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Уважаеми Клиенти, 

Благодарим ви, че закупихте кафемелачката от линията Smeg.  

Избирайки нашия продукт, вие сте избрали решение, при което 

естетиката и иновативният технически дизайн предлагат уникален 

предмет, който се става част от обзавеждането. 

Всъщност, всеки домакински уред на Smeg винаги се съчетава 

перфектно с другите продукти от гамата и същевременно може да стане 

дизайнерски обект за кухнята. 

Надяваме се да оцените напълно функционалността на вашия продукт. 

    Сърдечни поздрави,  
 
    SMEG S.p.A. 

 

 

 
Модел CGF01 
Кафемелачка
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ПРЕПОРЪКИ  

 

БЕЗОПАСНОСТ 
Важни препоръки за безопасност.  

Тъй като уредът работи на електрически 

ток, трябва да се спазват следните 

препоръки за безопасност: 

▪ Не докосвайте щепсела с мокри ръце. 

▪ Убедете се, че до източника на 

захранване  има свободен достъп, 

само по този начин уредът може да се 

изключи от контакта, ако е 

необходимо. 

▪ За да извадите щепсела от контакта, 

хванете директно щепсела. Никога не 

дърпайте кабела, може да се повреди. 

▪ Ако уредът се повреди, не се 

опитвайте да го поправяте. 

▪ Изключете уреда, извадете щепсела от 

контакта и се свържете със сервиза за 

следпродажбено техническо обслуж-

ване на Smeg. 

▪ Ако щепселът или  захранващият 

кабел са повредени, подменете ги 

изключително в сервиз за след-

продажбено техническо обслужване, за 

да предотвратите всички рискове. 

▪ Не потапяйте уреда във вода. 

▪ Внимание: изключете от щепсела 

преди почистване. 

▪ Не позволявайте захранващият кабел 

да виси oт ръба на масата или от друга 

повърхност или да влиза в контакт с 

горещи повърхности. 

▪ Не използвайте уреда за повече от 90 

последователни секунди. Оставете 

уреда да се охлади за прибл. 15 

минути, преди да го използвате отново. 

Дръжте опаковъчните материали 

(пластмасови торбички, стиропор и др.) 

далеч от достъпа на деца. 

 

 

 

•  Не поставяйте уреда върху или в близост 

до електрически или газови готварски 

печки или в загрята фурна. 

•   Проверете  във вътрешността на 

кафемелачката да няма чужди тела. 

•  Изключете уреда и извадете щепсела от 

контакта преди да смените аксесоари или 

да доближите части, движещи се по 

време при употреба. 

Свържете уреда към захранването 

Внимание! Убедете се, че мрежовото 

напрежението и честота съответстват на 

тези, посочени в табелата с технически 

данни на дъното на уреда. Свързвайте 

уреда само към перфектно инсталиран 

контакт с минимална мощност 10A и с 

ефикасно заземяване. 

Ако щепселът и контактът за захранването с 

мощност са несъвместими, контактът трябва 

да се подмени с подходящ тип, от 

квалифициран персонал. 

▪ Този уред не трябва да се използва от 

деца. 

▪ Дръжте този уред и кабела извън 

достъпа на деца. 

▪ Деца не могат да играят с уреда. 

▪ Уредът може да се използва от лица с 

намалени физически и сензорни 

възможности или липса на опит, ако са 

надзиравани или инструктирани от 

лице, отговорно за тяхната 

безопасност, което разбира напълно 

свързаните рискове. 

▪ Изключете уреда от контакта, преди 

операции по монтаж, демонтаж и 

почистване.  
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ПРЕПОРЪКИ  

 

Употреба, съвместима с дестинацията 

Този уред е предвиден само за домашно 

ползване. Освен това, той не може да се 

използва: 

•  в кухненската зона за служители на 

магазини, офиси и друга работна 

среда 

▪ във ферми/фермерски ваканционни 

комплекси; 

▪ от клиенти в хотели, мотели и 

жилищна среда; 

▪ в заведения за настаняване тип 

нощувка  със закуска. 

Отговорност на производителя 

Производителят не поема никаква 

отговорност за щети, понесени от лица и 

предмети, дължащи се на: 

• използване на уреда по начин, 

различен от предвидения; 

• не прочитане на това ръководство; 

• подправяне на отделни части на уреда; 

• използване на не оригинални резервни 

части; 

• несъобразяване с препоръките за 

безопасност. 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ  
Електрически уреди не могат да се изхвърлят 

заедно с битови отпадъци. Уредите, които имат 

този символ подлежат на Европейска 

директива  2012/19/EС. Всички излезли от 

употреба електрически и електронни уреди 

трябва да се изхвърлят отделно от битовите 

отпадъци, като се отнасят в съответните 

центрове за обезвреждане на отпадъци, 

организирани от държавата. Чрез правилното 

разпореждане с изхвърлени уреди,  ще се 

избегнат рискове за здравето и околната 

среда. За повече информация относно 

разпореждане с излезли от употреба уреди, се 

свържете с общинските органи -, отдел 

Разпореждане с отпадъци или с магазина, от 

който сте закупили уреда.

