
  

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАШИНА ЗА КАФЕ ELITE CM-1194 

 

 

 

Прочетете ръководството внимателно, преди да използвате уреда и го съхранете за бъдещи справки 

 

 

 

 



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Когато използвате вашия електрически уред, винаги съблюдавайте основните предпазни 

мерки, включително: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Преди употреба, проверете дали напрежението на стенния контакт съответства на 

номиналното напрежение, посочено върху фабричната табелка. 

3. Този уред е снабден със заземен щепсел. Моля, уверете се, че стенният контакт във вашия 

дом е добре заземен. 

4. За да предотвратите пожар, токов удар или нараняване на лица, не потапяйте части на 

продукта, кабела и щепсела във вода или други течности. 

5. Уредът не трябва да се потапя във вода или други течности. 

6. Изваждайте щепсела от стенния контакт преди почистване на уреда и когато няма да го 

ползвате. Оставете уреда да изстине напълно преди да го приберете, преди да поставяте 

приставки или преди да го почиствате. 

7. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът е отказал да 

работи, след като е падал или е повреден по някакъв начин. Отнесете уреда до най-близкия 

оторизиран сервиз за изпитване, ремонт или електрическа или механична настройка. 

8. Употребата на приставки, непрепоръчани от производителя на уреда, може да доведе до 

пожар, токов удар или наранявания. 

9. Поставете уреда на равна повърхност или маса, не го окачвайте за захранващия кабел през 

ръба на маса или плот. 

10. Уверете се, че захранващият кабел не докосва нагорещена повърхност на уреда. 

11. Не поставяйте машината за кафе върху гореща повърхност или край открит огън, за да 

избегнете повреждането ѝ. 

12. За да изключите уреда, извадете щепсела от стенния контакт. Винаги хващайте щепсела. 

Никога не дърпайте кабела. 

13. Използвайте уреда само по предназначение и го поставяйте на сухи места. 

14. Внимавайте, за да не се изгорите от парата. 

15. Не докосвайте горещите повърхности на уреда (напр. дюзите за пара и стоманения 

филтър). Използвайте ръкохватки или дръжки. 

16. Не допускайте машината за кафе да работи без вода. 

17. НЕ сваляйте ръкохватката, докато се приготвя кафе. Свалете ръкохватката за повече от 10 

секунди, за да направите второ кафе, след първото. Трябва да внимавате, когато сваляте 

ръкохватката, тъй като металните части ще са горещи. Хващайте пластмасовата дръжка и 

използвайте задържащата щипка на филтъра, за да изхвърлите смляното кафе. Трябва да 

внимавате, когато премествате уреда с гореща течност. 

18. Включете щепсела в стенния контакт преди да използвате уреда. Изключете всички 

превключватели преди да извадите щепсела от контакта. 

19. Този уред може да бъде използват от деца над 8 годишна възраст и лица с намалени 



физически, сензорни или ментални възможности или такива, които нямат опит и познания, 

ако те бъдат наблюдавани или ако са инструктирани по отношение на безопасната употреба на 

уреда и при условие, че разбират опасностите, свързани с него. Почистване и поддръжка на 

уреда не трябва да се извършва от деца, ако са под 8-годишна възраст и не се наблюдават. 

Пазете уреда и неговия кабел на недостъпно за деца под 8 годишна възраст място. 

20. Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически, сензорни или ментални 

възможности или такива, които нямат опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или ако са 

инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и опасностите, свързани с 

него. 

21. Децата не трябва да си играят с уреда. 

22. Този уред е предназначен за употреба в домашни или подобни условия, например: 

- кухненски помещения за персонал в цехове, офиси и други работни помещения; 

- помещения във ферми; 

- за клиенти в хотели, мотели и други помещения за настаняване; 

- места за настаняване тип „нощувка и закуска”. 

23. Не използвайте на открито. 

24. Запазете тези инструкции 

25.  

