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КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Кавова машина –1 шт.  

2. Фільтр – 2 шт.  

3. Мірна ложка для кави – 1 шт.

4. Гарантійний талон (доданий до інструкції) – 1 шт.

ОПИС ПРИЛАДУ

 ON/OFF -2 

ONE CUP-3

TWO CUP- 8

STEAM- 9

позначка «unlocked»

позначка «locked»

1 Термометр
2 Кнопка ввімкнення/вимкнення
3 Кнопка приготування однієї порції кави
4 Тримач фільтра

5 Піддон для збору крапель
6 Підставка для чашок
7 Регулятор подачі пари
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• Висуньте резервуар для води праворуч.

• Наповніть резервуар свіжою чистою водою до позначки «MAX». Акуратно 
встановіть резервуар для води назад у кавову машину та переконайтеся, що 
клапан внизу відкритий.

• Резервуар для води також можна наповнити, не виймаючи його з кавової 
машини.

ВАЖЛИВО: під резервуаром може накопичуватися вода, регулярно видаляйте її за 
допомогою чистої губки.

3. Попередній нагрів кавової машини

• Підключіть кавову машину до електромережі й натисніть кнопку 
ввімкнення/вимкнення. Якщо червоний індикатор живлення світиться, а 
індикатор приготування кави блимає, це означає, що відбувається попередній 
нагрів кавової машини. Коли стрілка термометра перебуває між 80 і 120 °C 
(положення значка кави), а індикатор приготування кави світиться, це означає, що 
попередній нагрів завершено. Якщо ви хочете вимкнути кавову машину, 
натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення ще раз.

• Встановіть тримач разом із фільтром у кавову машину. Для цього вставте його 
знизу вгору в гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, 
повернувши тримач за ручку праворуч до позначки «Locked».

• Помістіть чашку під тримач фільтра, натисніть кнопку приготування однієї порції 
кави, щоб попередньо нагріти кавову машину та чашку.

4. Функція автоматичного вимкнення
• Після ввімкнення живлення, якщо протягом 29 хвилин не буде виконано жодних 

дій, кавоварка автоматично вимкнеться.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ «ЕСПРЕСО»
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1. Заповніть фільтр меленою кавою за допомогою мірної ложки, злегка ущільніть каву 
та приберіть її надлишки з країв фільтра.

2. Встановіть тримач фільтра в кавову машину. Для цього вставте його знизу вгору в 
гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, повернувши тримач за 
ручку праворуч до позначки «Locked».

3. Помістіть чашку під тримач фільтра, коли індикатор приготування кави перестане 
блимати, а потім натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» для приготування 
звичайного або подвійного еспресо.

4. Натиснувши кнопку «One cup» або «Two cup», кавова машина автоматично 
зупиниться, коли завершить приготування кави. Кнопка «Two cup» перестане 
працювати автоматично через 30 секунд, а кнопка «One cup» перестане працювати 
автоматично через 15 секунд.

5. Якщо ви хочете змінити обсяг порції кави та час приготування, то виконайте такі дії: 
натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» і утримуйте її протягом 3 с, коли 
індикатор почне блимати, насос почне працювати й почнеться відлік часу. Якщо 
знову натиснути кнопку «One cup» або «Two cup», відлік часу припиниться і 
встановиться бажаний обсяг порції. Наступного разу, коли ви натиснете кнопку 
«One cup» або «Two cup», кавова машина почне працювати відповідно до 
встановлених в останній раз налаштувань. Відключіть кавову машину від 
електромережі не менше ніж на 10 секунд, щоб скинути налаштування до 
заводських.

6. Після приготування кави дайте кавовій машині охолонути протягом 5 хвилин, 
зніміть тримач фільтра, повернувши його за ручку з положення «Locked» ліворуч і 
відпустивши вниз, видаліть із нього залишки кави.

7. Після повного охолодження промийте тримач фільтра та фільтр чистою водою, 
очистьте корпус кавової машини та піддон для збору крапель вологою тканиною.

Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.

ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ «КАПУЧИНО»
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1. Заповніть фільтр меленою кавою за допомогою мірної ложки, злегка ущільніть каву 
та приберіть її надлишки з країв фільтра.

2. Встановіть тримач фільтра в кавову машину. Для цього вставте його знизу вгору в 
гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, повернувши тримач за 
ручку праворуч до позначки «Locked».

3. Помістіть чашку під тримач фільтра, коли індикатор приготування кави перестане 
блимати, а потім натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» для приготування 
звичайного або подвійного еспресо.

4. Натиснувши кнопку «One cup» або «Two cup», кавова машина автоматично 
зупиниться, коли завершить приготування кави. Кнопка «Two cup» перестане 
працювати автоматично через 30 секунд, а кнопка «One cup» перестане працювати 
автоматично через 15 секунд.

