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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar
el producto. Guarde este manual para referencias futuras o
nuevos usuarios.
Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando
use el producto.
Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje
especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de
que el enchufe tenga toma de tierra.
No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del
producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las
conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las
manos completamente secas antes de tocar el enchufe o
encender el producto.
Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de
daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado
por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para
evitar cualquier tipo de peligro.
No utilice ningún accesorio que no haya sido recomendado por
el fabricante, ya que podría ocasionar daños.
Apague y desenchufe el producto de la fuente de alimentación
cuando no esté siendo usado y antes de limpiarlo. Tire del
enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
La temperatura de las superficies accesibles podría
ser alta mientras se usa el producto y podría causar
quemaduras. No toque las superficies calientes
mientras esté en funcionamiento e inmediatamente después,
utilice guantes.
Este producto está diseñado exclusivamente para uso
doméstico. No es apropiado para usos comerciales o
industriales. No lo utilice en el exterior.
No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación.
Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que
el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome
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sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.
Coloque el dispositivo sobre una superficie seca y estable.
Asegúrese de que el depósito está correctamente introducido
en el dispositivo y de que la tapa está cerrada antes de ponerlo
en funcionamiento. No lo extraiga mientras el dispositivo esté
encendido.
No use el producto bajo las siguientes circunstancias:
Dentro o encima de cocinas eléctricas o de gas, hornos calientes
o cerca de fuego.
Sobre superficies blandas (como alfombras) o donde pueda
volcarse durante su uso.
En exteriores o áreas con altos niveles de humedad.
Este dispositivo no está diseñado para funcionar a través de
temporizadores o sistemas de control remoto externos.
No deje el dispositivo sin supervisión.
Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de retirar
alguna de las partes o accesorios.
El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años.
Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8
años de edad si están continuamente supervisados.
Este producto puede ser usado por personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de
experiencia y conocimiento si están supervisados o han
recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una
forma segura y entienden los riesgos que este implica.
Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con
el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el
producto está siendo usado por o cerca de niños.
Aviso: este producto ha superado un control de calidad
previo a su comercialización para garantizar su correcto
funcionamiento. Después del control se realiza una limpieza
exhaustiva del artículo, por lo que podrían quedar restos de
agua en su interior.
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SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions thoroughly before using the appliance.
Keep this instruction manual for future reference or new users.
All safety instructions should be closely followed when using
the appliance.
Make sure that the mains voltage matches the voltage stated
on the rating label of the appliance and that the outlet is
grounded.
Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part
of the appliance in water or any other liquid, nor expose the
electrical connections to water. Make sure your hands are dry
before handling the plug or switching on the appliance.
Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is
damaged, it must be replaced by the official Technical Support
Service of Cecotec, in order to avoid any type of danger.
Do not use any accessory that has not been recommended by
Cecotec, as they might cause injuries or damage.
Turn off and unplug the juicer from the mains supply when not
in use and before cleaning. Pull from the plug, not the cord, to
disconnect it from the outlet.
The temperature of accessible surfaces may be high
while in use and could cause burns. Do not touch hot
surfaces while in use or immediately after. Use gloves.
This appliance is intended for domestic use only. It is not suitable
for commercial or industrial use. Do not operate outdoors.
Do not twist, bend, strain, or damage the power cord in any
way. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not let
it touch hot surfaces. Do not let the power cord hang over the
edge of table or countertop.
Place the appliance on a flat, stable and dry surface.
Make sure the tank is properly fixed to the device and that the
lid is closed before operating. Do not remove it while the device
is turned on.
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Do not use the appliance under the following circumstances:
On or near a gas or electric hob, in heated ovens, or near open
flames.
On soft surfaces (such as carpets) or where it may tip over
during use.
Outdoors or in areas with high humidity levels.
This appliance is not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
Do not leave the appliance unattended.
Make sure the device is completely turned off before removing
any of the parts or accessories.
The appliance is not intended to be used by children under the
age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as
they are given continuous supervision.
This appliance is not intended to be used by persons with
reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack
of experience or knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning the use of the appliance
in a safe way by a person responsible for their safety, and
understand the hazards involved.
Supervise young children to make sure that they do not play
with the appliance. Close supervision is necessary when the
appliance is being used by or near children.
Warning: This product has undergone a quality control previous
to its commercialization with the aim of ensuring its correct
operating. After the quality control testing, the appliance is
cleaned thoroughly, therefore, there could be rests of water
drops or coffee in its inner parts.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочитайте эти инструкции перед
использованием устройства. Сохраните эту инструкцию
для использования в будущем или для новых
пользователей.
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует
напряжению, указанному на паспортной табличке
устройства и что розетка заземлена.
• Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть
устройства в воду или любую другую жидкость, а также не
подвергайте воздействию воды электрические
соединения устройства. Убедитесь, что ваши руки сухие,
прежде чем брать в руки электровилку или включать
устройство.
• Регулярно проверяйте шнур питания на наличие
видимых повреждений. Если шнур поврежден, его
необходимо заменить официальным сервисным центром
Cecotec.
• Не перекручивайте, не сгибайте, не напрягайте и не
повреждайте шнур питания каким-либо образом.
Берегите его от острых краев и источников тепла. Не
позволяйте ему касаться горячих поверхностей. Не
позволяйте шнуру свисать с края рабочей поверхности
или столешницы.
• Отключайте устройство от источника питания, когда оно
не используется и перед чисткой. Дайте ему остыть перед
сборкой или разборкой, а также перед выполнением работ
по техническому обслуживанию.
• Это устройство предназначено только для домашнего
использования. Оно не подходит для коммерческого или
промышленного использования.
Не эксплуатируйте устройство при следующих
обстоятельствах:
На газовой или электрической плите или рядом с ней, в
печах с подогревом или вблизи открытого огня.
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На мягких поверхностях (таких как ковры) или там, где
устройство может опрокинуться во время использования.
На открытом воздухе или в местах с высоким уровнем
влажности.
Температура доступных поверхностей устройства может
быть высокой во время использования и может вызвать
ожоги. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время
использования или сразу после.
Не мойте устройство в посудомоечных машинах.
Устройство должно эксплуатироваться с минимальным
свободным пространством 20 см с каждой стороны и 30 см
сверху.
Не размещайте устройство под кухонными стенками или
шкафами, поскольку испарения могут привести к
повреждению мебели.
Не наливайте молоко или другие жидкости в резервуар для
воды. Бак должен быть заполнен только водой.
Не переполняйте портафильтр.
Не используйте устройство без воды.
Никогда не используйте устройство без подходящего
контейнера под дозатором кофе и насадкой молочного
бака.
• Устройство не предназначено для использования детьми в
возрасте до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать
устройство если они находятся под постоянным
наблюдением взрослых.
•Данное устройство может использоваться детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными физическими,
чувствительными или умственными способностями, а также
с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть
постоянное наблюдение или предоставлена инструкция
относительно безопасного использования устройства, и
пользователь понимает все риски использования.
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• Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с
устройством. Необходимо пристальное наблюдение за
детьми, когда дети пользуются устройством или,
устройство работает рядом с ними.