ОПИСАНИЕ НА КАФЕ МАШИНАТА 

 
Funnel Pressurized Ръкохватка 

Filter Филтър 

Control panel Панел за управление 

Steam knob Бутон за пара 

Steam wand Дюза за пара 

Water tank Резервоар за вода 

Drip Plate Решетка на тавичката за изкапване 

Drip Tray Тавичка за изкапване 

 



ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Coffee/steam control button: down for steaming and up for 

making coffee 

Бутон за управление кафе/пара: надолу за пара и нагоре 

за приготвяне на кафе 

Steam indicator. When steam temperature is high enough, it 

will turns on 

Индикатор за пара. Когато температурата на водата за 

приготвяне на кафе е достатъчно висока, той ще светне 

Pump control button: down to make coffee and pump water, 

up to stop 

Бутон за управление на помпата: надолу за приготвяне 

на кафе и изпомпване на вода, нагоре за спиране. 

ON/OFF button Бутон за вкл./изкл. 

Power indicator. When the appliance turns on, the indicator 

will turn on 

Индикатор за включено състояние. Когато уредът се 

включи, индикаторът светва 

Coffee indicator. When coffee temperatier is high enough, it 

will turns on 

Индикатор за кафе. Когато температурата на кафето е 

достатъчно висока, той светва 

Steam Knob Бутон за пара 

 

Поставяне на филтъра 

1. За да поставите избрания филтър в ръкохватката, подравнете зъба на филтъра с прореза в 

ръкохватката.  

 

2. Завъртете филтъра наляво или надясно, за да го заключите на мястото му. Така филтърът 

ще се застопори в ръкохватката. 

 



 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 

За да се уверите, че вкусът на първата чашка кафе е отличен, трябва да изплакнете машината 

за кафе с топла вода по следния начин: 

1. Извадете резервоара за вода от кафе машината. Налейте вода в резервоара за вода, нивото 

на водата не трябва да надвишава белега „МАХ” в резервоара. След това поставете 

резервоара в кафе машината. 

2. Забележка: Уредът е доставен с подвижен резервоар за лесно почистване, можете първо 

да напълните резервоара с вода и след това да поставите резервоара в уреда. 

3. Поставете металния филтър в ръкохватката (без кафе във филтъра). След това поставете 

ръкохватката под държача за ръкохватката (вижте фиг. 1) и я завъртете обратно на 

часовниковата стрелка, докато се закрепи добре (вижте фиг.2 и фиг. 3). 

                

      Фиг.1                    Фиг.2           Фиг.3 

4. Поставете чаша за кафе, която сте подготвили, върху поставката върху тавичката за 

изкапване. Уверете се, че бутонът за пара е на позиция “0”. 

5. Забележка: Тъй като уредът не е снабден с чаша или каничка, подгответе собствени. 

6. Включете в електрозахранването, натиснете бутона за включване/изключване ” , за да включите 

уреда. Индикаторът за захранване (червен) ще светне. 

7. Натиснете бутона за контрол на помпата “ ”, помпата ще изпомпи вода, когато започне 

да тече вода, затворете помпата, като натиснете отново бутона за контрол на помпата “ ”. 

8.  Уверете се, че бутонът за кафе/пара  “ ”/ “ ” е в горно положение и изчакайте. Уредът 

започва да загрява, докато индикаторът за кафе (зелен) светне. Това означава, че 

загряването е завършило. 

9. Натиснете бутона за помпата“ ” отново и водата ще започне да тече. 

10. Оставете водата да тече 1 минута, натиснете бутона за контрол на помпата “ ”, можете 

да излеете водата във всеки съд, след това ги почистете добре. Сега можете да започнете да 

приготвяте кафе с кафе машината. 

Забележка: Може да се чува шум, когато водата започне да се изпомпва за първи път. Това е нормално. Уредът 

изхвърля въздуха, който се е събрал в него. След около 20 сек., шумът ще изчезне. 

