от уреда и  го подсушете с  хартиена 

салфетка. 
4.2 Поставете порталния филтър A7 върху равна повърхност и изсипете 

съответното количество смляно кафе във филтъра. Филтърът за 
единично кафе A17 се пълни с мерителната чашка за кафе с едно ниво 
A19. Филтърът за две чаши кафе A18 се пълни с двойно количество 
кафе. Мерителната чашка с едно ниво A19 се равнява на 7 g смляно 
кафе. Разстелете кафето равномерно във филтъра и  го натиснете 
внимателно с плоския край на мерителната чашка A19.

4.3 Почистете старателно остатъците от смляно кафе от ръбовете на 
филтъра A17 или A18. Вкарайте порталния филтър A7 под главата 
за варене A6 така, че дръжката да сочи наляво. Това положение 
е  маркирано с „INSERT“ на предния панел на уреда. За да затегнете 
порталния филтър A7 към главата за варене A6, завъртете дръжката 
надясно в положение „LOCK“.

4.4 Поставете една или две подгряти чаши под порталния филтър A7. 
Погрижете се чашките да са разположени под чучура. 

4.5 Изчакайте докато светне индикаторът A3 и  завъртете копчето A12 
в положението за режим на варене на кафе. Кафето започва да тече 
в чашите в течение на няколко минути.
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Забележка: 
индикаторът A3 може да изгасне докато се изтегля кафето. 
Това показва спад в температурата на водата в бойлера A13. 
Индикаторът A3 светва отново веднага след като бойлерът 
A13 загрее водата до идеалната температура за приготвяне 
на кафе.

 След като желаното количество кафе е  в  чашата, завъртете копчето 
A12 в положението за режим на готовност. С това завършва процесът 
на извличане на кафето. Времето за извличане на напитката кафе 
трябва да бъде между 20 и 30 секунди, а вместимостта трябва да бъде 
приблизително 20 – 30 ml. 

Забележка: 
Уверете се, че бутонът A5 е на позиция за варене на кафе. 
Ако бутонът A5 е настроен на позиция за изпускане на пара, 
кафемашината за еспресо няма да изпуска кафе.

4.6 Ако не напълните филтъра с смляно кафе, можете просто да наливате 
топла вода, например за чай, горещ шоколад и др.

4.7 Преди да започнете да варите друга чаша кафе, най-напред извадете 
отработеното кафе, почистете филтъра съгласно инструкциите 
в  глава „Поддръжка и  почистване“ и  излейте водата от тавичката за 
отцеждане A9. Когато връщате тавичката за отцеждане A9 на нейното 
място, я натиснете докрай към задната стена на уреда.

Внимание:
водата в  тавичката за отцеждане A9 е  гореща. Когато 
боравите с  тавичката за отцеждане A9, обръщайте 
специално внимание.
По време на работа редовно проверявайте нивото на 
водата в резервоара за вода A11 и се старайте то да не 
пада под маркировката за минимално ниво на водата.

5.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЮЗАТА ЗА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО И ГОРЕЩА 
ВОДА

5.1 Пригответе малко охладено полумаслено или пълномаслено мляко 
и  съда, в  който ще разпенвате млякото. По време на процеса на 
разпенване на млякото неговият обем се разширява, затова пълнете 
съда до не повече от ⅓ от неговата вместимост. 

5.2 Нагласете дюзата A14 в такова положение, че процесът на разпенване 
на млякото да е удобен.

5.3 Уверете се, че копчето A12 е  завъртяно в  положение за режим на 
готовност. Натиснете бутона A5 и  изчакайте докато индикаторът 
A4 светне. Това показва, че водата в  бойлера A13 е  достигнала 
оптималната температура за създаване на пара. Тази температура 
е по-висока от тази за варене на кафе.

5.4 Поставете съда с  млякото под дюзата A14. Потопете дюзата A14 
малко под повърхността на млякото и  поставете копчето A12 
в положението за изпускане на пара. Дюзата A14 започва да изпуска 
пара. Първоначално може да се отдели малко количество гореща 
вода. Дръжте съда леко наклонен, за да се уверите, че дюзата A14 
остава постоянно потопена малко под повърхността на млякото. 
Млякото циркулира в  съда, нагрява се и  увеличава обема си. Върху 
повърхността на млякото започва да се образува млечна пяна. 
Когато дъното на съда се загрее дотолкова, че да стане горещо при 
допир, спрете млякото като завъртите копчето A12 в положението за 
режим на готовност. Извадете съда, когато спре отделянето на пара. С 
помощта на въртеливо движение разбийте пяната в загрятото мляко.

