
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CROWN

КАФЕМАШИНА
Модел CEM-1518



ИНСТРУКЦИИ ЗАБЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба на уреда, следните предпазни мерки трябва да се спазват:

1. Прочетете цялото ръководство.

2. Преди употреба, проверете дали волтажа на контакта съответства с волтажа написан на

етикета на уреда.

3. Този уред е снабден със заземен щепсел. Проверете дали контактите в дома ви са добре

заземени.

4. Не потапяйте кабела или тялото на уреда в каквато и да е течност, тъй като може ще

възпроизведе токов удар.

5. Извадете щепсела от контакта преди почистване и когато не е в употреба. Оставете

уреда да се охлади преди да свържете компонентите или преди почистване.

6. Не използвайте уреда ако захранващия кабел, щепсел или самия уред са повредени.

Свържете се с оторизирания сервиз, описан в гаранционната карта за по-подробен

инструктаж къде да занесете уреда за поправка.

7. Използването на аксесоари и приставки, които не са предназначени за този уред и не са

препоръчани от производителя, може да доведат до пожар, токов удар или нараняване

на потребителя.

8. Поставете уреда на изравнена повърхност или маса, не оставяйте кабела да виси.

9. Уверете се, че захранващия кабел не се допира до горещите повърхности на уреда.

10. Не оставяйте кафемашината върху или в близост горещи повърхности, за да се избегне

повреда.

11. За изключване от контакта извадете щепсела. Винаги дърпайте щепсела, не кабела.

12. Използвайте уреда по предназначение.

13. Внимавайте да не се изгорите от парата.



14. Не пипайте горещите повъхности на уреда (като парната струя и стоманената мрежа).

Използвайте ръкохватките.

15. Не ползвайте кафемашината когато е без вода.

16. Не премахвайте металната фуния, когато уреда вари кафе или прави пара.

17. Свържете щепсела с контакта преди употреба и изключете уреда преди да изкарате

щепсела.

18. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

19. Да не се изпозлва на открито.

20. Запазете тази инструкция.

21. Този уред е предназначен за домашна употреба и близки по същност предприятия като:

 Кухни на персонала, офиси и други работни обстановки;

 Ферми;

 От клиенти в хотели, мотели и други резидетски тип обстановки;



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШАТА КАФЕМАШИНА

ПРЕДИ ПЪРВО ПОЛЗВАНЕ

След като премахнете опаковъчния материал, сглобете уреда. За да се подсигурите, че

първата чаша кафе ще има изключителен вкус е препоръчително да изплакнете

кафемашината по следния начин:

1. Напълнете водния резервоар, нивото на водата не трябва да преминава

маркировката “MAX” върху резервоара. Затворете капака на резервоара.

БЕЛЕЖКА: Уреда е снабден със свалящ воден резервоар за лесно почистване,

можете първо да напълните резервоара и след това да го сложите на уреда.

1. Поставете стоманената мрежа в металната фуния (без да слагате кафе в стоманената

мрежа).

2. Уверете се, че фунията е изравнена с жлеба на уреда, след това вкарайте фунията в



уреда от “Insert” позиция, натиснете към уреда и завъртете срещу часовниковата

стрелка докато не стигне до “Lock” позиция.

3. Сложете чаша на сменяемия рафт за чаши. Уверете се, че превключвателя е на

позиция OFF.

4. Свържете уреда в енергийния източник, натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ и

индикатора за включване ще светне в червено.

5. Натиснете бутона на позиция „ ”, помпата ще започне да изпомпва вода и когато

започне да изтича водата, затворете бутона за изпомпване като го натиснете, за да е в

„ ” позиция. Уверете се, че бутона за парата е на позиция „ ” и изчакайте за момент,

уреда ще започне да загрява докато лампата за готовност ( в синьо) не светне, това ще

значи, че загряването е завършило. Натиснете отново бутона на позиция “ ” и водата

ще започне да тече.