Държач на ръкохватката 



ЗАГРЯВАНЕ  

За да приготвите чаша добро горещо еспресо кафе, ние препоръчваме да загреете 

предварително уреда преди това, включително ръкохватката и чашката, така че 

ароматът на кафе да не се загуби в студените части. 

1. Свалете резервоара и го напълните с желаното количество вода. Нивото на водата не трябва да надвишава 

обозначението „МАХ” в резервоара. След това поставете резервоара правилно в уреда.  

2. Поставете металния филтър в ръкохватката (без кафе във филтъра). След това поставете 

ръкохватката под държача за ръкохватката (вижте фиг. 1) и я завъртете обратно на 

часовниковата стрелка, докато се закрепи добре (вижте фиг.2 и фиг. 3). 

3. Поставете чаша за кафе, която сте подготвили, върху поставката за чашки. 

4. След това включете уреда към захранване.. Уверете се, че бутонът за пара е в позиция “0”. 

5. Натиснете бутона за включване/изключване “ ”, за да включите уреда, индикаторът за 

захранване (червен) ще светне. Уверете се, че бутонът за кафе/пара “ ”/“ ”  в в горно 

положение. 

6. Натиснете бутона за управление на помпата“  ” в долно положение, когато започне да 

тече вода, затворете незабавно помпата, като натиснете бутона за контрол на 

помпата“ ”отново в горно положение. Целта на тази стъпка е да се изпомпи вода от резервоара в корпуса 

на машината. 

7. Когато индикаторът за кафе (зелен) светне, трябва да натиснете отново бутона за контрол на 

помпата “ ” в долно положение и ще започне да тече гореща вода.  

8. Оставете водата да тече 20 секунди и след това натиснете бутона за контрол на помпата 

“ ”. Загряването е завършено. 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ ЕСПРЕСО 

1. Свалете ръкохватката, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка. 

2. Поставете смляно кафе в стоманения филтър с мерителната лъжичка. С една лъжичка 

смляно кафе може да се приготви една чашка прекрасно кафе. След това пресовайте смляното 

кафе с уплътнителя. 

3. Поставете металния филтър в ръкохватката (без кафе във филтъра). След това поставете 

ръкохватката под държача за ръкохватката (вижте фиг. 1) и я завъртете обратно на 

часовниковата стрелка, докато се закрепи добре (вижте фиг.2 и фиг. 3). 

4. Налейте гореща вода в чашката и след това я излейте. След това поставете горещата чашка 

(ваша чашка) върху подвижната поставка. 

5. Уверете се, че бутонът за управление на парата е в положение "O" и бутонът за кафе/пара 

“ ” е в горно положение. 

6. Когато индикаторът за кафе (зелен) светне, трябва да натиснете бутона за контрол на 

помпата “ ”в долно положение, изчакайте и кафето ще започне да изтича. 

7. Трябва да натиснете и пуснете бутона за контрол на помпата“ ” в горно положение ръчно, 

когато се получи желано кафе или цветът на кафето се променя очевидно.  



8. След като направите кафето, натиснете бутона за включване/изключване “ ” и 

индикаторите за захранване и за кафе ще угаснат. Кафе машината спира да работи и вашето 

кафе е готово. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте машината за кафе ненаблюдавана, докато се приготвя 

кафето, тъй като понякога е нужно да се управлява ръчно. 

Забележка: По време на приготвяне на кафе или при генериране на пара е нормално 

индикаторът за готовност за работа за работа да светва и угасва. Това означава само, че 

нагревателят се включва и изключва за поддържане на температурата в стандартен диапазон. 

9. Можете да свалите ръкохватката, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка и 

след това отстранете остатъците от кафе с лостчето. 

10. Оставете ги да изстинат, след това изплакнете на течаща вода. 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО 

Можете да направите чаша капучино, като в чаша с кафе еспресо налеете разпенено мляко. 

