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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 

Преди да използвате устройството, е необходимо да прочетете всички указания и предупреждения 

относно безопасната му употреба. 

Неспазването на предупрежденията за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/ или 

сериозни наранявания. 

Съхранявайте настоящата инструкция за употреба в бъдеще. 

1. Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.  

2. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден.  

3. Винаги изваждайте щепсела от контакта преди употреба, при смяна на аксесоарите, 

почистване или в случай на неправилна работа на уреда.  

4. Никога не дърпайте кабела, когато изключвате от контакта.  

5. Не оставяйте уреда да работи без надзор.  

6. Ако неразглобяемият захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производител, служител в сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне 

опасност.  

7. Щепселът на уреда трябва да е съвместим с контактите.  

8. Не променяйте щепсела по никакъв начин.  

9. Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с остри ръбове и не се намира в 

близост до горещи повърхности. Повреденият кабел може да доведе до токов удар.  

10. Никога не поставяйте уреда върху горещи повърхности.  

11. Бъдете внимателни. При работа уредът е горещ.  

12. В случай на контакт на корпуса с вода, изсушете добре уреда, преди да го използвате 

отново.  

13. Не докосвайте мокри повърхности, които са в контакт с уред, включен в контакта - 

незабавно изключете уреда.  

14. Не използвайте уреда на открито. Предпазвайте от влага. Не използвайте уреда с мокри 

ръце.  

15. Не използвайте уреда, ако изглежда повреден или ако е падал на земята. 

16. Премахването на части от уреда е забранено. 

17. Не транспортирайте и не движете устройството по време на работа. 



18. Използвайте само оригиналните аксесоари, доставени с устройството. 

19. Осигурете добро осветление и ред на работното място. 

20. Обърнете специално внимание при почистването на аксесоарите. 

21. Не сваляйте капака по време на работа на уреда. Внимавайте, когато наливате затоплено 

мляко от кана към друго устройство. 

22. Въпреки използването на устройството по предназначение и в съответствие със 

съветите за безопасност, не могат да бъдат напълно премахнати всички остатъчни рискови 

фактори. 

23. Внимание! Има риск от изгаряне поради изтичане на мляко. Не докосвайте части от уреда, 

различни от дръжката, когато устройството се използва. Винаги се уверявайте, че капакът е 

правилно затворен.. 

24. Повърхността, върху която се използва уреда, трябва да е чиста и суха. 

25. Могат да се използват само аксесоари, предоставени от производителя. Използването на 

други аксесоарите може да повреди уреда и да причини аварии. 

26. Уредът е предназначен за разпенване на мляко, да не се използва с други течности като 

сметана, супи, сосове, алкохол и др. Уредът не трябва да се използва със сухи съставки. 

27. За почистване използвайте мека влажна (не мокра) кърпа и нежен почистващ препарат. Не 

използвайте разтворители, бензин или други вещества, които могат да повредят уреда. 

28. Съхранявайте уреда на сухо място, което е защитено от влага и прах. Дъното на каната 

трябва да е сухо, преди да го поставите върху основата. 

29. Транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, което ще го предпази от механични 

повреди. 

30. Уредът трябва да се ремонтира само от квалифицирано лице, използващо оригинални 

резервни части. 

31. ВНИМАНИЕ! Този уред не е съвместим за използване с външни таймери за захранване или 

отделни системи за дистанционно управление. 

32. Не използвайте уреда без течност. Винаги трябва да е пълен най-малко до ниво  

MIN и не повече от MAX (маркировката е вътре в каната). При превишаване на капацитета за 

пълнене кана може да се прелее. 

33. Не поставяйте метални или подобни предмети в каната, защото може да причини повреда и 

да повлияе на работата на уреда. 

 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Този уред е предназначен за домакинството и подобни приложения, като например: 

- кухни в магазини, офиси и други работни места 

- домакинства 

- от гости в хотели, мотели и подобни места за настаняване 

МОНТАЖ 

Pokrywka - Капак  
Dzbanek na mleko – Кана за мляко 
Przycisk spieniania z podgrzewaniem – Бутон за разпенване и затопляне 
Podstawa - Основа 
Uszczelka - Уплътнение 
Przycisk spieniania na zimno (mieszanie) – Бутон за студено разпенване (смесване) 
Mieszadło do spieniania - Пенообразуваща бъркалка 
Mieszadło do podgrzewania - Бъркалка за отопление 
 

 
 
 
 



НИВО НА ЗАПЪЛВАНЕ НА КАНАТА 
 

 - Максимално ниво за загряване 500 мл 
 

 - Максимално ниво на разпенване 250 мл 
 

 - Минимално ниво 
 
 
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 
 
1. Отстранете опаковката, като запазите всички опаковъчни материали. 
2. Отстранете всички части на опаковката и фолиа и съхранете за по-късна употреба. Проверете 
дали са налични всички части на уреда. 
3. Преди да използвате уреда за първи път, почистете каната и  принадлежностите, както е 
описано в Раздел ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА, за да отстраните прах и производствени 
остатъци. 
 
