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Інструкції з експлуатації    КАВОВАРКА 

 



 

 

 

 

 



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Примітка: 

Цей символ виділяє поради та інформацію, 

важливу для користувача. 

• До початку складання й експлуатації приладу 

уважно вивчіть ці інструкції. Тільки таким чином 

ви забезпечите найкращі результати і максимальну 

безпеку експлуатації. 

• Цей прилад призначений тільки для використання 

в домашньому господарстві. Його використання не 

передбачено в місцях: призначених для 

приготування їжі для персоналу магазинів, офісів 

та інших робочих місць, агротуризму, в готелях, 

мотелях та інших, призначених для прийому 

відвідувачів, що здаються в найм. Будь-який інший 

вид експлуатації розглядається як невідповідний і, 

тому, небезпечний. 

• Матеріали та предмети, призначені для контакту з 

харчовими продуктами відповідають вимогам 

європейської директиви 1935/2004. 

• Після встановлення приладу на робочу поверхню 

переконайтеся, що з боків і ззаду залишилося 

приблизно 5 см вільного місця і не менше 20 см 

вільного простору над ним.  

Небезпека опіків! 

Недотримання попередження може бути або стати 

причиною ошпарювання або опіку. 

• Цей прилад виготовлений для "приготування 

кави". Проявляйте обережність, щоб не обпектися 

струменями води або пари або при використанні 

приладу не за призначенням. 

• Під час використання не торкайтеся нагрітих 

частин приладу. Користуйтеся рукоятками або 

ручками. 

• Не торкайтеся кавоварки мокрими або вологими 

руками або якщо у вас вологі ноги.  

Увага! 

Недотримання попередження може бути або стати 

причиною поранення або пошкодження приладу. 

• Виробник не може нести відповідальність за 

можливі збитки, викликані невідповідною, 

помилковою і неправильною експлуатацією. 

• У разі несправності або непрацездатності приладу 

вимкніть його, вийнявши вилку. Для необхідного 

ремонту звертайтеся тільки до авторизованого 

виробником приладу сервісного центру, і 

вимагайте використання фірмових запасних 

частин. 

Недотримання правил, зазначених вище, може 

вплинути на надійність роботи кавоварки. 

• Не дозволяйте користуватися приладом людям (у 

тому числі і дітям) з пониженим рівнем сприйняття 

і психо-фізичних можливостей або з недостатнім 

досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли за 

ними уважно стежать, і вони навчені людиною, яка 

відповідає за їхню безпеку.  
 

Слідкуйте за дітьми, переконайтеся в тому, що прилад 

не слугує їм іграшкою. 

• Після того, як прилад виймуть з упаковки перевірте 

його цілісність; у разі сумніву не користуйтеся ним, і 

зверніться до кваліфікованого фахівця. 

• Елементи упаковки (пластикові мішки, пінопласт і 

т.д.) не повинні залишатися у місцях доступних для 

дітей, оскільки є потенційними джерелами небезпеки. 

• Поставте прилад на робочу поверхню далеко від 

кранів з водою, мийок та джерел тепла. 

• Ні в якому разі не встановлюйте кавоварку у 

приміщеннях, де температури може опуститися до 0 ° C 

або нижче (якщо вода замерзне, прилад може бути 

пошкоджено). 

 Небезпека!  

Недотримання попередження може бути або стати 

причиною ураження електричним струмом, 

небезпечним для життя. 

• Шнур електроживлення даного приладу не повинен 

замінятися самим користувачем. У разі пошкодження 

кабелю або для його заміни, щоб уникнути будь-якого 

ризику, звертайтеся тільки до авторизованого 

виробником приладу сервісного центру. 

• Ні в якому разі не занурюйте кавоварку у воду - це 

електроприлад. 

• Коли кавоварка не використовується, вийміть вилку з 

розетки і вимкніть головний вимикач. Не залишайте 

прилад підключеним до електромережі без 

необхідності. 

• Як і при використанні будь-якого електроприладу 

проявляйте здоровий глузд і обережність, особливо у 

присутності дітей. 

• Переконайтеся, що напруга електричної мережі 

відповідає зазначеній на табличці приладу. 

Підключайте прилад тільки до розеток з допустимим 

струмом мінімум 10 А і надійним заземленням. 

Виробник не може вважатися відповідальним за 

можливі збитки, пов'язані з відсутністю заземлення. 

• У разі невідповідності типу вилки і розетки попросіть 

кваліфікованого фахівця замінити розетку на 

відповідну. 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Напруга електромережі: 220-240V~50 / 60Гц 

Споживча потужність: 1000 Вт 

Вага: 2кг  

 

Прилад відповідає таким постановам ЄС: 

• Директиві про низьку напругу 2006/95 / EС і 

наступним доповненням. 

• Директиві ЕМС 2004/108 / EС і наступним 

доповненням. 