Внимание: данное устройство прошло предпродажное
тестирование для проверки качества его работы. После
проверки устройство тщательно очищается, поэтому при
его распаковке можно обнаружить остатки воды или
кофе во внутренних частях устройства.
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ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Уважно прочитайте цю інструкції перед використанням
пристрою. Збережіть цю інструкцію для використання в
майбутньому або для нових користувачів.
• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню,
надрукованому на табличці пристрою і що розетка заземлена.
• Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину
пристрою в воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте
впливу води електричні з'єднання пристрою. Переконайтеся, що
ваші руки сухі, перш ніж брати в руки електровилки або включати
пристрій.
• Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих
пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в
уповноваженому центрі Cecotec.
• Не перекручуйте, не згинайте, не напружуйте і не пошкоджуйте
шнур живлення будь-яким чином. Бережіть його від гострих країв
і джерел тепла. Не дозволяйте йому торкатися гарячих поверхонь.
Не дозволяйте шнуру звисати з краю робочої поверхні або
стільниці.
• Не забувайте вимикати пристрій від джерела живлення, коли
воно не використовується і перед чищенням. Дайте йому
охолонути перед складанням або розбиранням, а також перед
виконанням робіт з технічного обслуговування.
• Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання.
Воно не підходить для комерційного або промислового
використання.
Не використовуйте пристрій при наступних обставинах:
На газовій або електричній плиті або поруч з нею, в печах з
підігрівом або поблизу відкритого вогню.
На м'якій поверхні (таких як килими) або там, де пристрій
може перекинутися під час використання.
На відкритому повітрі або в місцях з високим рівнем вологості.
Температура доступних поверхонь пристрою може бути високою
під час використання і може викликати опіки. Не торкайтеся до
гарячих поверхонь під час використання або відразу після.
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Не мийте пристрій в посудомийних машинах.
Прилад має знаходитися з мінімальним вільним простором
20 см з кожного боку і 30 см зверху.
Не ставте виріб під кухонними стінками або шафами,
оскільки випаровування можуть призвести до пошкодження
меблів.
Не наливайте молоко або інші рідини в резервуар для води.
Бак повинен бути заповнений тільки водою.
Не переповнюйте портафільтр.
Не використовуйте пристрій без води.
Ніколи не використовуйте пристрій без відповідного
контейнера під дозатором кави і насадкою молочного бака.
• Пристрій не призначений для використання дітьми віком до
8 років, діти старше 8 років, можуть використовувати
пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом
дорослих.
• Ця система може використовуватися дітьми старше 8 років
та особами з обмеженими фізичними, чутливими або
розумовими здібностями, а також браком відповідного
досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження
або надана інструкція щодо безпечного використання
пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
• Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з
пристроєм. Необхідно пильне спостереження за дітьми, коли
діти користуються пристроєм або, пристрій працює поряд з
ними.
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Увага: даний пристрій пройшов передпродажне тестування
для перевірки якості його роботи. Після перевірки пристрій
ретельно очищається, тому при його розпакування можна
виявити залишки води або кави у внутрішніх частинах
пристрою.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il
prodotto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri o
nuovi utenti.
Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza quando si
usa il prodotto.
Verificare che la tensione di rete coincida con la tensione
specificata sull’etichetta di classificazione del prodotto e che
la presa elettrica sia dotata di conduttore di terra.
Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte del
prodotto in acqua o all’interno di qualsiasi altro liquido, né
esporre le componenti elettriche all’acqua. Verificare di avere
le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o
accendere il prodotto.
Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione alla ricerca
di danni visibili. Se il cavo dovesse presentare danni, dovrà
essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di
Cecotec per evitare qualsiasi tipo di pericolo.
Non utilizzare nessun accessorio non suggerito da Cecotec,
dato che potrebbe provocare danni.
Spegnere e scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione
quando non si sta usando e prima di pulirlo. Tirare la presa per
scollegarlo, non tirare il cavo.
La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere
alta mentre si usa il prodotto e potrebbe causare
bruciature. Non toccare le superfici calde mentre è
in funzionamento e immediatamente dopo, utilizzare
guanti.
Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per
uso domestico. Non è appropriato per uso commerciale o
industriale. Non utilizzare in esterni.
Non torcere, piegare, tendere o danneggiare il cavo di
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alimentazione. Proteggerlo da bordi affilati e fonti di calore.
Non permettere che il cavo tocchi superfici calde. Non lasciare
che il cavo spunti sopra il bordo della superficie o piano da
cucina.
Collocare il dispositivo su di una superficie piana, stabile e
asciutta.
Prima di metterla in funzione, verificare che il serbatoio venga
correttamente introdotto nella macchina e che il coperchio sia
chiuso. Non estrarre il coperchio mentre il prodotto è acceso.
Non usare il prodotto nelle seguenti circostanze:
Dentro o sopra cucine elettriche o a gas, forni caldi o vicino al
fuoco.
Su superfici morbide (come tappeti) o dove si possa capovolgere
durante il suo uso.
In esterno o aree con alti livelli di umidità.
Questo dispositivo non è stato progettato per funzionare
attraverso timer o sistemi di controllo remoto esterni.
Non lasciare il dispositivo senza supervisione.
Verificare che il dispositivo sia completamente spento prima di
ritirare una delle parti o accessori.
L’apparato non deve essere usato da bambini da 0 a 8 anni.
Questo elettrodomestico può essere usato da bambini a partire
dagli 8 anni di età sotto la supervisione continua di un adulto.
Questo prodotto può essere usato da persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di
esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo
ricevuto istruzioni riguardanti l’uso dell’apparato in modo
sicuro e comprendono i rischi che lo stesso implica.
Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il
prodotto. È necessario supervisionare rigidamente nel caso in
cui il prodotto venga utilizzato da o vicino a bambini.
Avviso: questo prodotto ha superato un controllo di qualità
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precedente alla sua commercializzazione per garantire il suo
corretto funzionamento. Dopo il controllo si effettua una
pulizia esaustiva dell’articolo, per cui potrebbero rimanere
resti d’acqua al suo interno.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o
produto. Guarde este manual para referências futuras ou
novos usuários.
Siga atentamente estas instruções de segurança quando usar
o produto.
Certifique-se de que a voltagem de rede coincide com a
voltagem especificada na etiqueta de classificação do produto
e de que a tomada tenha ligação à terra.
Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica
do produto na água ou qualquer outro líquido nem as exponha
as conexões elétricas à água. Certifique-se de que tem as mão
completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o
produto.
Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de
danos visíveis. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado
pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial de Cecotec para
evitar qualquer tipo de perigo.
Não utilize nenhum acessório que não tenha sido recomendado
pelo fabricante, já que poderá causar danos.
Desligue o produto e desconecte da corrente elétrica quando
não estiver a ser usado e antes de limpar. Puxe pela ficha para
desconectar, não puxe pelo cabo.
A temperatura das superfícies acessíveis pode
ser alta enquanto se usa o produto e poderia
causar queimaduras. Não toque nas superfícies
quentes enquanto estiver em funcionamento ou
imediatamente depois, utilize luvas.
Este produto está desenhado exclusivamente para uso
doméstico. Não está apropriado para usos comerciais ou
industriais. Não utilize em exteriores.
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Não torça, dobre, estique ou danifique o cabo de alimentação.
Proteja-o de bordas afiadas e fontes de calor. Não permita
que o cabo toque superfícies quentes. Não deixe que o cabo se
aproxime da superfície de cocção.
Coloque o produto numa superfície plana, seca e estável.
Certifique-se de que o depósito está corretamente introduzido
no dispositivo e de que a tampa está fechada antes de o pôr em
funcionamento. Não o extraia enquanto o dispositivo estiver
aceso.
Não use o produto sobre nenhuma destas circunstâncias:
Dentro ou em cima de cozinhas elétricas ou gás, fornos quentes
ou perto de fogo.
Sobre superfícies suaves (como tapetes) ou onde possa virar e
cair durante o uso.
Em exteriores ou áreas com altos níveis de humidade.
Este produto não está desenhado para funcionar através de
temporizadores ou sistemas de controlo remoto externos.
Não deixe o dispositivo sem supervisão.
Certifique-se de que o dispositivo esteja apagado antes de
remover algumas das partes ou acessórios.
O aparelho não deve ser usado por crianças de 0 a 8 anos. Este
aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos se estiveram
continuamente sob supervisão.
Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento se estão supervisionados ou
tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho
de uma forma segura e entendem os riscos que este implica.
Supervisione as crianças de que não brinquem com o produto.
É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser
usado perto ou por crianças.
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Aviso: este produto superou um controlo de qualidade prévio à
sua comercialização para garantir o seu coreto funcionamento.
Depois do controlo, é realizada uma limpeza exaustiva do
produto, pelo que poderão ficar restos de água no seu interior.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de volgende voorschriften aandachtig voordat u het
toestel gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e)
gebruik of gebruikers.
Volg aandachtig deze voorschriften wanneer u dit toestel
gebruikt.
Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning
vermeld op het classificatielabel van het toestel en dat het
stopcontact geaard is.
Dompel de kabel, de stekker of andere onderdelen van het
toestel niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de
elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg dat uw
handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het
toestel inschakelt.
Controleer de kabel regelmatig op zichtbare schade. Als de kabel
beschadigd is, moet hij worden hersteld door de technische
dienst van Cecotec om elk gevaar te vermijden.
Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door de
fabrikant. Niet-aanbevolen accessoires zouden schade kunnen
veroorzaken.
Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact als
u het niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt. Trek aan de
stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan
de kabel.
De temperatuur van de aanraakbare oppervlakken
kan oplopen tijdens het gebruik en brandwonden
veroorzaken. Raak de hete oppervlakken niet aan als
het toestel in gebruik is of kort na het gebruik. Gebruik
wanten.
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
Het toestel is niet geschikt voor commercieel of industrieel
gebruik. Gebruik het toestel niet buiten.
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De voedingskabel mag niet verwrongen, gevouwen, uitgerekt of
beschadigd worden. Bescherm de kabel tegen scherpe randen
en warmtebronnen. Zorg dat er geen contact is tussen de kabel
en hete oppervlakken. Laat de kabel niet over de rand van het
werkoppervlak of aanrecht hangen.
Plaats het toestel op een droog, stabiel oppervlak.
Zorg ervoor dat reservoir correct in het toestel zit en dat het
deksel gesloten is voordat u het toestel inschakelt. Verwijder
deze elementen niet terwijl het toestel aan het werken is.
Gebruik het toestel niet onder de volgende omstandigheden:
Op elektrische kookplaten of gasfornuizen, in warme ovens of
nabij vuur.
Op zachte oppervlakken (zoals tapijt) of op plekken waar het
toestel om kan vallen tijdens gebruik.
Buitenshuis of in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
Dit toestel is niet ontworpen om gebruikt te worden met een
externe timer of afstandsbediening.
Laat het toestel niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
Controleer of het toestel uitgeschakeld is voordat u onderdelen
of accessoires verwijdert.
Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van 0 tot
8 jaar. Het toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8
jaar indien ze onder voortdurend toezicht staan.
Dit product kan gebruikt worden door personen met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een
gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan
of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige
gebruik van het toestel en ze de risico’s begrijpen die ermee
verbonden zijn.
Strikt toezicht is noodzakelijk als het toestel gebruikt wordt
door of in de buurt van kinderen.
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Opmerking: dit toestel is onderworpen aan een
kwaliteitscontrole voor de verkoop. Na deze controle wordt
het toestel grondig schoongemaakt. Om deze reden zouden er
waterdruppels achtergebleven kunnen zijn in het toestel.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie
poniższą instrukcję. Zachować tę instrukcję dla wykorzystania
w przyszłości lub dla nowych użytkowników
Podczas korzystania z produktu należy dokładnie przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa
Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka
jest uziemiona.
Zadbaj o to, aby wtyczka, kabel ani żadna inna część urządzenia
nie weszła w kontakt z wodą czy innym płynem. Nie wystawiaj
elektrycznych elementów produktu na działanie wody. Przed
podłączeniem urządzenia do gniazdka lub jego uruchomieniem
upewnij się, że masz suche ręce.
Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem ewentualnych
uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony
przez oficjalny serwis pomocy technicznej Cecotec, aby uniknąć
niebezpieczeństwa.
Nie używaj żadnego akcesorium, które nie zostało zalecone
przez producenta, gdyż może spowodować szkody.
Wyłącz i rozłącz wtyczkę z prądu na czas nieużytkowania
urządzenia lub przed przystąpieniem do jego czyszczenia. Aby
rozłączyć, pociągnij za wtyczkę, nie ciągnij za kabel.
Aparat w czasie pracy może nagrzewać się do
wysokich temperatur i powodować oparzenia. Unikaj
bezpośredniego dotykania jego powierzchni, kiedy jest
uruchomione oraz bezpośrednio po jego wyłączeniu.
Użyj rękawic.
Ten produkt został stworzony użytku w domu Produkt nie jest
przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Nie używaj produktu na zewnątrz.
Nie skręcaj, nie rozciągaj ani nie uszkadzaj kabla zasilającego.
Chroń przed ostrymi krawędziami i gorącem. Nie pozwól, aby
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kabel wszedł w kontakt z gorącymi przedmiotami. Kabel nie
może zwisać z krawędzi przestrzeni roboczej.
Postaw urządzenie na suchej i stabilnej powierzchni.
Zanim uruchomisz urządzenie, upewnij się, czy zbiornik
jest odpowiednio zainstalowany, a pokrywa zamknięta. Nie
wyciągaj zbiornika, kiedy urządzenie jest uruchomione.
Nie używaj urządzenia w następujących okolicznościach:
Na kuchenkach gazowych, elektrycznych ani piecach oraz
wewnątrz nich.
Na miękkich powierzchniach (np. na dywanach), gdzie mogłoby
się przewrócić podczas pracy.
Na zewnątrz lub w miejscach o wysokiej wilgotności powietrza.
To urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy z timerem ani
zewnętrznymi systemami zdalnej kontroli.
Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
Wyłącz urządzenie, zanim ściągniesz jakąkolwiek jego część
czy akcesorium.
Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku od 0 do 8 lat.
Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku od 0 do 8 lat.
Ten produkt może być stosowany przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub
otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania
urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
Zachowaj szczególną czujność, gdy z urządzenia korzystają
dzieci lub gdy jest używane w ich pobliżu.
UWAGA: ten produkt został poddany kontroli jakości przed
wprowadzeniem go na rynek w celu zagwarantowania jego
prawidłowego funkcjonowania. Po zakończeniu kontroli
urządzenie było dokładnie oczyszczone, dlatego istnieje
prawdopodobieństwo, że w jego strukturach znajdą się
pozostałości wody.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější
použití nebo pro nové uživatele.
Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto
bezpečnostních předpisů.
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na
etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani
jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se,
že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo
přístroje.
Pravidelně přístroj konrolujte, abyste zjistili viditelná poškození.
Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u oficiálního
technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo jakýmkoli
nebezpečím.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno
výrobcem, protože by mohlo způsobit škodu.
Vypněte a odpojte od elektrického proudu pokud přístroj
nepoužíváte a před čištěním. Pro odpojení zatáhněte za
zástrčku, ne za kabel.
Teplota přístupných povrchů při používání by mohla
dosáhnout vysokých teplot a způsobit popáleniny.
Nedotýkejte se horkých povrchů během používání a
bezprostředně po něm. Používejte rukavice.
Tento produkt je je vhodný výlučně pro domácí využití. Není
vhodný pro komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte
venku.
Neotáčejte, neohýbejte, nenatahujte ani jinak nepoškozujte
napájecí kabel. Chtaňte ho před ostrými hranami a zdroji tepla.
Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. Nedovolte,
aby kabel visel přes okraj pracovní desky.
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Umístěte přístroj na stabilní a suchý povrch.
Ujistěte se, že vysoce nádoba je správně instalována v přístroji
a že víko je zavřené, než přístroj zapnete. Nevyjímejte ho během
fungování přístroje.
Nepoužívejte přístroj za následujících podmínek:
V nebo nad elektrickými nebo plynovými troubami, horkými
troubami a nebo v blízkosti ohně.
Na měkkém povrchu (např. koberec) nebo na povrchu, který by
mohl zpříčinit převrhnutí přístroje.
Venku nebo v místech s vysokou vlhkostí.
Tento přístroj není navržen, aby fungoval prostřednictvím
časovače nebo dálkových ovladačů.
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.
Ujistěte, že je produkt vypnutý než budete manipulovat s
některými čásmi nebo příslušenstvím.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj
může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým
dozorem.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním,
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v
blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Upozornění: tento přítroj prošel kontrolou kvality před
uvedením do prodeje, aby bylo zkontrolováno jeho správné
fungování. Po vyzkoušení byl důkladně vyčištěn, proto je
možné, že vevnitř zůstaly zbytky vody.
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ESPAÑOL

