
               

Кафе машина 
 

 

MODEL: CEM-1523 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 

 

Прочетете инструкцията внимателно и запазете за бъдеща употреба 

 

 

 



 

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ 

Преди да използавате уреда, следващите основни правила трябва да бъдат следвани: 
1. Прочетете всички инструкции. 

2. Преди употреба проверете дали напрежението от контакта съответства на напрежението на 

уреда, както е маркирано на етикета му. 

3. Този уред разполага с заземен щепсел. Моля, урверете се, че контакта е също добре заземен. 

4. За да предпазите хората от изгаряне, електрически шок или нараняване, моля не потапяйте 

кабела или щепсела във вода или други течности. 

5. Извадете щепсела от контакта преди да почистите уреда или когато не го използвате. Оставете 

уреда да изстине напълно преди да го приберете, изваждате части или преди почистване. 

6. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или с други повреди, или ако е изпускан или 

счупен по някакъв начин. Занесете уреда в най-близкия сервизен център за проверка, поправка или 

електрическа и механична настройка. 

7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя могат да причинят 

запалване, електрически шок или нараняване на хората. 

8. Поставете уреда на равна повърхност или маса, не поставяйте кабела през ръбове на маса или 

плот. 

9. Уверете се, че кабела не докосва гореща повърхност на уреда. 

10. Не поставяйте уреда на гореща повърхност или в близост до огън, за да избегнете повреди. 

11. За да изключите, издърпайте щепсела от контакта. Винаги дръжте и дърпайте щепсела, а не 

кабела. 

12. Използвайте уреда само по предназначение. Сложете кафемашината на сухо място. 

13. Не разрешавайте на деца да играят с уреда 

14. Внимавайте да не се опарите на парата от кафемашината. 

   15. Не пипайте топлите повърхности на уреда (изхода за парата или стоманените части). 

Ползвайте ръкавици или оперирайте с бутоните. 

16. Винаги следете да има вода в кафемашината. 

17. Не местете металната фуния по време на изтичане на кафето, по време на работа с парата или 

когато си сипвате гореща вода. Винаги обезвъздушавайте кафемашината. 

18. Включете машината в захранването преди употреба и се уверете, че сте изключили всички копчета 

преди да изключите кафемашината от захранването. 

19. 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 

наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната 

безопасност. 

20. Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда. 

21. Този ред е предназначен за домакинска употреба, но може да се използва и в офиси или магазини 

от персонала им, като оборудване на стаи в хотелите или в закусвални  

22. Не използвайте уреда навън. 

23. Запазете тези инструкции. 

24. Ако няма да използвате уреда за дълго време, включете го и освободете парата за около 3 минути, 

преди да го приберете. 

25. Ако изключите захранването по време на изпускане на пара, уреда ще продължи да я изпуска 

известно време или докато не я спрете от бутона за пара. 

 



Запознайте се с вашата кафе машина 

       

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА: 

За да правите перфектно кафе от първата чаша, трябва да изплакнете кафе машината с топла вода 

както следва: 

1. Поставете вода в резервоара, водата не трябва да превишава маркировката “MAX”. Поставете 

капака на резервоара. 

Бележка: Уреда е оборудван с отделящ се резервоар за по-лесно почистване, може да напълните 

резервоара с вода първоначално и след това да го поставите на уреда.  

2. Поставете стоманената цедка в металната фуния (без да поставяте кафе). 

3. Поставете съд на подвижната основа. Уверете се, че бутона за контрол на парата е в изключена 

позиция. 

Бележка: Уреда не е оборудван със съд, използвайте ваш съд или чаша за кафе. 

4. Включете в електрическата мрежа, натиснете бутон “   ” еднократно, червената светлина ще 

светне. 

5. Натиснете бутона за кафе, помпата ще започне да изпомпва вода. Когато започне да тече вода, 

натиснете отново бутона за кафе. Натисне бутона за пара и изчакайте, уреда ще започне да 

подгрява докато лампата на бутона за кафе светне, това показва че подгряването е завършило. 

