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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 резидентски 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

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

момент, уреда ще започне да загрява докато лампата за готовност ( в зелено) не светне,

това ще значи, че загряването е завършило. Натиснете отново бутона на позиция “ ”

и водата ще започне да тече.

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 (виж фиг.1).

3. Поставете чаша на премахващия рафт.

4. През това време, когато Индикатора за готовност светне в зелено и индикатора за

помпата светне в зелено, трябва да превключите бутона за помпата на по-ниска

позиция “ ”,изчаквайки докато кафето тече.

5.Трябва да натиснете бутона за включено/изключено ръчно,когато дължината на

кафето е достатъчна.

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте кафемашината без наблюдение, докато правите кафето,

тъй като трябва да я управлявате ръчно.

INSERT
LOCK

Fig.1



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 (виж фиг. 1).

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

4. През това време, когато Индикатора за готовност светне в зелено и индикатора за

помпата светне в зелено, трябва да превключите бутона за помпата на по-ниска

позиция “ ”,изчаквайки докато кафето тече.

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.

4. 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.



5. 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 МЛЯКО / 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 за контрол на парата е на позиция минимум.

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

индикатора за готовност в зелено.

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 по

посока, обратна на часовниковата стрелка 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, можете да превключите бутона за парата на

минимум 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.

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 за включено/изключено и индикатора ще светне в червено.



4.Натиснете бутона за контрол на помпата на най-ниската позиция - позиция

“ ”,уверете се, че бутона за кафе/пара е на висока позиция, която е позиция „ “.

Помпата ще започне да изпомпва вода, а когато вече няма вода за изпомпване,

затворете помпата веднага, натискайки бутона за кафе/пара на най-ниска позиция „ “.

Изчакайте за момент и уреда ще започне да загрява ,докато се включи зелената

лампичка и това показва, че загряването е приключило.

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

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

Завъртете превключвателя за пара по посока, обратна на часовниковата стрелка.

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

превключите на минимална позиция.

8. 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.



4. 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.

ележка: 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

натиснете бутона за контрол на помпата на ниска 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

„ STOP ”,изчакайте за момент и кафемашината ще започне да загрява.

4.Когато индикатора за готовност се оцвети в зелено, 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 изчакайте

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

завъртете превключвателя за пара на минимална 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 4-6 поне още 3 пъти.
7. Натиснете бутона за парата на висока степен, която е позиция „ ”. Когато
индикатора за готовност светне в зелено, натиснете бутона за контрол на парата на
по-ниска позиция „ ” за да изтече препарата за декалциране.
8. Сипете вода в резервоара до ниво MAX, повторете стъпки 4-6 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 9 поне 3 пъти.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Симптоми Причина Корекции

Металните части
ръждясват

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-1524
Волтаж: 220-240V~
Честота: 50/60Hz
Мощност: 1050W

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



INSTRUCTION MANUAL
CROWN

COFFEE MAKER
Model CEM-1524



Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed
including the following:
1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the rating plate.
3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is
well earthed.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or other
liquid.
5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down
completely before taking off, attaching components or before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is

dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for

examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire,
electric shock or injury to persons.
8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or counter.
9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance.
10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged.
11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.
13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
14. Be careful not to get burned by the steam.
15. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use
handle or knobs.
16. Do not let the coffee maker operate without water.
17. Scalding may occur if the water tank is removed during the brewing cycles.
18. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or when steam and hot water escape

from metal funnel and ensure to release the pressure in water tank before removing metal funnel.

19. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from wall outlet.

20. Relief pressure through steam wand before removing tank cover or metal funnel.
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
24. Do not use outdoors.
25. Save these instructions.



KNOWYOUR COFFEE MAKER

ON/OFF button

Ready indicator
Pump control button

Power indicator

Cup warming plate
Tank cover

Steam control knob

Detachable water tank

Steam wand
Measuring spoon

Drip tray

Coffee/steam button

Press bar
Funnel

Removable cup shelf

BEFORE THE FIRST USE
To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm water as
follows:
1. Remove the detachable water tank then pour water into water tank, the water level should not exceed the

“MAX” mark in the tank. Then replace the water tank cover.
Note: the appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you’d better fill the tank with water
firstly, and then put the tank into the appliance.
2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh).
3. Place an espresso cup (your cup) on removable cup shelf. Make sure the steam control knob is on the

minimum position.
Note: the appliance is not equipped with jug, please use your own jug or coffee cup.

4.Connect to power source, press down the ON/OFF button to turn on the unit. The power indicator (red)

will be illuminated.