Забележка: при генериране на пара, ръкохватката трябва да бъде поставена на мястото си. 

Начин на приготвяне: 

1. Първо пригответе еспресо в достатъчно голям съд в съответствие с част „Приготвяне на 

кафе еспресо", уверете се, че бутона за пара е на позиция “О”. 

2. Натиснете бутона за кафе/пара “ ” в долно положение, изчакайте докато индикаторът за 

пара (жълт) светне. 

3. Напълнете каничка с около 100 грама мляко за всяко капучино, което ще приготвяте. Ние ви 

препоръчваме да използвате охладено в хладилник пълномаслено мляко (не горещо). 

4. За да получите по-добро разпенено мляко, ние ви препоръчваме да оставите бутона за пара 

в отворено положение приблизително 15 секунди, тъй като първата пара съдържа твърде 

много вода, след това натиснете бутона в положение “О” и продължете със следващата 

стъпка.  

5. Потопете дюзата за пара в млякото на около два сантиметра, след това завъртете бутона за 

контрол на парата бавно в посока, обратна на часовниковата стрелка, парата ще започне да 

излиза от дюзата. Разпенете млякото като движите съда в кръг и нагоре и надолу. 

Забележка: Никога не докосвайте дюзата за пара по време на излизане на парата и 

внимавайте да не се изгорите.  

Забележка: Никога не въртете бутона за пара бързо, тъй като парата ще се акумулира бързо, 

за кратко време, което може да увеличи възможността за риск от експлозия. 

6. Когато необходимото разпенване е постигнато, можете да завъртите бутона за пара до 

позиция “О”. 

7. Всеки път след разпенване на мляко изпълнявайте действията, които са описани по-долу, за 

да избегнете запушване на дюзата за пара: поставете празна кана под дюзата за парата, след 

това включете бутона за пара и натиснете бутона за контрол на парата “ ” в долно 

положение. Помпата ще започне да изпомпва вода, изчакайте водата да тече 30 секунди, 

натиснете бутона за контрол на помпата “ ” в горно положение и накрая почистете дюзата 

за пара с мокра гъба, но внимавайте да не се изгорите! 



8. Натиснете и освободете бутона за включване/изключване “ ”, за да изключите 

захранването. 

9. Налейте разпененото мляко в приготвеното еспресо. Капучиното е готово. Подсладете и ако 

желаете наръсете пяната с малко какао на прах. 

Забележка: Изпълнете следните действията, ако дюзата за пара се запуши: първо завъртете 

бутона за пара в положение “О” и изчакайте машината за кафе да изстине за около половин 

час. След това използвайте игла с диаметър около 1 mm и почистете дюзата няколко пъти. 

Накрая натиснете бутона за кафе/пара “ ” и включете бутона за пара, за да проверите дали 

уредът може да отделя пара нормално, когато индикаторът за пара (жълт) светне. Свържете се 

със сервизния отдел, ако уредът не може да генерира пара след изпълнение на процедурата, 

описана по-горе. 

 

РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО/ГЕНЕРИРАНЕ НА ПАРА ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ  

Дюзата за пара може да се използва само за разпенване на пара или за приготвяне на горещи 

напитки, например горещ шоколад, вода или чай. 

Начин на приготвяне: 

1. Извадете подвижния резервоар и го напълнете с желаното количество вода. Нивото на 

водата не трябва да надвишава обозначението „МАХ” в резервоара. След това поставете 

резервоара правилно в уреда. 

2. След това включете уреда към захранване. 

3. Натиснете бутона за включване/изключване “ ”, за да включите уреда, индикаторът за 

захранване (червен) светва. 

4. Натиснете бутона за контрол на помпата “ ” в долно положение, проверете дали бутонът 

за кафе/пара “ ”е в горно положение, помпата ще започне да изпомпва вода. Когато водата 

започне да тече, затворете незабавно помпата. 