 

 Съхранявайте грижливо тези инструкции. Когато уредът се прехвърли на друго 

лице, трябва да му се предадат и тези инструкции.
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Описание / Монтаж / Команди 

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА (Фиг. A) 

1 Основа за мотора 
2 Контейнер за кафени зърна (350 g) 
3 Капак на контейнера за кафени зърна 
4 Контейнер за смляно кафе, с капак  
5 Опорна плоча за контейнера 
6 Бутон START/STOP  
7 Бутон за избор на функции за мелене 
8 Лост за настройка на степен на мелене 
9 Мелачка 
10 Почистваща четка 
11 Държач за центриране на филтъра 

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА 
Идентификационната табела посочва 

техническите данни,  серийния номер и 

маркировка. Идентификационната табела не 

трябва да се отстранява никога  

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 
(Фиг. A) 
•  Разопаковайте уреда внимателно и 

отстранете всички опаковащи материали и 

промоционални табели. 

•  Измийте всички компоненти, освен основата 

за мотора  (1) и мелачката  (9), с гореща 

вода и нормална миеща течност. 

Изплакнете добре всички компоненти и ги 

подсушете, преди да ги използвате. 

Мелачката не трябва да се мие 

никога и трябва да се поддържа 

винаги суха.  Почиствайте мелачката 

с предоставената почистваща четка 

или с четка с твърда четина. 

 

 

МОНТАЖ НА КОМПОНЕНТИТЕ 

(Фиг. B-C-D) 

•  Поставете контейнера (2) върху основата за 

мотора (1) като напаснете двата  

референтни прореза   

от лявата страна на корпуса на мотора (1). 

След това завъртете контейнера (2) по 

посока на часовниковата стрелка, докато 

двете индикации   съвпаднат. 

• Позиицонирайте капака  (3) върху 

контейнера (2) и го натиснете надолу. 

• Позиционирайте плочата (5) върху основата 

за мотора  (1) така, че да се фиксира. 

• Отворете силиконовия капак на контейнера 

за смляно кафе (4) и го позиционирайте 

върху плочата (5). 

• Убедете се, че гуменият конус на дозатора е 

центриран в отвора на капака на контейнера 

(4) както е показано на Фиг. D. 

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛИТЕ  

(Фиг. E-F) 

Лост за настройка на меленето (8) 

Уредът има лост (8), който позволява да 

регулира степента на мелене, съответстваща 

на нуждите ви: 

ФИН (FINE) Фино мелене 

СРЕДНО (MEDIUM) Средно мелене 

ГРУБО (COARSE) Грубо мелене 

  

Придвижете лоста, за да направите индикатора 

(12) да съответства на желаното степен на 

мелене

Преди използване, проверете дали 

всички компоненти са цели  и без 

пукнатини.
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Команди/Употреба
  

Бутон за избор на количество за мелене (7) 

Уредът има 8 предварително зададени 

функции и една ръчна функция, които могат да 

се избират чрез бутона (7). 

Всяка функция съответства на предварително 

определено количество смляно кафе. 

Икона на 

бутона Количество 

 1 
Мелене за единично еспресо 

2 
Мелене за двойно еспресо 

 

2 Мелене за 2 чаши 
 

4 Мелене за 4 чаши 
 

6 Мелене за 6 чаши 
 

8 Мелене за 8 чаши 
 

10 Мелене за 10 чаши 
 

12 Мелене за 12 чаши 

M 
Ръчна функция 
 

В зависимост от избраното количество,  се 

препоръчва да регулиране кафените зърна 

чрез придвижване на индикатора (12) както е 

посочено на таблицата по-долу.   
 
 
Използва-
не 

Индикатор за 

степен на 

мелене (12) 

 
 
Бутон за 

функции (7) 

Еспресо 

кафе  

  

машина 
ФИНО  

Mока 
  

Филтърна 

 

2 

кафе СРЕДНО 4 
машина  

6 
  

8 

Френска 
преса 

ГРУБО 
10 

  
12 

 

Ръчната функция (M) може да се използва по 

желание за всяка степен на мелене. 

УПОТРЕБА (Фиг. A-E-F-G-H) 
 Убедете се, че горната мелачка   

(9A) е монтирана и застопорена на 

мястото си. 

• Включете щепсела в контакта за 

захранване с ток. 

• Вдигнете капака (3) и изсипете кафените 

зърна в контейнера  (2). 

