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Уважаеми клиенти, 

Благодарим Ви, че закупихте един от нашите продукти, изработени в съответствие с най-

съвременните технологични иновации. Следвайки внимателно простите операции за употреба, 

съдържащи се в това ръководство, които отговарят на основните правила за безопасност, вие 

ще получите най-доброто представяне на уреда и ще забележите надеждността на този продукт 

през годините. В случай на проблеми с работата, нашата мрежа от сервизни центрове е на ваше 

пълно разположение от сега нататък. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

• Потребителят трябва да спазва правилата за безопасност, които са в сила в страната, 
където се използва кафемелачката, в допълнение към правилата, придружени от 

здравия разум и указанията, съдържащи се в това ръководство. 

• За да се гарантира правилната работа на кафемелачката и запазване във времето на 

нейните характеристики, потребителят трябва да провери правилните условия на 
околната среда (стайната температура трябва да варира между 5° и 35° C).  Трябва да 

се избягва използването на кафемелачката на места, където се използват водни струи 
във външна среда, изложени на въздействието на времето (слънце, дъжд и др.). 

• След като извадите кафемелачката от опаковката, уверете се, че е непокътната и не е 

повредена. Опаковката трябва да бъде занесена до съответните центрове за изхвърляне 

на отпадъци и в никакъв случай да не се оставя без надзор или до достъп на деца или 
животни. 

• Преди да стартирате кафемелачката, уверете се, че захранващото напрежение, 

посочено в табелата с данни, поставена под основата на кафемелачката, се използва в 
страната.  

• Поставете кафемелачката на безопасно място, на здрава основа, далеч от източници на 

топлина и недостъпно за деца. 

• Преди да свържете и изключите кафемелачката, уверете се, че бутонът ON/OFF е на 
позиция OFF. 

• Не използвайте кафемелачката без кафе на зърна или когато контейнера за кафе на 

зърна не е на мястото си. 

• Забранено е свалянето от кафемелачката предвидените предпазни устройства  

• Изключвайте кафемелачката от контакта, когато не се използва и преди да я почистите, 

без да дърпате електрическия кабел. 

• Не използвайте кафемелачката, ако не работи правилно или ако електрическият кабел 
или щепселът са повредени; на потребителя се препоръчва да смени електрическия 

кабел или да занесе кафемелачката в оторизиран СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР. 

• За да избегнете повреди, използвайте само аксесоари и резервни части, които са 
одобрени от производителя. 

• В случай на повреда на кафемелачката или неправилна работа, изключете я. Не се 

опитвайте да я ремонтирате сами, а се обърнете към оторизиран СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР, за 
да подменят износените или повредени части с оригинални резервни части. В случай на 

неоторизиран ремонт, извършен на кафемелачката, или използване на неоригинални 

резервни части, гаранцията вече не важи и производителят си запазва правото повече 
да не признава нейната валидност. 

• Не използвайте кафемелачката на открито. 

• Не използвайте кафемелачката за употреба, различна от тази, за която е произведена. 

• Преди каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете 

кафемелачката, като поставите бутона ON/OFF в положение OFF и извадете щепсела от 
контакта, без да дърпате захранващия електрически кабел. 

• За да избегнете пожари и електрически удари и лични щети, никога не потапяйте 

кафемелачката, електрическия кабел или други електрически компоненти във вода. 

• В случай на пожар използвайте пожарогасители с въглероден диоксид (CO2). Не 

използвайте водни или парни пожарогасители. 
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• В случай на неправилна употреба, каквато и да е форма на гаранция не е валидна и 

производителят отхвърля всякаква отговорност за щети на хора и/или вещи. 

• Ще се счита за злоупотреба: 
- всякаква употреба, различна от декларираната; 

- всяка интервенция върху кафемелачката, която не е в съответствие с 
индикациите, изброени в това ръководство; 

- всяка употреба на кафемелачката, която е била подправена с компоненти или 
предпазни устройства; 

- използване на кафемелачката на открито. 