УПОТРЕБА 
 
Преди употреба проверете дали параметрите на захранването съответстват на параметрите на 
уреда. 
 
АКСЕСОАРИ 
 

 - Разпенване със студено мляко, Разпенване и нагряване, вместимост 250 мл 
 

 - Загряване (с малко пяна), вместимост 500 мл 
 
 
 
 



ЗАГРЯВАНЕ И РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО 
 
За да се загрее и разпени млякото, изсипете 250 мл мляко в каната. Изберете подходящата 
бъркалка (според таблицата по-горе) и я поставете в каната. 
Свържете устройството към електрически контакт. Поставете капака на каната. Натиснете 
бутона за пенообразуване и загряване. Бутонът ще светне и устройството ще започне да работи. 
Когато цикълът приключи, бутонът ще изгасне. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не сваляйте капака, докато устройството работи. Има опасност да разлеете 
съдържанието. 
 
Разпенване (без загряване), "студено разпенване" 
 
Възможно е също да се разпенване на мляко без нагряване. Изсипете 250 мл мляко в каната. 
Изберете подходящата бъркалка (според таблицата по-горе) и я поставете в каната. 
Свържете устройството към електрически контакт. Поставете капака на каната. Натиснете 
бутона за пенообразуване без загряване. Бутонът ще светне и устройството ще започне да 
работи. Когато цикълът приключи, бутонът ще изгасне. 
 
Загряване 
 
Устройството може да се използва за загряване, без разпенване. За целта изсипете 500 мл 
мляко в каната, изберете подходящата бъркалка (според таблицата по-горе) и я поставете в 
каната. 
Свържете устройството към електрически контакт. Поставете капака на каната. Натиснете 
бутона за пенообразуване и загряване. Бутонът ще светне и устройството започва да работи. 
Когато цикълът приключи, бутонът ще изгасне. При нагряване се образува малко количество 
пяна. 
 
СЪВЕТИ 
 
Следните съвети за работа ще Ви помогнат да получите най-добър резултат. Най-добре за 
разпенвайте използвайте пълномаслено мляко (със съдържание на мазнини над 3%).  
Може да направи пяна и от студено мляко. Въпреки това, когато работите с устройството 
се отделя малко количество топлина; разпененото мляко няма да е толкова студено, колкото 
преди разпенване. 
Млякото в каната ще се нагрее до максимум 65 ~ 70˚C, което е идеалната температура за 
приготвяне на кафе. Възможно е на дъното на каната да се образува покритие от мляко, 
особено при разпенване с нагряване. За да не загори, каната трябва да се мие след всяко 
използвате. Не загрявайте мляко без инсталирана бъркалка. 
 
 
 
 



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 
Изключете устройството от контакта преди почистване. Извадете каната от основата и 
отстранете капака. 
 
Извадете каната, като следвате стъпките, описани в раздела Сглобяване, точки от 1 до 6. 
Извадете бъркалката от каната и я почистете с топла вода и почистващо средство. Избършете и 
поставете на безопасно място, далеч от деца. Използвайте вода с почистващо средство, за да 
почистите вътрешността на каната. Избършете. 
 
Избършете основата на устройството с влажна (не мокра) кърпа и мек почистващ препарат. Не 
потапяйте основата във вода или друга течност. 
 
Забранено е използването на киселини, разтворители, бензин и други почистващи препарати, 
включително абразивни почистващи препарати, които могат да повредят уреда. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не потапяйте основата във вода или друга течност. 
 
НЕИЗПРАВНОСТИ 

В случай, че уредът не работи, проверете дали е включен в изправен контакт. 

Не се опитвайте да разглобявате уредът за ремонт. В случай на неизправност, уредът трябва да бъде 

изключен от контакта и изпратен до сервизен център. 

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца. Уредът трябва да се съхранява измит и изсушен, 

защитен от механични повреди, прах и влага. Уредът трябва да се транспортира в оригиналната 

опаковка, предпазваща срещу механични повреди и замърсявания. 

Производителят си запазва правото на технически промени! 

Опаковката трябва да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби за отпадъците. 

 

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. 

Потребителят е длъжен да предаде уреда на оторизирана за целта компания.  

Тази процедура цели да се предотвратят вреди за хората или околната среда 

при изхвърляне на уреда в резултат от опасни компоненти. Съдържанието на 

вредни вещества в уреда е минимизирано, за да се избегнат вредни 

въздействия. 

 

 



 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
 
Напрежение: 220-240 V 
Честота: 50/60 Hz 
Номинална мощност: 650 W 
 
 
 
 
 
 
 