1. PIEZAS Y COMPONENTES
Fig. 1
1. Tapa del depósito de agua
2. Depósito de agua
3. Brazo de la cafetera
4. Tapa de la bandeja de goteo
5. Bandeja de goteo
6. Interruptor de encendido
7. Cuchara medidora
8. Filtro simple
9. Filtro doble
10. Embudo
11. Brazo
12. Selector de espuma
13. Tubo dispensador de espuma
14. Palanca del tubo dispensador de espuma
15. Espresso
16. Doble espresso
17. Cappuccino
18. Cappuccino doble
19. Latte
20. Latte doble
21. Limpieza

2. ANTES DE USAR
Saque el producto de la caja.
Retire todo el material de embalaje, pegatinas o etiquetas.
Limpieza de las partes y componentes:
Asegúrese de que el dispositivo y todas las luces están apagadas y de que está desconectado
de la toma de corriente.
Retire el depósito de leche, de agua, el brazo, todos los filtros y la cuchara medidora y lávelos
con agua y producto de limpieza. Enjuáguelos bien y séquelos completamente antes de
colocarlos en su posición de nuevo.
Aviso: para que el producto funcione correctamente, límpielo después de cada uso.
Limpieza del interior:
Llene el depósito de agua por encima de la marca “mín.” y por debajo de la marca “máx.”.