Ако светлинният индикатор (LED) 

разположен на бутона,  премигва, 

това означава,  че уредът е в 

състояние на грешка: контейнерът за 

кафените зърна отстъства или е 

поставен неправилно. 

Мелене на кафето и прехвърляне към 

контейнера (4) 

• Поставете контейнера за смлени зърна (4) 

върху плочата (5) като внимавате да 

отворите силиконовия капак. 

• Изберете желаната  степен на мелене, като 

поставите индикатора (12) на желаната 

позиция. 

• Изберете желаното количество, като 

въртите бутона (7) до положение, в което 

червеният индикатор на пръстена  

съответства на желаната програма: от “2” 

до “12”. 

• Натиснете бутона START/STOP (6), за да 

стартирате меленето. За всички 

предварително зададени програми, 

меленето ще приключи автоматично, с 

изключение на ръчната функция (M). 

• Когато меленето е завършило, отстранете 

контейнера  (4) от уреда. 

• За да извадите смляното кафе от 

контейнера (4), го отворете,  като завъртите 

капака (13) обратно на часовника.
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 Мелете кафе в правилното 

количество,  убедете се, че нивото 

на смляното кафе е под чертата за 

маркировката за максимално 

количество,  нанесена върху 

контейнера за смляно кафе. 

По време на ръчен режим на работа 

(M), останете близо до кафе-

мелачката: необходимо е да 

натиснете бутона START/STOP 

отново, за да спрете меленето. 

Внимавайте да спрете меленето 

преди смляното кафе да надвиши 

маркираното върху контейнера ниво 

на максималното количество. 

Кафето може бързо да изгуби аромата си, 

след като е смляно. За оптимални 

резултати,  използвайте смляното кафе 

веднага след смилане. Съхранявайте 

контейнера  със смляно кафе в тъмна, 

със свеж въздух и суха околна среда. 

Внимавайте количеството смляно кафе 

да не надвишава маркировката за 

максимално ниво и капакът на 

контейнера да е плътно затворен и 

завинтен. 

 

Мелене на кафето и прехвърляне в държача 

за филтри за кафе еспресо  

• Използвайте съответния доставен аксесоар  

(11) и монтирайте, както е показано на 

Фигура G, за да улесните центрирането на 

държача за филтри. Поставете държач за 

филтри под конуса на дозатора. 

• Изберете степен на мелене ФИНО (FINE). 

• Изберете програма  или 

 в зависимост от капацитета на 

филтъра. 

• Натиснете бутона START/STOP (6) за да 

стартирате меленето. За всички 

предварително зададени програми, 

меленето ще приключи автоматично. 

• Когато меленето завърши, отстранете 

държача за филтъра.

Описание/Употреба  

 
 
Държач за филтри не е доставен 

Ако операцията за ръчно 

мелене надвиши безопасното време (90 

секунди), моторът спира автоматично. 

 По време на фазата 

мелене, не въртете бутона (7) от една 

програма на друга и не местете лоста за 

избор на степен на мелене (8). 

 Ако трябва да се зададе 

степен на мелене по-фино от използваното 

към момента, силно се препоръчва 

мелачката да се извади и почисти, 

отстранявайте всички остатъчни зърна 

кафе, преди да се пристъпи към нова 

операция на мелене. Вижте раздел 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА за 

изваждане на мелачката. 

 

Система за блокиране на зърната 

позволява контейнерът (2) да се 

повдигне безопасно от основата за 

мотора (1) без изтичане на зърна 

eans leakage. 

 

Кафемелачката има бутон за 

автоматично изключване (режим 

готовност (stand-by) ако не бъде 

използвана след 90 секунди. 

Натиснете бутона START/STOP за да 

активиране продукта  отново.  
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ВРЕМЕ ЗА МЕЛЕНЕ (Фиг. E-F) 
Функциите предвиждат предварително 

зададени настройки за доставка на мляно 

кафе. Обаче, в зависимост от личния вкус, 

предварително зададеното количество смляно 

кафе може да се увеличи или намали, с това 

персонализирайки различните функции. 

Персонализиране на количеството за 

мелене за кафе еспресо 

▪ Убедете се индикаторът за мелене (12) 

да е позициониран на подходяща степен 

за мелене за кафе еспресо (FINE). 

▪ Завъртете бутона (7) на  

▪ Натиснете бутон START/STOP (6) за да 

стартирате меленето и го задръжте 

натиснат за желаното време; 

индикаторът за заключване (14) мига по 

време на фазата програмиране. 

▪  При освобождаване на бутона, меленето 

спира, индикаторът за заключване 

престава да мига  и новата настройка е 

запаметена. 