5. Натиснете бутона за кафе/пара в долно положение “ ” и изчакайте за момент. Уредът 

започва да загрява и жълтият светлинен индикатор светва. Това означава, че загряването е 

завършило.  

6. Потопете дюзата за пара в течността, която ще загрявате. Ако искате да разпените мляко, 

потопете дюзата за пара на около 2 сантиметра в млякото. Завъртете бутона за пара в посока, 

обратна на часовниковата стрелка, за да започне генерирането на пара. 

7. След като се постигне желания резултат, можете да завъртите бутона за пара до позиция 

“О”. 

8. Всеки път след разпенване на мляко изпълнявайте действията, които са описани по-долу, за 

да избегнете запушване на дюзата за пара: поставете празна кана под дюзата за парата, след 

това включете бутона за пара и натиснете бутона за контрол на парата “ ” в долно 

положение. Помпата ще започне да изпомпва вода, изчакайте водата да тече 30 секунди, 

натиснете бутона за контрол на помпата “ ” в горно положение и накрая почистете дюзата 

за пара с мокра гъба, но внимавайте да не се изгорите! 

9. Натиснете и освободете бутона за включване/изключване “ ”, за да изключите 

захранването. 

Забележка: Изпълнете следните действията, ако дюзата за пара се запуши: първо завъртете 



бутона за пара в положение “О” и изчакайте машината за кафе да изстине за около половин 

час. След това използвайте игла с диаметър около 1 mm и почистете дюзата няколко пъти. 

Накрая натиснете бутона за кафе/пара “ ” и включете бутона за пара, за да проверите дали 

уредът може да отделя пара нормално, когато индикаторът за пара (жълт) светне. Свържете се 

със сервизния отдел, ако уредът не може да генерира пара след изпълнение на процедурата, 

описана по-горе. 

 

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 

 

Уредът ще се изключи автоматично 25 минути след натискането на бутона за 

включване/изключване. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

1. Изключете от захранващата мрежа и оставете машината за кафе да изстине напълно преди 

да започнете да я почиствате. 

2. Почиствайте често корпуса на машината за кафе с влажна гъба. Почиствайте резервоара за 

вода, тавичката за изкапване и ваничката редовно. След това ги подсушете.  

Забележка: Не почиствайте със спирт или почистващи препарати на основата на 

разтворители. Никога не потопявайте корпуса във вода, за да го почистите. 

3. Свалете ръкохватката като я завъртите в посока на часовниковата стрелка, отстранете 

остатъците от кафе и след това можете да я почистите с почистващ препарат. Трябва поне да 

изплакнете с чиста вода. Не мийте ръкохватката в съдомиялна машина.  

4. Измийте всички приставки във вода и ги подсушете напълно. 

Забележка: Почиствайте уреда след всяко използване, за да може да работи нормално. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ НАСЛОЯВАНИЯ  

1. За да сте сигурни, че вашата машина за кафе работи ефективно, вътрешните тръби трябва 

да са чисти и да не влошавате аромата на кафето, вие трябва да почиствате минералните 

остатъци на всеки 1-2 месеца. 

2. Напълнете резервоара с вода и препарат за почистване на варовик до ниво МАХ 

(съотношението на вода и препарат за почистване на варовик е 4:1, за подробности вижте в 

инструкцията на препарата. Използвайте препарат за почистване на варовик за домакински 

цели, можете да използвате лимонова киселина (налична в магазини за химически продукти 

или за билки) вместо препарат за почистване на варовик (една част вода и три части лимонова 

киселина). 

3. В съответствие с програмата на предварителното загряване, поставете ръкохватката (без 

поставено в нея смляно кафе) и каничка. Загрейте водата съгласно „Загряване”. 