POWER INSTANT-CCINO 20 TOUCH WHITE / BLACK
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ESPAÑOL
Llene el depósito de leche con agua por encima de la marca “mín.” y por debajo de la marca
“máx.”.
Seleccione uno de los filtros y colóquelo dentro del brazo. Inserte el brazo en la unidad,
asegurándose de que está correctamente ajustado y ponga un vaso debajo. Asegúrese de que
el tubo dispensador está dentro del vaso.
Conecte el dispositivo a una toma de corriente.
Accione el interruptor de encendido. Los botones del dispositivo parpadearán 3 veces y la
máquina emitirá un pitido.
Una vez que los iconos se iluminen de forma fija, pulse el botón de “Cappuccino doble”.
El proceso habrá terminado cuando todos los iconos estén iluminados de forma fija.

3. FUNCIONAMIENTO
Tamaño de los cafés
Espresso

Simple
Doble

40-60 ml
90-110 ml

Cappuccino

Simple
Doble

80-150 ml
160-300 ml

Latte

Simple
Doble

160-300 ml
250-350 ml

Llenado del depósito de agua
Extraiga el depósito de agua y llénelo de agua. Luego, coloque el dispositivo de nuevo en su
posición y asegúrese de que está bien fijado.
Para llenar el depósito de agua sin sacarlo del dispositivo, utilice una jarra para verter el agua
dentro.
Advertencia: el nivel del agua no debe estar por debajo de la marca “mín.” ni exceder la marca
“máx.”.
Advertencia: no utilice agua caliente para rellenar el depósito de agua.
Llenado del depósito de leche
Retire el depósito de leche y abra la tapa. Llénelo de leche entre las marcas “mín.” y “máx.”.
Una vez que esté lleno, ciérrelo y colóquelo de nuevo en la posición correcta.
Aviso: el dispositivo es compatible con cualquier tipo de leche: entera, desnatada, orgánica,
de soja, etc.
Selección del filtro
Utilice el filtro pequeño para una cucharada de café molido.

28
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ESPAÑOL
Fig. 2
Utilice el filtro grande para una cucharada doble de café molido.
Fig. 3
Llenado del café
Utilice la cuchara medidora para echar el café en el filtro seleccionado.
Prénselo firmemente y de forma regular con la prensa de la cuchara.
Limpie los restos del café sobrante del borde antes de colocarlo en su posición.
Fig. 4
Colocación del brazo
Mueva el clip de sujeción hacia atrás y fije el brazo en su posición correcta.
Coloque el brazo de manera que esté alineado con el icono “unlock” del seguro y que encaje
en la ranura.
Gírelo hacia la derecha hasta que el clip de sujeción esté alineado con el icono “lock”.
Fig. 5
Colocación de los vasos
Despliegue la bandeja sujetavasos y colóquela a la altura deseada dependiendo del café que
se vaya a preparar, simple o doble.
Mantenga la bandeja en su compartimento si va a utilizar un vaso largo para preparar
cappuccino o latte.
Advertencia: al preparar cappuccino o latte, asegúrese de ajustar la palanca del tubo
dispensador de manera que el tubo esté dentro del vaso que se va a utilizar.
Encendido del dispositivo
Asegúrese de que el dispositivo está conectado a una toma de corriente.
Accione el interruptor de encendido. Los iconos parpadearán 3 veces y la máquina emitirá un
pitido. Los iconos parpadearán durante el proceso de precalentamiento hasta que el sistema
de calentamiento alcance la temperatura óptima.
Una vez que los iconos se queden iluminados de forma fija, la máquina estará lista para ser
usada.
Estado de suspensión
La cafetera entrará en modo de suspensión automáticamente después de 25 minutos de
inactividad. Todos los iconos se apagarán excepto “Limpieza”.
Pulse “Limpieza” para activar la máquina de nuevo. Todos los iconos se iluminarán y la máquina
emitirá un pitido indicando que está activada.
Funciones
Espresso
El agua caliente pasa a través de café molido finamente. Normalmente, se sirve en cantidades
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ESPAÑOL
de 44 a 59 ml debido a su fuerza.
Pulse el botón de “Espresso simple” para preparar un espresso simple.
Pulse el botón de “Espresso doble” para preparar un espresso doble.
Cappuccino
Bebida formada por 1/3 de espresso, 1/3 de leche vaporizada y 1/3 de espuma de leche.
Seleccione la cantidad deseada de espuma desplazando el selector de espuma hacia la
izquierda (menos espuma) o hacia la derecha (más espuma). La intensidad de la espuma se
puede ajustar durante el proceso de preparación.
Pulse el botón de “Cappuccino simple” para preparar un cappuccino simple.
Pulse el botón de “Cappuccino doble” para preparar un cappuccino doble.
Aviso: una vez la máquina haya acabado de dispensar el café, dispensará la leche. Para obtener
menos cantidad de leche que la preconfigurada, pulse el botón pulsado anteriormente cuando
haya obtenido la cantidad deseada.
Latte
Bebida formada por 1/4 de espresso y 3/4 de espuma de leche.
Pulse el botón de “Latte simple” para preparar un latte simple.
Pulse el botón de “Latte doble” para preparar un latte doble.
Aviso: una vez la máquina haya acabado de dispensar el café, dispensará la leche. Para obtener
menos cantidad de leche que la preconfigurada, pulse el botón pulsado anteriormente cuando
haya obtenido la cantidad deseada.
Espuma de leche
Mantenga pulsado para preparar la cantidad deseada de espuma de leche. Deje de pulsar el
icono una vez que haya obtenido la cantidad deseada.
Retire el depósito de leche y guárdelo en la nevera o vacíe la leche restante.
Fig. 6
Personalización de cafés
La cantidad de café se puede ajustar y guardar para futuros cafés.
Mantenga pulsado el botón de “Espresso simple” hasta que haya obtenido la cantidad deseada
de café para un espresso simple. Esta cantidad se guardará y aplicará al resto de cafés simples.
Mantenga pulsado el botón de “Espresso doble” hasta que haya obtenido la cantidad deseada
de café para un espresso doble. Esta cantidad se guardará y aplicará al resto de cafés dobles.
Para preparar menos café que el que hace la máquina por defecto, mantenga pulsado el mismo
icono y deje de pulsarlo cuando tenga la cantidad deseada.
Advertencia: únicamente utilice café tostado o molido en la cafetera.