5. Press down the pump control button to the lower position which is the “ ” position, the pump will
pump water, when there is water flowing out and close the pump by pressing the pump control button again

to the “
STOP

” position, make sure the coffee/steam button is on the higher position which is the position

and waiting for a moment, the appliance begins to be pre-heated until the ready indicator (green) is

illuminated, it shows the pre-heating is finish. Pressing the pump to the lower position which is the “ ”
position again, and water will flow out.



6. After water not dropping out any more, you can pour the water in each container out then clean them
thoroughly, now you can start brewing.
Note: There may be noise and no water comes out when pump the water on the first time, it is normal, you
should turn the steam control knob to the opening position to release the air in the appliance. After about 20s,
the noise will disappear, and the water will comes out.

PRE-HEATING

To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheating the appliance before
making coffee, including the funnel, filter and cup, so that the coffee flavour can not be influenced by
the cold parts.

1. Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with desired water, the water level should
not exceed the “MAX” mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly.

2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance,
then insert the funnel into the appliance from the “Insert” position, and you can fix them into coffee
maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the lock position.(See fig. 1).

3. Place an espresso cup (your cup) on the cup warming plate for warm and dry for collecting coffee later.
4. . Then connecting the appliance to power supply source. Make sure the steam control knob is on the

minimum position.

5. Press the ON/OFF button to turn on the unit, the power indicator (red) will be illuminated, make sure

the coffee/steam button is on the higher position which is the position. Press down the pump control

button to the lower position which is the “ ” position, when there is water flowing out, close the pump

immediately by pressing the pump control button again to the higher position of “
STOP

”. The purpose of

the step is that pump the water of the tank into the housing.
6. When the ready indicator (green) is illuminated, you should press down the pump control button to the

lower position which is the “ ” position again, there will be hot water flowing out. When the ready
indicator (green) is extinguished, close the pump by pressing the pump control button again to the higher

position of “
STOP

”. The pre-heating is finished. Before making coffee, first clean out the water in the drip

tray.

MAKEESPRESSO COFFEE

1. Remove the funnel by turning it in clockwise, .Add ground coffee to steel mesh with measuring spoon, a
spoon ground coffee power can make about a cup of top-grade coffee, then press the ground coffee
powder tightly with the tamper.



2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance,
then insert the funnel into the appliance from the “Insert” position, and you can fix them into coffee
maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the lock position.(See fig. 1).

3. Remove the cup from the cup warming plate. Then place the hot cup (your cup) on removable cup shelf.

4. At the time, the ready indicator (green) is illuminated, once the green lamp is illuminated, you should

press down the pump control button to the lower position which is the “ ” position, waiting for a
moment, there will be coffee flowing out.

5.You should press and release the ON/OFF button to turn off the unit manually when desired coffee is
obtained or the colour of coffee changes weak obviously, the power indicator and ready indicator go out
and the coffee maker stops working, your coffee is ready now.

WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, as you need operate manually sometimes!

6. After finishing making the coffee, you can take the metal funnel out through turn clockwise, then pour the
coffee residue out with the steel mesh pressed by press bar.

7. Let them cool down completely, then rinse under running water.

FROTHING MILK/ MAKE CAPPUCCINO

You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothing milk.

Method:

1. Prepare espresso first with container big enough according to the part “MAKE ESPRESSO COFFEE”,
make sure that the steam control knob is at the minimum position.

2. Press down the coffee/steam button to the lower position which is the position, waiting for until the
ready indicator (green) is illuminated.

INSERT
LOCK

Fig.1



Note: During operation, if the green indicator is extinguished, you should turn the steam control knob to
OFF position. Then press and release the coffee/steam button to the higher position which is

the position and press down the pump control to the lower position which is the “ ” position and
pump water, after about 30s, close the pump, press down the coffee/steam button to the lower position

which is the position again, then wait for until the green indicator is illuminated and turn the steam
control knob in anti-clockwise, the steam will come out again.

3. Fill a jug with about 100 grams of milk for each cappuccino to be prepared, you are recommended to use
whole milk at refrigerator temperature (not hot!).

Note: In choosing the size of jug, it is recommend the diameter is not less than 70±5mm, and bear in
mind that the milk increases in volume by 2 times, make sure the height of jug is enough.

4. Insert the frothing device into the milk about two centimetre, then turn the steam control knob slowly in
anti-clockwise, steam will come out from the frothing device. Froth milk in the way moving vessel round
from up to down.

Note: Never turn the steam control button rapidly, as the steam will accumulate rapidly in short time
which may increase the potential of the risk of explosion.

5. When the required purpose is reached, you can turn the steam control knob to the minimum position.

Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops generating, but care not to hurt!

6. Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten to taste and if
desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder.

7. Press and release the ON/OFF button to cut the power source off.

Note: we recommend you allow the maker to cool down at least for 5 min before making coffee again.
Otherwise burnt odor may occurred in your Espresso coffee .

