Превод от английски език

DUKA
КАФЕМЕЛАЧКА
(МОДЕЛ: BW-6922 BKB)

ИНСТРУКЦИИ
Преди първа употреба: Изтрийте металната повърхност, ножчето и капака със
суха кърпа за почистване на прах. Уредът трябва да е изключен от захранването.
1. Свалете капака, сипете кафените зърна в металния контейнер (максимална
вместимост 65 г). Ножчето се сваля; уверете се, че е на място преди да изсипете
кафените зърна в уреда.
2. Поставете капака.
3. Включете в захранването.
4. Задръжте капака здраво с една ръка, а с другата задръжте бутона за включване,
докато постигнете ниво на смилане, което е с желаната от вас финост.

Не махайте капака преди ножчето да е спряло да се върти напълно!

1

5. Продължителността на мелене зависи от това колко фино желаете да е смляно
кафето.
-

Едро смляно: 10 секунди
Средна финост: 20-30 секунди
Фино смляно: 40-60 секунди

6. Когато ножчето спре да се върти, изключете уреда от захранването. Свалете
капака и изсипете смляното кафе.
ПОЧИСТВАНЕ
Препоръчително е след мелене да изсипвате всичкото смляно кафе, за да не позволите
остатъците от него да навредят на качеството и аромата на кафето при следващата
употреба. Следвайте тези инструкции за почистване:
1.- Изключете от захранването
2.- Почистете вътрешността на металния контейнер със суха кърпа. Не използвайте
вода при почистването.
3.- Свалете ножчето като го завъртите обратно на часовниковата стрелка със специален
инструмент. Или почистете ножчето с четчица.
4.- Почистете металния контейнер с влажна гъба.
ХАРАКТЕРИСТИКИ





Волтаж: 220V-240V
Херцове: 50/60 Hz
Мощност: 1600 W
Вместимост: 65 г (макс. 85 г)

ИЗХВЪРЛЯНЕ БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Можете да допринесете за опазване на околната среда! Моля, не
забравяйте да спазвате местните разпоредби – предайте неработещите електрически
уреди в съответния център за отпадъци от този вид.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Уредът отговаря на техническите изисквания и текущите стандарти.
При първа употреба, проверете дали електрическото захранване отговаря на
посоченото на табелката на уреда. Не поставяйте уреда в близост до източник на
топлина, който може да го повреди. Използвайте уреда върху суха и стабилна работна
повърхност, далеч от вода.
Не потапяйте уреда в течности.
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Винаги изключвайте уреда от захранването преди почистване или дейности по
поддръжка.
Не използвайте уреда, ако: ножчето се повреди или уредът, или кабелът му са
повредени; ако уредът е бил изпуснат и е видимо повреден, или не работи нормално. В
тези случаи го занесете в най-близкия сервизен център преди да го използвате отново.
Ако използвате удължител за кабела, той трябва да е технически изправен.
Уредът може да се отваря само със специални инструменти – ето защо при
необходимост от ремонт, трябва да се консултирате с оторизиран сервизен център.
Уредът е предназначен само за домашна употреба и не може да бъде използван за
професионални цели или по начин, който не съответства на инструкциите за работа.
Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца), които са с намалени
физически, сензорни или умствени способности, или нямат необходимия опит и знания,
освен ако не са под надзора на отговорно лице или са обучени от такова лице,
отговарящо за безопасността им, във връзка с използването на уреда.

DUKA
Адрес: ul. Al. Niepodległości 18
Варшава 02-653
www.duka.com
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