 С модицифициране на количеството 

смляно кафе за единично еспресо, 

количеството за двойно еспресо 

автоматично се модифицира също. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонализиране на количеството смляно 

кафе за американско/френско пресовано 

кафе 

• Убедете се индикаторът за мелене (12) да е 

позициониран на подходяща степен за 

мелене за кафе еспресо американско 

/френско пресовано кафе СРЕДНО/ГРУБО 

(MEDIUM/COARSE). 

• Завъртете бутона (7) на “2”. 

• Натиснете бутон START/STOP (6) за да 

стартирате меленето и го задръжте 

натиснат за желаното време; индикаторът 

за заключване (14) мига по време на 

фазата програмиране. 

• При освобождаване на бутона, меленето 

спира, индикаторът за заключване престава 

да мига  и новата настройка е запаметена. 

 С модифициране на количеството 

смляно кафе за американско 

/френско пресовано кафе,   за 

избор на 2 чаши, количеството на 

кафе еспресо за други 

предварително зададени функции, 

присъстващи на бутона, се 

модифицира автоматично (от 2 до 

12). 

Връщане към фабричните настройки 

За да се върнете към фабричните стойности: 

• Завъртете бутон (7) на програма “12”. 

• Натиснете бутон START/STOP (6) и го 

задръжте натиснат за 5 секунди. 

Индикаторът за заключване (14) премигва 5 

пъти, показвайки че всички фабрични 

настройки за стойности са върнати (за 

функциите Еспресо и Американско/Френско 

пресовано кафе).

 
Описание / Употреба 



1! Почистване и поддръжка 

maintenance 

8 - EN 

Почистванв 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА  

(Фиг. A-H-I-L): 

 Убедете се, че контейнерът за кафени зърна 

(2) е празен и после задействайте в режим 

ръчна работа (M) за да отстраните остатъци 

от кафе от мелачката. 

Преди извършване на каквато и да 

е операция по почистване, ВИНАГИ 

изключвайте щепсела от контакта.  

Никога не потапяйте основата за 

мотора  (1) във вода или други 

течности. 

• Отстранете контейнера (2) като го завъртите 

обратно на часовника. 

• Отстранете всички кафени зърна, останали 

в машината, като използвате доставената 

почистваща четка (10). 

• Повдигнете дръжката (15) и завъртете 

горната мелачка (9a) обратно на часовника, 

за да я освободите, а след това я 

отстранете. 

• Почистете горната мелачка (9a) и долната 

мелачка (9b) и вътрешността на изходния 

отвор за кафе, като използвате четка с 

твърда четина и доставената почистваща 

четка (10). 

• Монтирайте обратно горната мелачка  (9a) 

като напаснете двата прореза  

да съответстват и въртейки обратно на 

часовника, я фиксирайте  

  

• Контейнерът за смляно кафе и зърна  (2,4), 

капакът (3) и плочата (5) могат да се мият с 

използване на топла вода и неутрален миещ 

препарат. 

• Основата за мотора (1) може да се почиства 

с влажна кърпа; избягвайки използването на 

миещи препарати или абразивни материали.
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Какво да направим, ако... 
 
 

Проблем Вероятна причина Решение 
 
 

 Щепселът не е свързан. Свържете щепсела 

 

 

Уредът не работи. 

Контейнерът за кафени 

зърна не е поставен 

правилно. 

Проверете дали контейнерът за 

кафени зърна е поставен 

правилно в основата за мотора. 

Термалната защита на 

мотора се задейства 

автоматично след 90 секунди 

непрекъсната работа. 

Изчакайте  (прибл. 15 минути) 

за да може термалната защита 

да се пренастрои. 

 

 

Светлинният индикатор на 

бутона мига. 

Контейнерът за кафени 

зърна не е поставен 

правилно . 

Проверете дали контейнерът за 

кафени зърна е поставен 

правилно в основата за мотора  

Вижте раздел Монтаж на 

аксесоарите, за да монтирате 

контейнера. 

 

Уредът спира по време на 

работа 

Термалната защита на 

мотора се активира 

автоматично след 90 секунди 

непрекъсната работа. 

Изчакайте  (прибл. 15 минути) 

за да може термалната защита 

да се пренастрои. 

Уредът работи, но спира 
по време на работа 

В съответния контейнер няма 

кафени зърна. 

Заредете кафени зърна. 

Мелачката работи, но 

смляното кафе не изтича 

Мелачката е блокирана. Отстранете мелачката и 

проверете да няма предмети, 

блокиращи ротацията. 

 

 

Зададената степен на 

мелене е неправилна или 

трудна. 

Горната част на мелачката 

(9a) липсва. 

Поставете и застопорете 

горната мелачка (9a) в държача  

Мелачките са износени. Подменете мелачките, като 

занесете уреда в оторизиран 

следпродажбен сервизен 

център. 
 

Свържете се с техническата поддръжка, ако проблемът не се е решил или в случай на 

друг  вид проблеми . 