4. Натиснете бутона за включване/изключване “ ”, за да включите уреда, индикаторът за 

захранване (червен) ще светне, трябва да натиснете бутона за контрол на помпата в долно 

положение “ ”, уверете се, че бутонът за кафе/пара е в горно положение “ ”. Когато 

започне да тече вода, затворете помпата, като натиснете отново бутона за контрол на помпата 

в положение “ ” и изчакайте един момент, кафе машината ще започне да загрява.  



5. Когато индикаторът за готовност за работа (зелен) светне, това показва, че загряването е 

завършило. При натискане на бутона за контрол на помпата“ ”  в долно положение и 

направете две чаши кафе (около 60 ml). След това затворете помпата и изчакайте 5 секунди. 

6. Натиснете бутона за кафе/пара“ ” в долно положение, изчакайте докато жълтият 

индикатор светне. Пуснете парата да излиза в продължение на 2 мин., след това завъртете 

бутона за пара в позиция “О” и спрете парата. Натиснете бутона за включване/изключване “ ”, 

за да изключите уреда, оставете препарата за почистване на варовик да престои поне 15 минути. 

7. Включете отново машината и повторете стъпки от 4 до 6 поне 3 пъти. 

8. След това натиснете и отпуснете бутона за кафе/пара в горно положение “ ” , когато 

зеленият индикатор светне, натиснете бутона за контрол на помпата в долно положение “ ”, 

за да пуснете водата, заедно с препарата за почистване на варовик, изтече напълно. 

9. След като сте „приготвили кафе” (без смляно кафе) с чешмяна вода на ниво МАХ, повторете 

стъпки от 4 до 6 3 пъти (не е необходимо да чакате 15 минути в стъпка 6). След това включете 

машината и оставете водата да изтече докрай от резервоара. 

10. Повторете стъпка 9 поне 3 пъти, за да сте сигурни че тръбите са чисти. 

Решения на проблеми 

Симптом Причина Действия 

Водата тече от долната 
страна на машината за кафе 

Има много вода в 
тавичката за изкапване. 

Почистете тавичката за 
изкапване. 

 Машината за кафе е 
нефункционална. 

Свържете се с оторизиран 
сервиз за ремонт. 

Водата изтича от страни на 
филтъра. 

По ръба на филтъра има 
смляно кафе. 

Премахнете го. 

кафето еспресо се усеща 
вкус на киселина (оцет).  

Не е почистена правилно 
след почистване на 
варовиковите остатъци  

Почистете машината за 
кафе както е описано в 
„преди първа употреба” 

няколко пъти. 

 Смляното кафе е 
съхранявано в горещо, 
влажно място 
продължително време. 
Кафето е лошо. 

Използвайте прясно 
смляно кафе или 
съхранявайте 
неизползваното кафе на 
хладно, сухо място. След 
отваряне на пакет със 
смляно кафе, плътно го 
затворете и го 
съхранявайте в 
хладилник, за да се запази 
по-добре. 

Машината за кафе не 
работи. 

Щепселът не е включен 
добре в контакта.  

Включете добре щепсела 
на  захранващия кабел в 
контакта, ако уредът все 
още не работи, свържете 
се с оторизиран сервиз за 
ремонт. 

Не се разпенва добре 
млякото. 

Индикаторът за пара не е 
светнал. 

Само след като 
индикаторът за пара 
светне, парата може да 
бъде използвана за 



разпенване. 

 Съдът е прекалено голям 
или формата не е 
подходяща. 

Използвайте висока и 
тясна чаша. 

 Използвали сте 
обезмаслено мляко. 

Използвайте 
пълномаслено мляко или 
слабо обезмаслено мляко. 

 

Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами, ако причината на неизправността не е открита. 

По-добре се свържете със сертифициран сервизен център. 

 

 

Безопасно за околната среда изхвърляне на уреда   

 

Нека заедно да пазим околната среда! 

Не забравяйте да спазвайте местните 

разпоредби: предавайте неработещото 

електрическо оборудване в съответни 

центрове за събиране на отпадъци. 