Натиснете отново бутона за кафе и водата ще започне да тече. 

6. След като изтече водата от резервоара, можете да го измиете и повтроно напълните, след това 

можете да започнете да правите кафе. 

Бележка: Може да се получи шум при изпомпването на водата за пръв път, това е нормално 

защото уреда изпуска въздух отвътре. След около 20 секунди, шума ще изчезне. 

ПОДГРЯВАНЕ  

За да направите чаша добро еспресо, препоръчваме да подгреете машината предварително, 

включително ръкохватката, филтъра и чашата, така ще се подсили вкуса и мириса на кафето. 

1. Извадете резервоара, напълнете с вода до желаното ниво, което не трябва да надвишава 

маркировката “MAX”. Поставете резервоара на уреда.  

2. Вземете стоманената цедка, поставете я във фунията, уверете се, че фунията пасва на уреда и 

завъртете срещу часовника за да закрепите в позиция “LOCK “. 

3. Поставете чаша за еспресо. 



4. Включете уреда към ел. мрежа Уверете се, че бутона за пара е в поцизия OFF . 

5. Натиснете бутон “ ” еднократно, индикатора за вкл/изкл се включва и индикатора за кафе 

започва да премига. След завършване на подгряването, индикатора за кафе започва да свети 

постоянно. Натиснете бутона за кафе, когато започне да излиза вода, затворете помпата 

веднага. Целта на тази стъпка е да изпомпи водата от резервоара и да напълни маркучите. 

6. Когато лампата на бутона за кафе светне, трябва да натиснете бутона за кафе отново, тогава 

ще започне да тече топла вода отново. Когато лампата за кафе угасне, затворете помпата. 

Подгяването е завършено. 

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО 

1. Свалете ръкохватката, като я завъртите по часовниковата стрелка. Сложете смляно кафе в 

стоманената цедка, с мерителната лъжица. Една лъжица кафе може да направи едно кафе. 

Натиснете кафето с обратния край на лъжицата, за да го пресовате. 

2. Поставете цедката в металната фуния, уверете се, че фунията пасва с отвора в уреда и 

завъртете срещу часовниковата стралка за да я закрепите в позиция “Lock”. 

3. Поставете гореща вода в чашата, и след като се загрее чашата я изпразнете и подсушете, след 

това поставете на подвижната основа. 

4. По това време, лампата за кафето трябва да свети, ако не – изчакайте за момент. Когато светне 

лампата, може да натиснете бутона за кафе и ще започне да тече кафе. Натиснете отново 

бутона за кафе когато достигне желаната от вас дължина, за да спрете приготвянето на кафе..  

ВНИМАНИЕ: 1.Не оставяйте кафе машината без наблюдение по време на работа, защото може да 

се наложи да се намесите ! 

2. След като приключите приготвянето на кафе, може да премахенте металната ръкохватка, като я 

завъртите по часовниковата стрелка. След това може да премахнете използваното кафе, като 

застъпите цедката с куката на ръкохватката и изтръскате. 

3. Изчакайте да се охлади напълно, след това изплакнете с течаща вода. 

4. Времето необходимо за приготвяне на кафе е около 60 секунди, и помпата ще се изключи след 60 

секунди ако я оставите да работи. Работното време може да бъде настроено ръчно, както следва: 

Натиснете и задръжте бутона за кафе за 3 секунди в „stand-by” режим, и индикатора за кафе ще 

започне да мига. До 5 секунди натиснете отново бутона за кафе, и помпата ще започне да работи. 

Отбройте колко време искате да запаметите и натиснете за трети път бутона за кафе. Помпата ще 

спре да работи и настройката на времето ще е завършена. Може да настроите времето за работа 

между 15 и 60 секунди. 