• Производителят отхвърля всякаква отговорност за щети на вещи, хора или животни, 

причинени от неквалифицирани хора или от хора, които не са упълномощени да 
изпълняват подобни функции. 

• В никакъв случай не сваляйте предпазния капак, поставен върху селектора, под 

контейнера за кафе на зърна. Това има за цел да предотврати достъпа до въртящата се 
кафемелачка и да избегне нараняване. 

 

 

 Преди да стартирате кафемелачката, моля, прочетете внимателно ръководството за 
употреба. 

 Внимание! Изключете кафемелачката от електрическата мрежа, когато не се използва 

или преди да я почистите. 

 Внимание! Горещи повърхности.   

 

 Внимание! Особено важни и/или опасни операции.   
 

 Важно! Необходими интервенции за правилна работа     

 

 Операции, които могат да бъдат извършени от потребителя          

 

 Операции, които могат да се извършват само от квалифициран инженер 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Това ръководство за употреба е неразделна част от кафемелачката, трябва да се чете 

внимателно и винаги да е на разположение за консултация; трябва да се съхранява през целия 

живот на кафемелачката. 

В случай на загуба или повреда, можете да поискате ново ръководство от оторизиран СЕРВИЗЕН 

ЦЕНТЪР.  

Ръководството съдържа информация относно правилното използване на кафемелачката за 

дозиране, за нейното почистване и поддръжка и предоставя важни указания за извършване на 

операции, изискващи специално внимание, и за възможни остатъчни рискове.  Инструкциите 

отразяват технологичните новости към момента на издаването му; производителят си запазва 

правото да въвежда всички технически модификации, необходими за неговите продукти и да 

актуализира ръководствата, без да се задължава да преглежда и предишните версии. 

LA PAVONI S.p.A. отхвърля всякаква отговорност за щети, които могат да бъдат пряко или 

косвено причинени на хора или предмети поради неправилната употреба на кафемелачката: 

• неспазване на всички предписания на действащите правила за безопасност; 

• неправилен монтаж; 

• неправилно напрежение; 

• неправомерно или неправилно използване на кафемелачката за дозиране; 

• неправилна употреба, както е посочено в това ръководство; 

• сериозни недостатъци в поддръжката; 

• промени на кафемелачката или всякаква неразрешена намеса; 

• неоригинално използване на резервни части, които не са специално предназначени за 
модела; 

• пълна или частична повреда на инструкциите; 

• изключителни събития. 
 

2. ФУНКЦИИ НА КАФЕМЕЛАЧКАТА 

Тази кафемелачка е проектирана за домашно смилане на кафе, подходящо за приготвяне на 

еспресо кафе. 

Потребителят трябва да прочете внимателно и ясно да разбере указанията, съдържащи се в 

ръководството, за да може да използва правилно кафемелачката. 

 

2.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАФЕМЕЛАЧКАТА 

Моделите JOLLY DOSATO могат да доставят:  

• смляно кафе, като може да се регулира нивото на смилане 

• предварително зададена доза кафе за една чаша кафе еспресо 
 

3. ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Този продукт отговаря на Директива 2002/96/EC на ЕС. 

Символът върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не може да се 

третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден на съответния 

събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 
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Като изхвърлите уреда правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални 

отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха 

могли да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на този продукт. 

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с 

местния градски офис, с вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от 

който сте закупили продукта. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИИ 
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5. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА 

Внимание! Преди да извършите електрическото свързване, уверете се, че напрежението на 

основното захранване отговаря на спецификациите, посочени на табелата с данни, поставена 

под основата на мелницата. 

 

6. СТАРТИРАНЕ НА КАФЕМЕЛАЧКАТА 

• Включете щепсела на електрическия кабел в контакта. 

• Свалете капака (1) и напълнете контейнера за кафе (2) с кафе на зърна. 

• Поставете бутона (6) на I позиция; светлинният индикатор показва, че кафемелачката е 
включена, в същото време ще започне смилането; след като желаното количество кафе 

е смляно, поставете бутона в позиция O, за да спрете процеса на смилане. 
 

7. РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА СМИЛАНЕ НА КАФЕ 

За да промените нивото на смилане, завъртете контейнера за кафе на зърна (2) по посока на 

часовниковата стрелка, за да да получите по-фино смилане, или обратно на часовниковата 

стрелка, за да получите по-грубо смилане; моля, направете справка със селектора за 

регулиране (3), който ще намерите на основата на контейнера за кафе на зърна (2). 

 

8. ДОЗИРАНЕ НА КАФЕ 

Мляното кафе ще се изсипе вътре в контейнера (5). 

За да напълните цедката, поставена в държача за цедката на кафемашината, следвайте 

стъпките, описани по-долу: 

- Поставете цедката вътре в държача за цедката и заедно ги сложете на приставката за 

дозиране (7) (уредът е оборудван с една приставка за дозиране (10) за поставяне в приставката 

за дозиране (7), за да пасне на размерите на държача за цедката). 

- Издърпайте бавно лоста (8), за да изсипете в цедката количеството смляно кафе за една чаша 

кафе еспресо. 

Повторете операцията, ако приготвяте две чаши кафе. 
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9. ОПЕРАЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 

Почиствайте кафемелачката след всяка употреба и понякога извършете по-точна процедура за 

почистване на контейнера за кафе на зърна (2) и на контейнера за смляно кафе (4), за да 

премахнете всички мазни вещества. 

Преди да извършите каквато и да е операция по почистване, изключете електрическия кабел от 

контакта. 

 

9.1 ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА 

За да почистите корпуса на кафемелачката от кафе и замърсявания, използвайте влажна кърпа, 

неабразивна кърпа, без алкохол или разтворители, за да избегнете повреда на пластмасовите, 

боядисаните или обработените части. 

 

9.2 ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА 

След като сте изпразнили контейнера (2), извадете го от тялото на кафемелачката, като го 

издърпате нагоре; почистете вътрешността със сапунена вода, подсушете внимателно и го 

поставете обратно в кафемелачката. 

От съображения за безопасност препоръчваме да не използвате кафемелачката без контейнера 

за кафе на зърна (2). 

 

9.3 ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА СМЛЯНО КАФЕ 

Поставете контейнера под приставката за дозиране (7). 

Издърпайте лоста за дозиране (8) толкова пъти, колкото е необходимо, за да изпразните 

контейнера за смляно кафе (5). 

Извадете контейнера от тялото на кафемелачката, както следва: 

• хванете контейнера (5) с една ръка 

• натиснете бутона (9), за да освободите контейнера 

• извадете го. 
 

Измийте вътрешността със сапунена вода, за да премахнете всички остатъци от кафе и мазни 

вещества, подсушете го внимателно и поставете контейнера обратно на мястото му върху 

тялото на кафемелачката, като следвате стъпките по-горе в обратен ред. 

 

10. МОДЕЛИ 

Предлага се в следните модели: 

• Боядисан 

• Хром 

• Мед 
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11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ    

 

      ПРОБЛЕМИ          ПРИЧИНА               РЕШЕНИЕ 

Кафемелачката не се 

включва 

1. Щепселът за захранване 
не е поставен 

2. Захранването не 
достига до 
кафемелачката 

1. Поставете щепсела в контакта 

2. Проверете захранващия кабел 

Механичен блок Чуждо тяло между 

кафемелачката 

Отстранете всякакви чужди тела, 
които може да има между 
кафемелачката, като леко 
разхлабите контейнера за кафе на 
зърна. Рестартирайте кафеме-
лачката, след като върнете 
контейнера за кафе на зърна 
обратно в първоначалното му 
положение. 

Кафемелачката не 

се върти 

Счупена предавка Обърнете се към СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР 

Лоста за дозиране не се 

движи назад 

Връщащата пружина е 

счупена 

Обърнете се към СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР 

Много фин прах, 

смесен с по-големи 

фрагменти 

Износена кафемелачка Обърнете се към СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР 

 

 

 

 