30

01557_01558_Power Instant-ccino 20 Touch _Manual_YV_02020217.indd 30

17/2/20 14:56

ESPAÑOL

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Depósito de leche y tubo dispensador de espuma
A pesar de que el depósito de leche se puede guardar con leche en la nevera, es importante
limpiar tanto el depósito como el tubo dispensador regularmente para evitar bloqueos y
formación de residuos. Siga las siguientes instrucciones:
Retire el depósito de leche de la unidad.
Retire la tapa del depósito.
Tire la leche que haya sobrado y lave el depósito y la tapa a fondo con agua y jabón.
Enjuáguelos y séquelos bien. No utilice productos de limpieza ni esponjas abrasivas, ya que
podrían dañar el acabado. El depósito de leche se puede lavar en el lavavajillas. No lave la tapa
del depósito en el lavavajillas.
Coloque un vaso grande debajo del tubo dispensador de espuma.
Pulse el botón de “Limpieza” la unidad comenzará a emitir vapor a través del tubo dispensador,
déjelo durante varios segundos hasta que no se observen restos de leche en el vaso. Una vez
que no se observe más leche, pulse el botón de “Limpieza” una vez para parar el proceso.
Vacíe el agua restante del depósito de leche y colóquelo de nuevo en el dispositivo.
Salida de café, brazo y filtros
Apague el interruptor de encendido, asegúrese de que todos los iconos están apagados y
desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
Permita que la máquina se enfríe para evitar quemaduras.
Retire el brazo y limpie los restos de café. Lave tanto el brazo como el filtro con agua caliente
y jabón, y enjuáguelos bien. No lave el brazo ni los filtros en el lavavajillas.
Utilice un paño húmedo o servilleta para limpiar la salida de café.
Coloque el brazo sin ningún filtro en la salida de café de la unidad.
Coloque un vaso grande vacío debajo del brazo.
Pulse el botón de “Espresso simple” y la máquina llevará a cabo el proceso de limpieza y una
vez que haya terminado, parará automáticamente.
Depósito de agua
Se recomienda vaciar el depósito de agua después de cada uso. Lávelo con agua y jabón,
enjuáguelo y séquelo bien antes de colocarlo en la unidad de nuevo. El depósito de agua
también se puede lavar en el lavavajillas.
Carcasa del producto
Utilice un paño suave y humedecido para limpiar la parte exterior de la cafetera.
No use productos de limpieza ni esponjas abrasivas, ya que podrían dañar la superficie del
producto.
Advertencia: no sumerja el dispositivo en agua.
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Descalcificación
La formación de depósitos de minerales en la unidad podría afectar al funcionamiento de la
máquina. El aumento del tiempo de preparación de un café o la aparición de vapor excesivo son
signos de que la máquina requiere ser descalcificada.
El proceso de descalcificación se debe llevar a cabo cada cierto tiempo, dependiendo de la
dureza del agua utilizada.
Dureza del agua

Frecuencia de descalcificación

Agua blanda (filtrada)

Cada 80 cafés

Agua dura (del grifo)

Cada 40 cafés

Descalcificación del depósito de agua
Llene el depósito con un 50 % de vinagre y un 50 % de agua.
Déjelo toda la noche con la solución.
Retire el depósito del dispositivo y tire el agua con el vinagre.
Llene el depósito con agua y enjuáguelo a fondo. Repita este paso 2 veces.
Descalcificación de la parte interior
Lleve a cabo el proceso de descalcificación del depósito de agua explicado anteriormente.
Apague el interruptor de encendido, asegúrese de que todos los iconos están apagados y
desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
Llene el depósito con vinagre sobre la marca “mín.”.
Introduzca el brazo con el filtro (sin café) y coloque un vaso grande o jarra debajo de él.
Conecte el dispositivo a una toma de corriente.
Accione el interruptor de encendido y, una vez que los iconos hayan dejado de parpadear, pulse
el botón de “Espresso doble” 3 segundos. El vinagre comenzará a fluir por la unidad, y cuando
acabe el proceso, parará automáticamente.
Coloque un vaso grande (al menos de 325 ml) debajo del tubo dispensador de espuma y llene
el depósito de leche de agua.
Pulse el botón de “Cappuccino simple” durante 3 segundos para activar la función de
limpieza. Permita que la unidad dispense agua a través del tubo durante unos 30 segundos
aproximadamente.
Pulse el botón de “Cappuccino simple” para parar.
Repita los pasos anteriores tantas veces como considere necesarias para eliminar todos los
restos de vinagre.
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5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Causas

Soluciones

El café no sale

No hay agua en el depósito.
El café está demasiado
molido.
Hay demasiado café en el
filtro.
El dispositivo no está
encendido o conectado.
El café está demasiado
prensado.