PRODUCING STEAM TO HEAT LIQUIDS
The steam wand (without the frothing device) can be used to make hot beverages like drinking chocolate,
water or tea.
Method:

1. Remove the detachable tank and fill it with desired water, the water level should not exceed the “MAX”
mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly.

2. Then connecting the appliance to power supply source.



3. Press down the ON/OFF button to turn on the unit, the power indicator (red) is illuminated.

4. Press down the pump control button to the lower position which is the “ ” position, make sure the

coffee/steam button is on the higher position which is the position, the pump will pump water, when

there is water flowing out, close the pump immediately, pressing down the coffee/steam button to the

lower position which is the position and waiting for a moment, the appliance begins to be heated
until the green lamp is illuminated, it shows the heating is finish.

5. Remove the frothing device from the steam wand.

6. Dip the steam wand into the liquid to be heated. Turn the steam control knob in anti-clockwise slowly to
start making steam.

7. When the required temperature is reached, you can turn the steam control knob to the minimum position.

8. Press and release the ON/OFF button to cut the power source off.

AUTOMATIC POWER OFF FUNCTION
1. After pressing power switch, if there is no any operation within 25 minutes, the unit will

power off automatically.
2. Press the coffee/steam button to lower position, if there is no any operation within 25

minutes, the unit will power off automatically.
3. The water pump can’t work more than 3mins.

CLEANAND MAINTENANCE:

1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning.
2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip tray and

removable shelf regularly then dry them.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.

3. Detach the metal funnel through turn it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can clean it
with cleanser, but at last you must rinse with clear water.

4. Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.



CLEANING MINERAL DEPOSITS

1. To make sure your coffee maker operating efficiently, internal piping is cleanly and the peak flavor of

coffee, you should clean away the mineral deposits left every 2-3 months.

2. Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water and descaler is 4:1, the detail

refers to the instruction of descaler. Please use “household descaler”, you can use the citric acid (obtainable

from chemist’s or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric

acid).

3. According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee powder in it) and carafe (jug) in

place. Brewing water per “ PRE-HEATING”.

4. Press down the ON/OFF button to turn on the unit, the power indicator (red) will be illuminated, you

should press the pump control button to the lower position which is the position, make sure the

coffee/steam button is on the higher position which is the position, when there is water flowing out and

close the pump by pressing the pump control button again to the “
STOP

” position, and waiting for a moment,
the coffee maker begins to be heated.

5. When the ready indicator (green) is illuminated, it shows the heating is finish. Pressing down the pump

control button to the lower position which is the “ ” position and make make two cups coffee (about 2Oz).
Then close the pump and wait for 5s.

6. Press down the coffee/steam button to the lower position which is the position, waiting for until the
green indicator is illuminated. Make steam for 2min, then turn the steam control knob to the minimum
position to stop making steam. Press and release the ON/OFF to turn off the unit immediately, make the
descalers deposit in the unit at least 15 minutes.

7. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times.

8. Then pressing and release the coffee/steam button to the higher position which is the position, when

the green lamp is illuminated, press down the pump control button to the lower position which is the “ ”

position to brew until no descaler is left.

9. Then brewing coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the steps of 4-6 for 3

times (it is not necessary to wait for 15 minutes in step of 6), then brewing until no water is left in the

tank.

10. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is cleanly.



TROUBLE SHOOTING
Symptom Cause Corrections
Water leaks from the bottom of
coffee maker.

There is much water in the drip
tray.

Please clean the drip tray.

The coffee maker is malfunction. Please contact with the
authorized service facility for
repairing.

Water leaks out of outer side of
filter.

There is some coffee powder on
filter edge.

Get rid of them.

Acid (vinegar) taste exists in
Espresso coffee.

No clean correctly after cleaning
mineral deposits.

Clean coffee maker per the
content in “before the first use”
for several times.

The coffee powder is stored in a
hot, wet place for a long time.
The coffee powder turns bad.

Please use fresh coffee powder,
or store unused coffee powder in
a cool, dry place. After opening a
package of coffee powder, reseal
it tightly and store it in a
refrigerator to maintain its
freshness.

The coffee maker cannot work
any more.

The power outlet is not plugged
well.

Plug the power cord into a wall
outlet correctly, if the appliance
still does not work, please
contact with the authorized
service facility for repairing.

The steam cannot froth. The steam ready indicator (green
indicator) is not illuminated.

Only after the steam ready
indicator (green indicator) is
illuminated, the steam can be
used to froth.

The container is too big or the
shape is not fit.

Use high and narrow cup.

You have used skimmed milk Use whole milk or half-skimmed
milk

Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found, you had better contact
certified serving center.

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local
regulations: hand in the non-working
electrical equipments to an appropriate
waste disposal center.
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