Внимание:
дюзата A14 трябва да остава потопена по време на 
целия процес на разпенване. В противен случай 
горещото мляко може да изпръска навън.

5.5 Налейте разпененото мляко в прясно приготвеното кафе и използвайте 
лъжичка, за да добавите млечната пяна. Препоръчителното 
съотношение на мляко и  кафе за приготвяне на капучино е  ⅓ 
еспресо, ⅓ топло мляко и ⅓ млечна пяна. За да приготвяте кафе „latte“, 
използвайте ⅓ еспресо, ⅔ топло мляко и приблизително 1 cm млечна 
пяна.

5.6 След като се използва функцията за изпускане на гореща пара, 
е необходимо да се източи останалата вода от бойлера A13. Това ще 
попречи на нагряването на полученото сварено кафе с  вода, която 
е  твърде гореща. Натиснете бутона A5 в  положението за варене на 
кафе. Под чучура на порталния филтър A7 поставете чаша, в  която 
да се източва горещата вода от бойлера A13 и  завъртете копчето 
A12 в  положението за варене на кафе. Изчакайте докато изгасне 
светлинният индикатор A3. След това завъртете копчето A12 обратно 
в положението за режим на готовност. Бойлерът A13 загрява новата 
партида вода до оптималната температура на приготвяне на кафе. 

Това се сигнализира от светване на индикатора A3.
5.7 След като приключите да ги използвате, почистете дюзата A14 

и  приставката за разпенване на мляко A15 съгласно указанията 
в глава „Почистване и поддръжка“. 

5.8 След сваляне на приставката A15, дюзата A14 може да бъде 
използвана по същия начин за загряване на вода за чай, горещ 
шоколад и др. При нагряване на водата, дюзата A14 се потапя на поне 
5 cm под нивото на водата.

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА
6.1 Когато приключите да използвате уреда, го изключвайте 

с преместване на превключвателя A16 в положение OFF.

Забележка:
уредът се изключва автоматично след 25 минути бездействие, 
или когато помпата работи без прекъсване в продължение на 
3 минути в режим на варене на кафе.

ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА 
КАЧЕСТВЕНО КАФЕ
 ■ Винаги приготвяйте кафето в чиста машина за еспресо. Замърсеният 

уред може да повлияе отрицателно върху вкуса на свареното кафе. 
Инструкциите за почистване и премахване на отлагания котлен камък 
са описани в глава „Почистване и поддръжка“. 

 ■ За варене на кафе с високо качество е необходимо да се използва 
прясна питейна вода. Не използвайте топла, кипвана, дестилирана, 
минерална или газирана вода. Не оставяйте вода в резервоара за вода 
A11 в течение на повече от един ден. 

 ■ Приготвяйте кафето от смляно кафе, предназначено за еспресо машини, 
или с помощта на прясно смляно кафе на зърна. При употреба на смляно 
кафе на зърна е важно правилно да се нагласи финността на смилането. 
Кафето на зърна трябва да се смила до фина текстура, но не прекалено 
фина. Ако смляното кафе се усеща като фино брашно, когато се пресява 
между пръстите, тогава кафенето ще се вари твърде дълго и получената 
напитка ще бъде прекалено тъмна и горчива, или филтърът може да 
се задръсти. Ако кафето на зърна се смеле твърде грубо, процесът на 
варене ще бъде твърде бърз и получената напитка ще има воднист 
вкус и нежен аромат. 

 ■ Избирайте кафе на зърна измежду различните марки според датата на 
изпичане, отбелязана върху опаковката. Препоръчва се да се консумира 
прясно изпечено кафе в рамките на 3 седмици от датата на изпичане.
За да скъсите времето за съхранение, купувайте кафето в по-малки 
опаковки. Съхранявайте го в хладно, тъмно и сухо място, в идеалния 
случай в херметично затворен съд.

 ■ Когато използвате смляно кафе, го съхранявайте в затворен съд, в сухи 
и хладни условия. Не го слагайте в хладилник или фризер. Консумирайте 
в рамките на една седмица от отварянето му.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 ■ Преди да почиствате уреда, го изключвайте с  поставяне на 

превключвателя A16 в положение OFF, изваждайте щепсела от контакта 
и го оставяйте да изстине. 

 ■ За почистване не използвайте почистващи продукти с  абразивно 
действие, разтворители и др., които могат да повредят уреда. Никоя 
част на този уред не е предназначена за миене в съдомиялна машина.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ, ПОРТАЛНИЯ ФИЛТЪР И ГЛАВАТА ЗА 
ВАРЕНЕ
 ■ Освободете порталния филтър A7 като завъртите дръжката наляво. 

