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DUKA BOSSE 

 

КАФЕМЕЛАЧКА 

(МОДЕЛ: BW-6922 BKB) 
(Превод от английски език) 

 

 

Преди първата употреба на уреда, изтрийте металната купа, ножчетата и капака с 

четка за почистване на прах. Уредът трябва да е изключен. 

 

1. Свалете капака, сипете кафени зърна в металната купа (максимална вместимост: 

65 г). Ножчетата се свалят; уверете се, че са поставени на правилното място 

преди да добавите кафените зърна. 

 

2. Сложете капака. 

 

3. Включете в контакта. 

 

4. Придържайте капака плътно с една ръка, натиснете бутона за включване с 

другата и смелете кафето до желаната степен на финост. 

 

Не сваляйте капака до момента, в който сте сигурни, че ножчетата са 

неподвижни! 

 

5. Продължителността на смилане трябва да съответства на фиността на смилане. 

- Едро смилане: 10 секунди 

- Средно смилане: 20-30 секунди 

- Фино смилане: 40-60 секунди 

 

6. Когато ножчетата спрат да се въртят, изключете уреда от контакта. Свалете 

капака и изсипете смляното кафе. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

 

Препоръчително е да изсипете добре цялото смляно кафе, за да избегнете смесване на 

едно кафе с друго, което може повлияе на качеството и аромата на различните видове 

кафе. Етапи на почистване: 

 

1. Изключете от контакта 

2. Почистете вътрешността на металната купа със суха кърпа. Не използвайте вода 

за почистването ѝ. 

3. Извадете ножчетата, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка със 

специален инструмент. Или почистете ножчетата с четка. 

4. Почистете металната купа с мокра гъба. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 Напрежение: 220-240V 
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 Честота: 50/60Hz 

 Изходна мощност: 1600W 

 Вместимост: 65 г (максимално 85 г) 

 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 

 
 

Можете да допринесете за опазване на околната среда. Винаги спазвайте местните 

разпоредби – предавайте електрическите уреди, които вече не работят, в подходящи 

центрове за отпадъци. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Уредът отговаря на техническите разпоредби и текущите стандарти.  

 

При първата употреба на уреда проверете дали електрическото захранване отговаря на 

посоченото на табелката с техническите параметри на уреда. Не поставяйте уреда в 

близост до източници на топлина, които могат да го повредят. Използвайте уреда върху 

суха и стабилна работна повърхност, далеч от източници на вода. 

 

Не потапяйте уреда във течности. 

 

Уредът трябва да бъде изключван винаги преди почистване и поддръжка. 

 

Не използвайте уреда, ако ножчетата са износени или кабелът е повреден, ако уредът е 

бил изпуснат или е видимо повреден или неизправен. В такива случаи го занесете за 

оглед в най-близкия сервизен център преди да го използвате отново. Ако използвате 

удължител, той трябва да е напълно изправен. 

 

Уредът може да бъде отварян само със специални инструменти. Ето защо трябва да се 

консултирате с оторизираните сервизни центрове, ако е необходим ремонт. Уредът е 

предназначен за употреба само в домашни условия, а не в търговски обекти или по 

начин, който не отговаря на инструкциите за употреба. 

 

Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени 

физически, сензорни и психически възможности или лица без опит и знания, ако не са 

под наблюдението на лице, което отговаря за безопасността им и ако не са получили 

инструктаж за използването на уреда.  

  

 

 