5. Якщо ви хочете змінити обсяг порції кави та час приготування, то виконайте такі дії: 
натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» і утримуйте її протягом 3 с, коли 
індикатор почне блимати, насос почне працювати й почнеться відлік часу. Якщо 
знову натиснути кнопку «One cup» або «Two cup», відлік часу припиниться і 
встановиться бажаний обсяг порції. Наступного разу, коли ви натиснете кнопку 
«One cup» або «Two cup», кавова машина почне працювати відповідно до 
встановлених в останній раз налаштувань. Відключіть кавову машину від 
електромережі не менше ніж на 10 секунд, щоб скинути налаштування до 
заводських.

6. Після приготування кави дайте кавовій машині охолонути протягом 5 хвилин, 
зніміть тримач фільтра, повернувши його за ручку з положення «Locked» ліворуч і 
відпустивши вниз, видаліть із нього залишки кави.

7. Після повного охолодження промийте тримач фільтра та фільтр чистою водою, 
очистьте корпус кавової машини та піддон для збору крапель вологою тканиною.

Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.

ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ «КАПУЧИНО»
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ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ «КАПУЧИНО»
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1. Заповніть фільтр меленою кавою за допомогою мірної ложки, злегка ущільніть каву 
та приберіть її надлишки з країв фільтра.

2. Встановіть тримач фільтра в кавову машину. Для цього вставте його знизу вгору в 
гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, повернувши тримач за 
ручку праворуч до позначки «Locked».

3. Помістіть чашку під тримач фільтра, коли індикатор приготування кави перестане 
блимати, а потім натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» для приготування 
звичайного або подвійного еспресо.

4. Натиснувши кнопку «One cup» або «Two cup», кавова машина автоматично 
зупиниться, коли завершить приготування кави. Кнопка «Two cup» перестане 
працювати автоматично через 30 секунд, а кнопка «One cup» перестане працювати 
автоматично через 15 секунд.

5. Якщо ви хочете змінити обсяг порції кави та час приготування, то виконайте такі дії: 
натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» і утримуйте її протягом 3 с, коли 
індикатор почне блимати, насос почне працювати й почнеться відлік часу. Якщо 
знову натиснути кнопку «One cup» або «Two cup», відлік часу припиниться і 
встановиться бажаний обсяг порції. Наступного разу, коли ви натиснете кнопку 
«One cup» або «Two cup», кавова машина почне працювати відповідно до 
встановлених в останній раз налаштувань. Відключіть кавову машину від 
електромережі не менше ніж на 10 секунд, щоб скинути налаштування до 
заводських.

6. Після приготування кави дайте кавовій машині охолонути протягом 5 хвилин, 
зніміть тримач фільтра, повернувши його за ручку з положення «Locked» ліворуч і 
відпустивши вниз, видаліть із нього залишки кави.

7. Після повного охолодження промийте тримач фільтра та фільтр чистою водою, 
очистьте корпус кавової машини та піддон для збору крапель вологою тканиною.

Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.

ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.
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Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.
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під час приготування кави.
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КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Кавова машина –1 шт.  

2. Фільтр – 2 шт.  

3. Мірна ложка для кави – 1 шт.

4. Гарантійний талон (доданий до інструкції) – 1 шт.

ОПИС ПРИЛАДУ

 ON/OFF -2 

ONE CUP-3

TWO CUP- 8

STEAM- 9

позначка «unlocked»

позначка «locked»

1 Термометр
2 Кнопка ввімкнення/вимкнення
3 Кнопка приготування однієї порції кави
4 Тримач фільтра

5 Піддон для збору крапель
6 Підставка для чашок
7 Регулятор подачі пари
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• Висуньте резервуар для води праворуч.

• Наповніть резервуар свіжою чистою водою до позначки «MAX». Акуратно 
встановіть резервуар для води назад у кавову машину та переконайтеся, що 
клапан внизу відкритий.

• Резервуар для води також можна наповнити, не виймаючи його з кавової 
машини.

ВАЖЛИВО: під резервуаром може накопичуватися вода, регулярно видаляйте її за 
допомогою чистої губки.

3. Попередній нагрів кавової машини

• Підключіть кавову машину до електромережі й натисніть кнопку 
ввімкнення/вимкнення. Якщо червоний індикатор живлення світиться, а 
індикатор приготування кави блимає, це означає, що відбувається попередній 
нагрів кавової машини. Коли стрілка термометра перебуває між 80 і 120 °C 
(положення значка кави), а індикатор приготування кави світиться, це означає, що 
попередній нагрів завершено. Якщо ви хочете вимкнути кавову машину, 
натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення ще раз.

• Встановіть тримач разом із фільтром у кавову машину. Для цього вставте його 
знизу вгору в гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, 
повернувши тримач за ручку праворуч до позначки «Locked».