Свалете го от главата за варене A6 и го преместете над кошче за боклук. 
Завъртете порталния филтър A7 така, че филтърът с използваното кафе 
да сочи надолу. Използвайте чаена лъжичка за отстраняване на кафето. 
Избягвайте контакт с повърхността на филтъра или порталния филтър 
A7 тъй като те все още могат да бъдат горещи. Преди да сваляте филтъра 
от порталния филтър A7, го охлаждайте под студена течаща вода. След 
това изплаквайте филтъра и порталния филтър A7 под чиста течаща 
вода и старателно ги подсушавайте. 

 ■ Ако сте използвали твърде фино смляно кафе, тогава отворите във 
филтъра може да са се задръстили. Използвайте тънка игла, за да ги 
почистите.

 ■ Отстранявайте остатъците от смляно кафе от главата за варене A6 
с помощта на влажна кърпа за избърсване.

Внимание:
главата за варене A6 остава гореща след употреба 
поради остатъчна топлина. Оставяйте я  да изстине, 
преди да я почиствате.
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ПОЧИСТВАНЕ НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
 ■ Тавичката за отцеждане A9 трябва да бъде изпразвана и измивана при 

всяка употреба на уреда.
 ■ Най-напред сваляйте решетката A9 от тавичката за отцеждане A8 и след 

това отстранявайте водата. Измивайте тавичката за отцеждане A9 
и решетката A8 в топла вода с неутрален кухненски почистващ препарат. 
След това изплаквайте и двете части под течаща вода, изтривайте ги за 
подсушаване и ги връщайте по местата им.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА И ПРИСТАВКАТА ЗА РАЗПЕНВАНЕ НА 
МЛЯКО
 ■ Необходимо е дюзата A14 и приставката A15 да се почистват след 

всяка употреба.
 ■ Сваляйте приставката A15, изплаквайте я под гореща течаща вода 

и я подсушавайте. 
 ■ Почиствайте старателно дюзата A14 с помощта на намокрена кърпа. 

В  случай, че по дюзата A14, има остатъци от засъхнало мляко, 
я потапяйте в съд с гореща вода, за да могат да се отмият. В случай, че 
остатъците от засъхнало мляко запушат отвора за отвеждане на парата, 
го почиствайте с помощта на игла. И накрая, почиствайте дюзата A14 
с помощта на намокрена кърпа, изтривайте я и я поставяйте върху 
приставката A15.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНИЯ КОРПУС
 ■ Изтривайте външната повърхност на уреда с леко навлажнена кърпа 

и я подсушавайте напълно. 

ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
 ■ Необходимо е редовно да се премахва котленият камък от уреда. 

Отлаганията на котлен камък могат да окажат негативно влияние върху 
качеството на приготвяното кафе и експлоатационния ресурс на уреда.

 ■ В случай на ежедневна употреба на уреда се препоръчва отлаганията 
на котлен камък да се премахват: 

 –  веднъж месечно в райони с твърда и много твърда вода; 
 –  веднъж на всеки 2 до 3 месеца в райони с мека и средно твърда 

вода; 
 ■ За да премахнете отлаганията на котлен камък използвайте разтвор  

на 8% бял оцет и вода (препоръчително съотношение на разреждане 1 
2). Вместо разтвор от вода и оцет е възможно да се използва лимонена 
киселина или препарат за отстраняване на котлен камък, предназначен 
за машини от тип за еспресо. Препоръчителната доза за лимонената 
киселина е 2 супени лъжици на 0.5 l вода. Дозата за отстраняване 
на котления камък трябва да се дозира съгласно инструкциите на 
производителя.

 ■ Напълнете резервоара за вода A11 с разтвора до маркировката за 
максимално ниво. Свържете уреда с електрически контакт. Захванете 
порталния филтър A7 към главата за варене A6. Поставете достатъчно 
голям съд под главата за варене A6 и дюзата A14. Оставете по-голямата 
част от разтвора да тече през главата за варене A6, а останалата част 
да тече през дюзата A14. 

 ■ След като използвате разтвора, изплакнете резервоара за вода A11 
с чиста вода и оставете през уреда да тече чиста вода 1 до 2 пъти.

Внимание:
не забравяйте редовно да проверявате нивото на 
водата в  резервоара за вода A11 и  в  тавичката за 
отцеждане A9.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ................................................................................220−240 V 
Номинална честота  .................................................................................................... 50 Hz
Номинална мощност ....................................................................................960–1 140 W
Ниво на шум ............................................................................................................. 75 dB(A)

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е  75 dB(A), което 
представлява ниво A на акустична мощност по отношение на референтна 
акустична мощност 1 pW. 

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

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 продукт отговаря на всички свързани с  него основни 
изисквания на директивите на ЕС.