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА 

Когато подгряването е завършено, индикаторните светлини светят постоянно. Натиснете бутона за 

кафе и помпата ще започне да изпомпва вода.Завъртете бутона за контролна пара до „HOT 

WATER”, и топла вода ще започне да тече от тръбичката за пара. За да спрете водата, натиснете 

отново бутона за кафе и върнете бутона за контрол на пара в изходна позиция. Топлата вода се 

използва за приготвяне на чай, подгряване на чашаи или за охлаждане на машината. 

Моля прочетете отново секцията описана в раздел „Приготване на еспресо “, ако решите да 

настройвате времето за работа за приготвяне на топла вода. 



ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНO / РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО 

Получавате чаша с капучино, когато допълните чашата си с разпенено мляко. 

Метод: 

1、 Пригответе еспресо, следвайки секцията по-горе, уверете се, че бутона за контрол на пара е в 

позиция „0“.  

2、 Натиснете бутона за пара, лампата на бутона за кафе ще започне да свети, почакайте докато и 

лампата на бутона за пара светне. 

Забележка: По време на работа, индикатора на бутона за пара ще светва и загасва, докато 

регулира желаната температура. 

3、 Напълнете каничка с около 100 мл мляко за всяко приготвяно капучино, препоръчително е да 

използвате млякото на температура от хладилника(да не е горещо).  

Забележка: При избор на размер на каничката, препоръчително е да е с диаметър не по-малко от 

70±5mm, и внимание – млякото увеличава обема си около два пъти, уверете се, че каничката е 

достатъчно голяма. 

4、 Завъртете бутона за контрол на парата бавно обратно на часовниковата стрелка, пара ще 

започне да излиза от дюзата за пара. 

Забележка: Никога не въртете бутона за контрол на пара бързо, понеже голямо количество пара ще 

се акумулира бързо и има риск от изгаряне. 

5、 Поставете дюзата в млякото, на около 2 сантиметра. И започнете да го запенвате движейки съда 

нагоре-надолу. 

7. Когато необходимата консистенция е постигната, може да завъртите бутона за контрол на пара 

в позиция “o” . 

Забележка: Почистете изхода на дюзата с мокра гъба веднага след като парата спре да се 

генерира, но внимавайте да не се наранинте! 

7、 Налейте разпененото мляко в приготвеното еспресо, сега капучиното е готово. Подсладете на 

вкус по желание, напръскайте млякото с малко какаов прах. 

8、 Натиснете бутона за вкл/изкл за да спрете машината. Всички индикатори ще спрат да работят. 

ВНИМАНИЕ: След като приключите с използването на пара, натиснете бутона за кафе – ако 

индикаторите за кафе и за пара мигат бързо, това означава, че температурата на уреда е прекалено 

висока и уреда трябва да бъде изключен за 5 минути за да се охлади. Може да използвате 

функцията за Типла вода, за да охладите уреда. Помпата за вода ще спре да работи автоматично 

когато се достигне нормална пемпература. Ако уреда не се охлади, ще прегори кафето и е 

възможно да прелее от ръкохватката. 

 

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО 

 



Ако не се използва уреда за повече от 25 минути, той ще се изключи автоматично. 

 

РЕСТАРТ ДО ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ 

След като завършим с подгряването, натиснете и задръжте бутона за вкл/изкл, бутона за кафе и 

бутона за пара за около 3 секунди(заедно три бутона), техните светлини премигнат 3 пъти и рестарта 

е завършен.  

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА: 

1、 Изключете уреда и оставете да изстине преди почистване. 

2、 Почиствайте редовно кафемашината и резервоара на кафемашината с мека гъба и подходящ 

препарат. Почиствайте всички части на уреда и ги подсушавайте  

Забележка: Не използвайте алкохол или солвенти за почистване, Никога не поставяйте уреда 

във вода за да го почистите. 

3、 Свалете металната ръкохватка завъртайки я по часовниковата стрелка, махенте остатъчното 

кафе и тогава можете да я почистите с препарат, но накрая трявба да я изплакнете с чиста 

вода.. 