• Помістіть чашку під тримач фільтра, натисніть кнопку приготування однієї порції 
кави, щоб попередньо нагріти кавову машину та чашку.

4. Функція автоматичного вимкнення
• Після ввімкнення живлення, якщо протягом 29 хвилин не буде виконано жодних 

дій, кавоварка автоматично вимкнеться.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ «ЕСПРЕСО»
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1. Заповніть фільтр меленою кавою за допомогою мірної ложки, злегка ущільніть каву 
та приберіть її надлишки з країв фільтра.

2. Встановіть тримач фільтра в кавову машину. Для цього вставте його знизу вгору в 
гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, повернувши тримач за 
ручку праворуч до позначки «Locked».

3. Помістіть чашку під тримач фільтра, коли індикатор приготування кави перестане 
блимати, а потім натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» для приготування 
звичайного або подвійного еспресо.

4. Натиснувши кнопку «One cup» або «Two cup», кавова машина автоматично 
зупиниться, коли завершить приготування кави. Кнопка «Two cup» перестане 
працювати автоматично через 30 секунд, а кнопка «One cup» перестане працювати 
автоматично через 15 секунд.

5. Якщо ви хочете змінити обсяг порції кави та час приготування, то виконайте такі дії: 
натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» і утримуйте її протягом 3 с, коли 
індикатор почне блимати, насос почне працювати й почнеться відлік часу. Якщо 
знову натиснути кнопку «One cup» або «Two cup», відлік часу припиниться і 
встановиться бажаний обсяг порції. Наступного разу, коли ви натиснете кнопку 
«One cup» або «Two cup», кавова машина почне працювати відповідно до 
встановлених в останній раз налаштувань. Відключіть кавову машину від 
електромережі не менше ніж на 10 секунд, щоб скинути налаштування до 
заводських.

6. Після приготування кави дайте кавовій машині охолонути протягом 5 хвилин, 
зніміть тримач фільтра, повернувши його за ручку з положення «Locked» ліворуч і 
відпустивши вниз, видаліть із нього залишки кави.

7. Після повного охолодження промийте тримач фільтра та фільтр чистою водою, 
очистьте корпус кавової машини та піддон для збору крапель вологою тканиною.

Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.

ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ «КАПУЧИНО»
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зніміть тримач фільтра, повернувши його за ручку з положення «Locked» ліворуч і 
відпустивши вниз, видаліть із нього залишки кави.

7. Після повного охолодження промийте тримач фільтра та фільтр чистою водою, 
очистьте корпус кавової машини та піддон для збору крапель вологою тканиною.

Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.

ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.
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1. Заповніть фільтр меленою кавою за допомогою мірної ложки, злегка ущільніть каву 
та приберіть її надлишки з країв фільтра.

2. Встановіть тримач фільтра в кавову машину. Для цього вставте його знизу вгору в 
гніздо тримача на корпусі кавової машини та зафіксуйте, повернувши тримач за 
ручку праворуч до позначки «Locked».

3. Помістіть чашку під тримач фільтра, коли індикатор приготування кави перестане 
блимати, а потім натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» для приготування 
звичайного або подвійного еспресо.

4. Натиснувши кнопку «One cup» або «Two cup», кавова машина автоматично 
зупиниться, коли завершить приготування кави. Кнопка «Two cup» перестане 
працювати автоматично через 30 секунд, а кнопка «One cup» перестане працювати 
автоматично через 15 секунд.

5. Якщо ви хочете змінити обсяг порції кави та час приготування, то виконайте такі дії: 
натисніть кнопку «One cup» або «Two cup» і утримуйте її протягом 3 с, коли 
індикатор почне блимати, насос почне працювати й почнеться відлік часу. Якщо 
знову натиснути кнопку «One cup» або «Two cup», відлік часу припиниться і 
встановиться бажаний обсяг порції. Наступного разу, коли ви натиснете кнопку 
«One cup» або «Two cup», кавова машина почне працювати відповідно до 
встановлених в останній раз налаштувань. Відключіть кавову машину від 
електромережі не менше ніж на 10 секунд, щоб скинути налаштування до 
заводських.

6. Після приготування кави дайте кавовій машині охолонути протягом 5 хвилин, 
зніміть тримач фільтра, повернувши його за ручку з положення «Locked» ліворуч і 
відпустивши вниз, видаліть із нього залишки кави.

7. Після повного охолодження промийте тримач фільтра та фільтр чистою водою, 
очистьте корпус кавової машини та піддон для збору крапель вологою тканиною.

Попередження: не залишайте кавову машину без нагляду під час її використання.

ВАЖЛИВО: щоб уникнути розбризкування, ніколи не знімайте тримач фільтра 
під час приготування кави.
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