Añada agua.
Muela el café menos fino.
Llene el filtro con menos café.
Conecte la unidad a una toma
de corriente y enciéndala.
Rellene el filtro con café, no lo
prense demasiado.

El café se sale por el
borde del brazo.

El brazo no se ha colocado en
la posición de bloqueo.
Hay café molido alrededor del
borde del filtro.
Hay demasiado café en el
filtro.

Gire el asa del filtro a la
posición de bloqueo.
Limpie el borde.
Llénelo con menos café.

La leche no tiene espuma.

Se ha acabado el vapor.
La leche no está lo
suficientemente fría.
El tubo de dispensador de
espuma está bloqueado.

Asegúrese de que hay
suficiente agua en el
depósito.
Permita que la leche se
enfríe antes de preparar el
cappuccino.
Siga las instrucciones para
limpiar el depósito de leche
y el tubo dispensador de
espuma.

El café sale muy rápido.

El café molido es muy grueso.
No hay suficiente café en el
filtro.
El café no está prensando
correctamente.

Utilice un café molido más
fino.
Utilice más café.
Rellene el filtro con café y
prénselo con mayor fuerza.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Bianca
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Nera
Referencia del producto: 01557-01558
Potencia: 1350 W
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Voltaje y frecuencia: 220-240 V, 50/60 Hz
Made in China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS
La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser
reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos
electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar
la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto
que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.
El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar
este producto de forma correcta.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus
electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las
autoridades locales.

9. GARANTÍA Y SAT
Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se
conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un
uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.
La garantía no cubrirá:
Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto
a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta
atribuible al consumidor.
Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el
SAT oficial de Cecotec.
Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la
legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el
servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.
Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase
en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de
teléfono +34 96 321 07 28.

34

01557_01558_Power Instant-ccino 20 Touch _Manual_YV_02020217.indd 34

17/2/20 14:56

ENGLISH

1. PARTS AND COMPONENTS
Fig. 1
1. Water tank cover
2. Water tank
3. Portafilter
4. Drip tray cover
5. Drip-tray
6. Power switch
7. Measuring spoon
8. Single filter
9. Double filter
10. Funnel
11. Portafilter
12. Froth knob
13. Froth-dispensing tube
14. Froth-dispensing tube lever
15. Espresso
16. Double espresso
17. Cappuccino
18. Double cappuccino
19. Latte
20. Double latte
21. Clean

2. BEFORE USE
Take the product out of the box.
Remove all packaging material, stickers or labels.
Cleaning parts and components:
Make sure the device and all the lights are off. Make sure it is unplugged from the power supply.
Remove the water tank, the milk tank, the portafilter, all filters and the measuring scoop
and wash them with water and cleaning agent. Rinse all of them thoroughly and dry them
completely before placing them back in their position.
Note: In order for your unit to work properly time after time, clean it after every use.
Cleaning the inside:
Fill the water tank above the Min. mark and below the Max. mark.
Fill the milk tank above the Min. mark and below the Max. mark.
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Select one of the filters and place it inside the portafilter. Place the portafilter in the unit
ensuring it is properly locked and place a cup under it. Make sure the dispensing tube is inside
the cup.
Plug the appliance to a power supply.
Turn the power switch on. The buttons on the device will blink 3 times and the device will beep.
Once the buttons’ lights turn steady, press the “Double Cappuccino” button.
The process will be over once all the lights are steady.

3. OPERATION
Coffee size
Espresso

Single
Double

40-60 ml
90-110 ml

Cappuccino

Single
Double

80-150 ml
160-300 ml

Latte

Single
Double

160-300 ml
250-350 ml

Filling the water tank
Remove the water tank, fill it up with water. Then, place the tank back in its correct position and
make sure it is properly fixed.
To fill the water tank without removing it from the device, use a jug to pour the water inside.
Warning: The water level must not be below the min. mark or above the max. mark.
Warning: Do not use hot water to fill in the water tank.
Filling the milk tank
Remove the milk tank and open the cover. Fill it with milk between the min. and max. mark.
Once it is full, close it again and place it back in its correct positions making sure it is properly
fixed.
Note: The device is suitable for any type of milk, such as whole milk, low-fat milk, organic, soy
milk…
Selecting the filter
Use the small filter for one shot of ground coffee.
Fig. 2
Use the larger filter for a double shot or two shots of ground coffee.
Fig. 3
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Filling coffee
Use the measuring spoon to pour coffee into the selected filter.
Press it firmly and evenly with the spoon’s press.
Clean any excess coffee from the rim before placing it in its position.
Fig. 4
Placing the portafilter
Move the retainer clip back and fix the portafilter in its correct position.
Place the portafilter’s handle so that it is aligned with the open-lock icon on the unit and fits
into the groove.
Turn it to the right until the retention clip is aligned with the closed lock icon on the device.
Fig. 5
Placing the cups
Unfold the height-adjustment tray to the desired height depending if you desire to brew a
single or double espresso.
Keep the height-adjustment tray inside its compartment if you are using a larger cup to brew
cappuccino or latte.
Warning: When brewing cappuccino or latte, make sure to adjust the froth-dispensing tube
lever so that the tube is inside the cup to be used.
Turning the device on
Make sure the device is plugged to a power supply.
Turn the power switch on. The icons will blink 3 times and the machine will beep. The icons will
blink during the preheating process until the water reaches the optimal temperature.
Once the icon lights turn steady, the machine is ready to be used.
Sleep state
The machine will automatically enter sleep state after 25 minutes of no operation. All the icons
will turn off except for the “Cleaning” button.
Press “Cleaning” to start the machine up again. All the icons will light up and the machine will
emit a beep indicating it is activated again.
Functions
Espresso
Hot water passes through finely ground coffee. It is usually served in 44 to 59 ml portions due
to its richness.
Press the “Single Espresso” button to brew one single espresso.
Press the “Double Espresso” button to brew a double espresso.
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Cappuccino
Drink made of 1/3 espresso, 1/3 steamed milk and 1/3 frothed milk.
Select the desired quantity of froth by turning the froth knob clockwise (more) or anticlockwise
(less). The froth intensity can be adjusted during the brewing process.
Press the “Single Cappuccino” to brew one single cappuccino.
Press the “Double Cappuccino” to brew a double cappuccino.
Note: Once the machine has finished brewing coffee, it will start dispensing milk. Press the
before-pressed button again when you have obtained the desired amount of milk and the
machine will stop automatically.
Latte
Drink made of ¼ espresso and ¾ of frothed milk.
Press the “Single Latte” button to brew one single latte.
Press the “Double Latte” button to brew a double latte.
Note: Once the machine has finished brewing coffee, it will start dispensing milk. Press the
before-pressed button again when you have obtained the desired amount of milk and the
machine will stop automatically.
Milk froth
Long-press to prepare the desired amount of milk froth. Stop pressing the icon when you have
the desired amount.
Remove the milk tank and store it in the fridge or empty the remaining milk.
Fig. 6
Coffee customization
The coffee quantity can be adjusted and saved for future coffees.
Long-press the “Single Espresso” button until you have obtained the desired amount of coffee
for a single espresso. This quantity will be saved and applied to the rest of single coffees.
Long-press the “Double Espresso” until you have obtained the desired amount of coffee for a
single espresso. This quantity will be saved and applied to the rest of double coffees.
To brew less coffee than the machine’s default quantity, long-press the same button and let it
go once you have obtained the desired amount.
Warning: Only use roasted ground coffee or roasted coffee beans in the appliance.

