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Уважно прочитайте цей посібник з інструкціями 

перед встановленням і початком використання 

приладу. Лише таким чином забезпечуються 

оптимальні результати і максимальна безпека для 

користувача. 

Опис приладу (див. стор. 3) 
Нижче наведено термінологію, яка буде 

використовуватися в подальшому на сторінках 

інструкції. 

A. Кришка 

B. Тримач фільтра для кави 

В1. Незнімний фільтр (якщо передбачено) 

C. Ємність для кави 

Панель управління в механічних моделях 

D Кнопка О/І (ВИКЛ/ВКЛ) 

Панель управління в механічних моделях 

Е. Кнопка “PROG” (ПРОГ) 

F. Індикатор "AUTO" (AВТО) 

G. Індикатор "ON" (РОБОТА) 

H. Кнопка "HOUR" (ГОДИНИ) 

I. Кнопка "ON/AUTO/OFF" (ВИКЛ/ВКЛ) 

L. Дисплей 

M. Кнопка "MIN" (ХВ) 

N. Шнур електроживлення 

O. Контейнер для води 

P. Мірка 

 

Попередження із техніки безпеки  
• Цей прилад створено для "приготування кави". 

Ніколи не використовувати інші екстракти для 

приготування напоїв, такі вони какао-порошок, 

ромашка, інші настоянки або розчинні порошки: 

можуть засмітитися отвори фільтра. 

• Під час використання не торкайтеся гарячих 

поверхонь приладу (трубки подачі пари, гарячої 

води, отворів подачі кави, панелі для чашок).  

• Вийнявши прилад з упаковки, перевірте його 

цілісність. У разі сумніву не використовуйте прилад і 

зверніться до кваліфікованого персоналу за 

допомогою. 

• Цей прилад призначений тільки для приготування 

кави у побуті, у всіх інших випадках мова піде про 

використання не за призначенням, яке вважається 

небезпечним. 

• Виробник не несе відповідальності за збитки в 

результаті використання прилад не за призначенням. 

• Не торкайтеся приладу, якщо у вас мокрі , вологі 

руки або ноги. 

• Не дозволяйте використовувати прилад дітям або 

недієздатним людям без належного нагляду.  

•  Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 

• У разі поломки або неякісної роботи приладу 

вимкніть його і не намагайтеся самостійно 

відремонтувати її. Для проведення ремонту 

звертайтеся тільки до авторизованих сервісних 

центрів, вимагаючи використання фірмових запасних 

частин. Недотримання вищевказаних вимог може 

порушити безпеку приладу.  

 

 

 

• Користувач не має жодного права самостійно 

замінювати шнур живлення, оскільки для цього 

потрібні спеціальні інструменти. Якщо шнур 

пошкоджено або потрібна його заміна, звертайтеся 

виключно у авторизовані, тобто уповноважені 

виробником, сервісні центри. Це допоможе уникнути 

можливих небезпек. 

• Якщо кавоварка не використовується, витягніть 

вилку з розетки і вимкніть головний вимикач. Не 

залишайте прилад підключеним до мережі без не 

обхідності. 

• Не занурюйте кавоварку у воду: це електроприлад. 

 

Встановлення 
• Помістіть прилад на робочу поверхню далеко від 

водопровідних кранів і мийок. 

• Переконайтеся в тому, що напруга у електричній 

мережі відповідає даним, зазначених на табличці 

приладу. Підключайте прилад тільки у розетку, 

встановлену відповідно до всіх правил, розраховану на 

мінімальну силу струму 10 А та зі справним 

заземленням. Виробник знімає з себе всяку 

відповідальність за можливі нещасні випадки, 

пов'язані з відсутністю заземлення електросистеми. 

• У жодному випадку не встановлюйте кавоварку у 

приміщеннях, де температура може опуститися до 0 
0
С 

або нижче (якщо вода замерзне, кавоварка може вийти 

з ладу). 

• Якщо шнур електроживлення довший, ніж відстань 

до розетки, можна забрати зайву частину в кавоварку, 

проштавхуючи кабель в отвір, з якого він виходить. 

 

ПРОГРАМУВАННЯ ГОДИННИКА (лише в 

електронних моделях), (рис. 1) 

Вставте вилку в розетку електроживлення, при 

першому увімкненні на дисплеї з’явиться час «12:00». 

Для налаштування точного часу, виконайте такі дії: 

- Натисніть кнопку “PROG”. На дисплеї 

з’явиться напис “CLOCK". 

- Декілька разів до появи правильного значення 

годин натискайте кнопку "HOUR". 

- Декілька разів до появи правильного значення 

годин натискайте кнопку "MIN". 

Ці дії можна пришвидшити, утримуючи кнопки 

натиснутими. 

- Для повернення до поточного часу натисніть 

двічі кнопку “PROG” або зачекайте 10 секунд. 

Час можна змінити в будь-який момент. 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИ ФІЛЬТР ДЛЯ КАВИ 

1. Підніміть кришку, (рис. 2). 

2. Наповніть контейнер (використовуючи 

ємність з поділками) чистою і свіжою водою 

до досягнення рівня, необхідного для 

приготування вибраного розміру порції кави. 