4、 Почистете всички накрайници в вода и изплакнете.. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ НАТРУПВАНИЯ 

   Напомнянето за почистване на котлен камък ще се включи автоматично след 500 използвания на 

уреда, всички индикатори ще мигат 5 пъти след всяко подгяване. Напомнянето ще изчезне след 

почистване на уреда 

 

1.Напълнете резервоара с вода и препарат до ниво „ MAX“ ( съотношението на вода и препарат 

трябва да е 4:1, детайите са описани в инструкцията на препарата за отстраняване на котлен камък. 

Моля, използвайте препарат за домакинска употреба, може да използвате лимонена киселина вместо 

препарат( на хилята части вода се слагат три части лимонена киселина). 

2. В съответствие с програмата за подгряване, сложете металната ръкохватка (без кафе)и каничка на 

място. Сварете водя в съответствие с програмата за подгряване.. 

3. Натиснете бутона за включване еднократно, червена лампа ще започне да свети, натиснете бутона 

за контрол на парата, уверете се,ч е бутона за кафе е изключен, когато започне да тече вода, 

изключете помпата и изчакайте за момент, уреда започва да подгрява.  

4. Когато лампата на бутона за контрол на парата светне, това показва, че подгряването е завършило. 

Натиснете бутона за пара и напълнете две чаши, след което спрете помпата и изчакайте около 5 

секунди. 

5. Натиснете бутоните за кафе/пара, индикаторните светлини ще изгасната, изчакайте докато светнат 

отново. Направете пара за 2 минути, като завъртите бутона за контрол на парата по часовника, и след 

2 минути върнете на позиция 0. Изключете машината и оставете препарата да преседи в нея поне 15 

минути. 



6. Рестартирайте машината и повторете стъпки от 3-5 поне 3 пъти. 

7. Тогава натиснете бутоните за кафе/пара, лампата ще започне да свети и тогава натиснете бутона за 

да правите кафе, докато не остане никакъв препарат. 

8. Изплакнете резервоара, напълнете с чиста вода и повторете процедурите от точки 3-5 поне 3 пъти, 

докато не остане никавка вода в резервоара. 

9. Повторете точка 8 поне 3 пъти, за да сте сигурни, че резервоара е изплакнат добре. 

10. Последвайте инструкцията по-долу за да премахнете сигнала за натрупването на калции. 

Задръжте бутони за кафе и за пара за 3 секунди заедно, докато индикаторите им мигнат 3 пъти.  

 

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 

Проблем Причина Решение 

Металните части в резервоара 
ръждясват   

Препарата за отстраняване на 
котлен камък е корозивен, трябва 
да се замени. 

Използвайте препарат 
препоръчван от производителя 

Вода тече от дъното на уреда 
 

Тавата за капки е препълнена. Почистете тавата за капки 

Уреда е повреден Свържете сесъс сервизния център 

Вода тече от страни на 
ръкохватката 

Има остатъчно кафе по ръба на 
ръкохватката 

Почистете остатъцеите от кафе 

Исеща се киселинен вкус в кафето 

Не е почистена добле след 
декалциране 

Почистете и изпалкнете отново 
машината 

Кафето е държано на топло, 
влажно място за дълго време. 

Използвайте свежо кафе или го 
съхранявайте на сухо, тъмно 
място. След отваряне на пакета, 
затворете добре и съхранете в 
хладилник например 

Уреда не работи Кабела не е включен Включете в ел. мрежа. Ако все 
още не работи, свържете се със 
сервизен център. 

Парата на разбива млякото Индикатора за пара не е светнал Само след светнал индикатор, 
парата може да се използва за 
разбиване на мляко 

Контейнера е прекалено голям Използвайте висока и тясна кана 

Използвате обезмаслено мляко Използвайте обикновенно мляко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не разглобявайте уреда самостоятелно, в случай на нужда се обръщайте към 



оторизиран сервиз. 

 

 
 

 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 

 