6. След около минута, натиснете копчето на „ ” позиция, за спрете завирането на

водата, после можете да я изсипете от контейнера и да го почистите, след което пак

можете да почнете да варите наново..

БЕЛЕЖКА: Възможно е да чуете странен шум, когато за пръв път изпомпвате

водата от резервоара, това е нормално, тъй като уреда се обезвъздушава. След

около 20 секунди, шумът ще изчезне.

ПРЕТОПЛЯНЕ

За да направите едно хубаво и топло еспресо, препоръчваме да претоплите уреда

щом го пуснете в студено състояние, включително фунията, стоманената мрежа и

чаша, така че студените части да не повлияят на вкуса на кафето.

1. Махнете резервоара и отворете капака, за да напълните с вода, водата не бива да



надвишава маркировката “MAX” на резервоара.

2. Сложете стоманената мрежа в металната фуния, уверете се че фунията е изравнена

с жлеба на уреда, след това вкарайте фунията в уреда от “Insert” позиция,

натиснете към уреда и завъртете срещу часовниковата стрелка докато не стигне до

“Lock” позиция .

3. Поставете чаша на премахващия рафт.

4. Свържете уреда в контакта. Уверете се че превключвателя е на позиция „ ”.

5. Натиснете бутона за включване/изключване, ще светне в червено и се уверете, че

бутона е на позиция „ ”.Настройте бутона на позиция “ ”,когато започне да

тече вода, затворете веднага помпата чрез натискането отново на бутона на „ ”

позиция. По този начин водата се изпомпва от резервоара във вътрешността на

уреда.

6. Когато светне индикатора за готовност (в синьо), трябва да натиснете бутона на

позиция “ ” отново, тогава ще започне да тече гореща вода. Когато лампата за

готовност изгасне, затворете помпата чрез превключването на бутона на „ ” .

Претоплянето е приключено.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО

1. Следвайки горните стъпки, премахнете металната фуния, като я завъртите по

посока на часовниковата стрелка, поставете желаната стоманена мрежа (една чаша

или две чаши) в металната фуния. Добавете смляното кафе в стоманената мрежа с

мерителната лъжица. С една лъжица смляно кафе може да се приготви една чаша

висококачествено кафе, натъпкайте кафето в мрежата с другия край на лъжицата.

2. Вкарайте фунията в уреда от позиция Insert и освободете пресиращия отвор, здраво



фиксирайте в кафемашината, като завъртите обратно на часовниковата

стрелка ,докато не стигне до позиция Lock .

3. Изсипете топлата вода от чашата. Поставете затоплената чаша на рафта.

4. Щом индикатора за готовност светне ( синьо),натиснете бутона на“ ”

позиция, изчакайте за момент и след секунди кафето ще изтече.

БЕЛЕЖКА: По време на приготвянето на кефто или правене на пара е

нормално за светлинният индикатор да изгасне, което означава, че

нагревателят подгрява, за да задържи температурата до стандартното

ниво.

5. Трябва да натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да изключите уреда ръчно, когато

кафето стигне да желаната дължина и цвят. Индикаторите ще изгаснат и

кафемашината ще спре да работи.

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте кафемашината без надзор, тъй като трябва да

работите ръчно!

6. След като приключите с правенето на кафето, можете да махнете металната

фуния като завъртите по часовниковата стрелка и изсипете остатъка от кафето от

мрежата.

7. Оставете да се охлади и почистете под течаща вода.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО

Можете да получите чаша капучино, като добавите пенливо мляко в еспресото.

1.Пригответе еспресо в по-голям контейнер следвайки „ПРИГОТВЯНЕ НА

ЕСПРЕСО”, уверете се че бутона е на „ ” позиция.



2.Натиснете бутона за парата на най-ниска позиция „ ”. Изчакайте докато не светне

индикатора за готовност в жълто.

3.Напълнете кана с около 100мл мляко за едно капучино, препоръчително е да

използвате пълномаслено мляко на хладилна температура (не горещо!).