3. Встановіть постійний фільтр (якщо це 

передбачено) або паперовий фільтр в тримач, 

рис. 4. 

4. Засипте в фільтр мелену каву, 

використовуючи мірку, що додається до 

кавомашини, і рівномірно розподіліть її, 

(рис. 5).  

 



Загалом, використовуйте 1 мірку для приготування 1 

чашки кави (наприклад, для приготування 10 чашок 

потрібно 10 мірок). Проте, кількість меленої кави 

може варіюватися залежно від особистого смаку. 

Використовуйте мелену каву хорошої якості, 

середнього помелу у розфасовках для приготування в 

кавоварках з фільтром. 

5. Закрийте кришку і підставте на панель з підігрівом 

ємність для кави з кришкою. 

 

Лиеу у механічних моделях: 

- Переведіть вимикач з підсвічуванням у 

положення «І», підсвічування увімкнеться 

(рис. 6). 

- Через декілька секунд кава почне витікати з 

кавоварки. Абсолютно нормальним 

явищем при виливанні кави є поява 

невеликої кількості пари.  
- Якщо перемикач після приготування кави 

залишити у положенні «І», панель з 

підігрівом буде підтримувати ідеальну 

температуру кави. 

Лише в електронних моделях: 

- Увімкніть вимикач "ON/AUTO/OFF", 

(рис. 7). Індикатор  "ON", що знаходиться 

над вимикачем, вказує, що кавоварка 

працює. Для того, щоб увімкнути функцію 

AUTO, двічі натисніть кнопку 

"ON/AUTO/OFF". Індикатор "AUTO" 

загориться і кавоварка почне працювати у 

момент часу, зазначений на таймері. 

- Через декілька секунд кава почне витікати з 

кавоварки. Абсолютно нормальним 

явищем при виливанні кави є поява 

невеликої кількості пари.  
- Якщо перемикач після приготування кави 

залишити у положенні "ON/AUTO/OFF", 

панель з підігрівом буде підтримувати 

ідеальну температуру кави. 

 

ПРОГРАМУВАННЯ УВІМКНЕННЯ (лише в 

електронних моделях) (КНОПКА Е) 

Переконайтесь, що час встановлено правильно. 

Програмування часу приготування кави, рис. 8: 

- Двічі натисніть кнопку “PROG”. На дисплеї 

з’явиться напис “TIMER" (ТАЙМЕР). 

- Для налаштування необхідного часу декілька 

разів натискайте кнопки "HOUR" та "MIN". 

Ці дії можна пришвидшити, утримуючи кнопки 

натиснутими. 

- Для повернення до поточного часу натисніть 

двічі кнопку “PROG” або зачекайте 10 

секунд. 

Після цього час вважається запрограмованим. 

Для увімкнення кавоварки в режимі AUTO достатньо 

підготувати прилад до приготування кави і двічі 

натиснути кнопку "ON/AUTO/OFF" до вимкнення 

індикатора AUTO. 

 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

Перед виконанням догляду будь-якого виду, 

вимкніть прилад, охолодіть його і дістаньте вилку з 

розетки електроживлення. 

1. Для очищення приладу не використовуйте 

розчинники або абразивні миючі засоби. Для 

цього достатньо м’якої та вологої тканини. 

2. У жодному випадку не занурюйте кавоварку у 

воду – це електроприлад. 

 

ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ 

Якщо вода у вашій місцевості жорстка, з часом на 

приладі з’являється накип. Його шар може вплинути 

на роботу кавоварки. Кожні 40 циклів машина повинна 

бути очищена від накипу. Очищення виконується за 

допомогою спеціальних препаратів для кавоварок, 

вони є у продажу.  

Як альтернативу, можна використовувати лимонну 

кислоту, очищення виконується таким чином: 

- Налийте в ємність для кави 4 чашки води; 

- Розведіть 2 ложки лимонної кислоти 

(приблизно 30 г), яку можна купити в аптеці 

або продовольчому магазині, вилийте 

отриманий розчин в контейнер для води; 

- Поставте ємність для кави на панель з 

підігрівом, встановіть тримач для кави, не 

насипаючи кави; 

- Натисніть кнопку "ON/AUTO/OFF" (для 

електронних моделей) або кнопку О/І (для 

механічних моделей), злийте приблизно дві 

чашки води і вимкніть прилад; 

- Залиште розчин в кавоварці на 1 годину; 

- Увімкніть прилад і злийте залишки розчину; 

- Сполосніть кавоварку не менше 3 разів, 

заливши лише воду і увімкнувши її (одна 

повна ємність для кави для одного разу). 



НЕПОЛАДКИ 

Проблема Можливі причини Вирішення 

Подовжився час 

виливання кави через 

фільтр 

Кавоварку необхідно очистити від 

накипу. 

Очистіть від накипу, як 

описано в параграфі 

«Очищення від накипу». 

Кава має кислий смак Кавоварка недостатньо промита. Промийте кавоварку, як 

описано в параграфі 

«Очищення від накипу». 

 

 