 

 

 

 

 



ОПИС ПРИЛАДУ 

A Скляна чаша 

В. Фільтр контейнера для води 

C. Мірка 

D. Кришка відсіку для кави 

E. Кришка контейнера для води 

F. Тримач фільтра для кави 

G. Кнопка on / off Зі світловим індикатором 

увімкнення 

H. Незнімний фільтр (тільки для певних моделей) 

I. Покажчик рівня води 

L. Ручка для витягання тримача фільтра 

Як приготувати каву через фільтр  

Примітка: 

при першому використанні кавоварки необхідно 

промити всі аксесуари і внутрішні системи, 

приготувавши не менше двох чашок, не кладучи 

мелену каву. 

• Підніміть кришку Е і, скориставшись чашею А, 

додайте у контейнер свіжої і чистої води, рис. 1, 

щоб індикатор показав рівень води, що відповідає 

чашкам кави, які потрібно приготувати: 

проконтролюйте рівень води у контейнері через 

спеціальний індикатор I, рис. 2. У кожному разі, 

для дозування рекомендується використовувати 

чашу, що додається, оскільки максимальна ємність 

склянки відповідає ємності контейнера. 

• Встановіть у тримач незнімний фільтр Н (якщо 

передбачено) у тримач фільтра F, рис. 3, у моделях 

без фільтра використовуйте паперовий фільтр 

(розмір 1х4). 

• Засипте у фільтр мелену каву, використовуючи 

мірку С, і рівномірно розподіліть її, рис. 5. Зверніть 

увагу на таблицю з рекомендованими розмірами 

порцій. Користуйтеся меленою кавою хорошої 

якості, середнього помелу у розфасовках для 

приготування кави у кавоварках з фільтром. 

Рекомендовані розміри порції: 

 

кількість 

чашок  

кількість 

мірок (*) 

10 10 

8 8 

6 6 

4 4 

(*) 1 наповнена до країв мірка відповідає 1 

столовій ложці (5 г). 

 

Кількість, вказана в таблиці є вказівною і 

змінюється в залежності від особистого смаку і 

типу кави: ні в якому разі не перевищуйте 

максимальну кількість мірок - 10. Марка суміші 

кави дуже впливає на її приготування: 

рекомендується спробувати кілька сумішей кави і 

вибрати ту, яка найбільш підходить за смаком. 

• Закрийте кришку відсіку для кави, і підставте 

стакан-збірка на підставку, рис. 5. 

• Натисніть кнопку ON / OFF (G), рис.6. Індикатор на 

самому вимикачі вказує, що кавоварка працює. Через 

декілька секунд почне виходити кава. Абсолютно 

нормальним при виливанні кава є поява невеликої 

кількості пари. 

• Якщо після того, як каву буде налито залишити 

натиснутою кнопку ON / OFF, що нагрівається панель 

підтримуватиме ідеальну температуру кава доти, поки 

кнопку не натиснути ще раз і відключена.  

Примітка: 

після того, як з кавоварки, що не закінчила подачу 

необхідної розміру порції кави знята ємність для кави, 

приготування кави не закінчується, а припиняється 

тільки його подача в ємність. У разі, якщо ви хочете 

додати ще трохи кави, рекомендується зробити цю 

операцію якомога швидше, щоб уникнути переливання 

через край. 

 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

До виконання догляду будь-якого виду, вимкніть 

прилад, охолодіть його і витягніть вилку з розетки 

електроживлення. 

• Для очищення приладу не використовуйте 

розчинники або абразивні миючі засобу. Для цього 

досить м'якої і вологої тканини. 

• Ні в якому разі не занурюйте кавоварку в воду - це 

електроприлад. 

• До фільтру в контейнері з водою В можна отримати 

доступ через кришку контейнера для води Е. За 

необхідності очистіть його. 

 

ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ 

Якщо вода у вашій місцевості жорстка, з плином часу 

з'явиться наліт кальцію. Його шар може вплинути на 

роботу кавоварки. Рекомендується проводити 

очищення від накипу кожні 60 циклів роботи. 

Очищення проводиться за допомогою спеціальних 

препаратів для кавоварок, наявних у продажу. 

1. Розведіть у чаші хімікат, дотримуючись вказівок, 

наведених на упаковці засобу від накипу; 

2. Налийте отриманий розчин в контейнер для води. 

3. Поставте чашу на підставку. 

4. Натисніть кнопку ON/OFF кавоварки для того, щоб 

вилилася кількість води, еквівалентна одній чашці, і 

потім вимкніть прилад. 

5. Залиште розчин на 15 хвилин, повторіть операції 4 і 5 

ще раз. 

6. Увімкніть кавоварку, і повністю злийте воду з 

контейнера. 

7. Не менше трьох разів (3 повних контейнера для води) 

сполосніть кавоварку, заливши тільки воду. 

Гарантія на прилад перестає діяти, якщо згадане вище 

очищення не виконується регулярно. 



ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

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». 

 

 