Бележка: В избирането на големината на каната е препоръчително да е не

по-малко от 70 ± 5мм, тъй като млякото ще увеличи обема си двойно, уврете се

че височината на каната е достатъчна.

4.Потопете 2 см от уреда за разпенване в млякото, бавно завъртете бутона за пара на

„ ” позиция и парата ще започне да излиза от уреда за разпенване. Разпенвайте

млякото, като мърдате чашата нагоре и надолу.

Бележка: Никога не завъртайте превключвателя твърде бързо, тъй като може да

разплиска млякото.

5. Когато стигнете до желания резултат, превключете бутона на „ ” позиция.

6. Изсипете пенливото мляко в направеното еспресо и вече капучиното е готово.

Подсладете ако желаете.

7. Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да изключите уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете отново да правите кафе, трябва да включите

бутона на позиция „ ” и да настроите бутона за пара на по-висока степен, която е

позиция „ ”.Помпата ще изпомпва вода докато индикатора за готовност не се

включи, след което натиснете бутона на позиция „ ” и изчакайте докато се оцвети в

синьо отново.

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПАРА

Струята за пара се използва, за да се разпени млякото или за правене на горещи



напитки като топъл шоколад, вода или чай:

1 Махнете подвижния резервоар и го напълнете с желаното количество вода, водата

не бива да надвишава маркировката “MAX” на резервоара. Правилно поставете

резервоара на уреда.

2. Поставете капака и свържете уреда към контакта.

3. Натиснете бутона на позиция „ ” , уверете се, че бутона за парата е на по-висока

степен ,която е позиция „ ” и помпата ще изпомпва вода. Когато водата почне да

тече ,незабавно затворете помпата, натискайки бутона за парата на по-ниска степен,

която е позиция „ ” и изчакайте за момент. Уреда ще загрява докато лампичката не

светне в жълто ( това показва, че загряването е приключило).

4. Раздалечете устройството за пара от уреда, за да може да оперирате удобно с него.

5. Потопете струята за пара в течността, за да се нагрее или в млякото, за да се

разпени. Завъртете превключвателя за пара на позиция „ ”.

6. Когато се достигне до желаната температура или млякото се разпени, можете да

превключите на позиция „ ”.

7. Натиснете и освободете бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да изключите уреда.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

1.След натискане на бутона ВКЛ/ИЗКЛ, ако до 25 минути не е имало някакъв вид

операция, уреда ще се изключи автоматично.

2. Натискайки бутона ВКЛ/ИЗКЛ, след като светне зеленият светлинен индикатор,

завъртете превключвателя на позиция приготвяне на кафе за да приготвите кафе,

и ако до 3 минути не се извърши някакъв вид операция, уреда ще се изключи

автоматично.



3. Натискайки бутона ВКЛ/ИЗКЛ, след като е светнал зеления индикатор,

натиснете бутона за кафе/пара, зеления индикатор ще светне, завъртете

превключвателя на позиция пара, ако до 25 минути не се извърши операция,

уреда ще се изключи автоматично.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

1、 Изключете кафемашината от контакта и я оставете да се охлади преди

почистване.

2、 Редовно почиствайте повърхността на уреда с мека влажна кърпа.

Бележка: не почиствайте с алкохол или разтворители.

3、 След всяко ползване, измивайте дюзата и мрежата. За тяхното почистване е

нужно да завъртите по часовниковата стрелка на позиция “Insert”, премахнете

остатъка от мрежата и изплакнете под течаща вода. Можете да почистете с

препарат, но след това трябва да изплакнете добре

4、 Почистете всичките приставки във вода и ги подсушете.

ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Котления камък, наслагвайки се в кафемашината се отразява на работата й. За да сте
сигурни, че кафемашината работи ефикасно, почиствайте тръбите. Препоръчително е
да почиствате периодично котления камък, честотата на почистване зависи от
твърдостта на водата.
1. Напълнете водния резервоар с вода и препарат за декалциране до ниво MAX (водата
и препарата трябва да са 4:1, погледнете инструкциите на препарата за декалциране).
Използвайте домашни препарати за декалциране, можете да ползвате лимонена
киселина за декалциране

2. Сглобете мрежата (без да има кафе вътре) и метална фуния в кафемашината.

3. Натиснете бутона за включване/изключване ,индикатора ще светне в червено, тогава



настиснете бутона на позиция „ ”.Уверете се, че бутона за пара е на по-висока степен

показваща се с позиция „ ”.Когато водата започне да тече, моля затворете незабавно

помпата чрез превключването на бутона на позиция „ ”,изчакайте за момент и

кафемашината ще започне да загрява.

4.Когато индикатора за готовност се оцвети в синьо, това значи че процеса е

приключил. Превключете бутона на позиция „ ” и направете две дози кафе. Тогава

затворете помпата и изчакайте за 5 секунди.

5. Натиснете бутона за парата на най-ниска позиция, която е позиция „ ” и изчакайти

докато индикатора не се оцвети в жълто. Правете пара за около 2 минути, след това

завъртете превключвателя за пара на позиция „ ”, за да спрете парата. Натиснете

бутона ВКЛ/ИЗКЛ, за да прекратите операцията и да преседи препарата за махане на

котлен камък в уреда за около 15 минути.

6. Рестартирайте уреда и повторете стъпки 3-5 поне още 3 пъти.
7. Натиснете бутона за парата на висока степен, която е позиция „ ”. Когато
индикатора за готовност светне в синьо, натиснете бутона на позиция „ ” за да
изтече препарата за декалциране.
8. Сипете вода в резервоара до ниво MAX, повторете стъпки 3-7 поне 3 пъти (но не е
необходимо да изчаквате 15 минути на стъпка 5), след това изварете, докато не свърши
водата в резервоара.
10. Повторете стъпка 8 поне 3 пъти.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Симпотми Причина Корекции

Металните части
раждясват

Препарата за декалциране
не е препоръчителен.
Металните части в
резервоара може да
корозират

Използвайте препарат за
декалциране, предложен
от производителя

Вода изтича под
кафемашината

Има повече вода в тавата
за оттичане

Почистете тавата за
оттичане

Кафемашината е запушена Свържете се с оторизиран
сервиз



Вода изтича от външната
страна на филтъра

Има кафе по краищата на
филтъра

Премахнете кафето

Киселинен (оцетен) вкус
се усеща в еспресото

Не е почистено добре
след декалциране

Почистете кафемашината
няколко пъти по начин,
посочен в „преди бързо
ползване”

Кафето е сторнирано в
горещо и влажно място за
дълго време. Кафето се
е развалило

Използвайте свежо смляно
кафе или сторнирайте
неизползването кафе на
хладно и сухо място. След
отваряне на кафето го
запечатайте здраво

Кафемашината не работи Щепсела не е поставен
правилно

Поставете щепсела в
контакта правилно, ако
машината все още не
работи се свържете с
оторизиран сервиз.

Парата не разпенва Индикатора за готовност
на е светнал

След като светне
индикатора, парата ще
разпенва

Контейнера е твърде
голям или формата не
съвпада

Използвайте висока и
тясна чаша

Използвали сте
обезмаслено мляко

Използвайте нормално
мляко или полу-
обезмаслено мляко

Бележка: Не разглобявайте уреда сами, ако проблемът не е открит, по-

добре е да се свържете с оторизиран сервизен център.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел: CEM-1518
Волтаж: 220-240V
Честота: 50Hz
Мощност: 1140W

ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително



деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с

недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност;

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

ИЗХВЪРЛЯНЕ

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Можете да помогнете за опазване на
околната среда!
Моля, не забравяйте да спазвате местните
наредби: изхвърляйте неработещи
електрически съоръжения в подходящия
център за обезвреждане на отпадъци
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