4. CLEANING AND MAINTENANCE
Milk tank and froth-dispensing tube
Even though the milk tank can be stored with left over milk in the refrigerator, it is important
to clean the tank and froth-dispensing tube regularly to avoid clogging and building residues.
Follow the instructions listed below:
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Remove the milk tank from the unit.
Remove the tank cover.
Pour any milk left and rinse and wash the milk tank and cover thoroughly with warm soapy
water.
Rinse and dry well. Do not use abrasive cleaners or scouring pads, as they will scratch the
finish. The milk tank is dishwasher safe. Do not place the lid of the milk tank on the dishwasher.
Place a large empty cup under the froth-dispensing tube.
Press the “Cleaning” button. The unit will start releasing steam through the frothing tube. Let it
run for a few seconds until no more milk is observed in the cup. Once no more milk is observed,
press the “Cleaning” button once to stop the process.
Empty any water left on the milk tank and place it back in the device.
Milk tank and froth-dispensing tube
Make sure all icons are off by turning off the power switch located on the side of the unit and
unplug the power cord from the power supply.
Allow the machine to cool down in order to avoid burns.
Remove the portafilter and clean any coffee grounds left. Wash both the portafilter and filter
with warm soapy water and rinse them well. Do not wash the portafilter and filters in the
dishwasher.
Use a damp cloth or paper towel to clean the coffee outlet.
Place the portafilter without any filter in the unit’s coffee outlet.
Place an empty large cup under the portafilter.
Press the “Single Espresso” button. The machine will carry out the cleaning process and once
it has finished, it will automatically stop.
Water tank
It is suggested to empty the water tank after each use. Wash it with water a soap, rinse it and
dry it thoroughly before placing it in the unit again. The water tank is dishwasher safe.
Unit’s housing
Use a soft, dampened cloth to clean the outer part of the device.
Do not use abrasive cleaners or scouring pads as they could cause damage to the product’s
surface.
Warning: Do not immerse the appliance in water.
Descaling
Mineral deposits built up in the unit might affect the machine’s operating. An increase in the
time needed for the machine to brew a coffee or excessive steaming are signs that the machine
requires descaling.
The descaling process must be carried out every certain time, and this time will depend on the
hardness of the water used:
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Water hardness

Descaling frequency

Soft water (Filtered water)

Every 80 coffees

Hard water (Tap water)

Every 40 coffees

Water tank descaling
Fill the tank with 50 % vinegar, 50 % water.
Allow the appliance to sit overnight. Remove the tank from the appliance and pour away the
vinegar.
Fill the tank with water and rinse it thoroughly. Repeat this step twice.
Inner part’s descaling
Carry out the water tank descaling first (see the above section).
Make sure all icons are off by turning off the power switch located on the side of the unit and
unplug the power cord from the power supply.
Fill the tank with white vinegar above the min. mark.
Insert the portafilter with the filter (no coffee) and place a large cup or jar under it.
Connect the device to a power supply.
Turn the power switch on and once the icons stop blinking, press the “Espresso” button for 3
seconds. The vinegar will start flowing through the unit and will stop automatically.
Place a large cup (at least 325 ml) under the froth-dispensing tube and fill the milk tank with
water.
Press the “Single Cappuccino” button for 3 seconds to activate the cleaning function. Allow the
unit to dispense water through the tube for approximately 30 seconds.
Press the “Single Cappuccino” button to stop it.
Repeat the before steps as many times as considered in order to remove any vinegar rests.

5. TROUBLESHOOTING
Problem

Causes

Solutions

Coffee does not come out.

No water in tank.
Coffee grind is too fine.
Too much coffee in the filter.
Appliance was not turned on
or plugged in.
Coffee has been tamped/
compressed too much.

Add water.
Grind medium ground coffee.
Fill filter with less coffee.
Plug unit into electrical outlet
and turn it on.
Refill filter with coffee, do not
tamp too much.
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Coffee comes out around
the edge of the portafilter.

Portafilter not rotated to full
lock position.
Coffee grounds around the
filter rim.
Too much coffee in the filter.

Rotate filter holder to full lock
position.
Wipe off rim.
Fill with less coffee.

Milk is not foamy.

Ran out of steam.
Milk is not cold enough.
Frothing tube is blocked.

Ensure there is enough water
in the tank.
Allow the milk to cool down
before making cappuccino.
Follow the instructions to
clean the milk tank and frothdispensing tube.

Coffee comes out too
quickly.

Ground coffee is too coarse.
Not enough coffee in filter.
Coffee is not tamped
correctly.

Use a finer grind.
Use more coffee.
Refill the coffee filter and
tamp it with more strength.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Bianca
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Nera
Product reference: 01557-01558
Power: 1350 W
Voltage and frequency: 220-240 V, 50/60 Hz
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES
The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must
not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances
must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling
of the materials they contain, and reduce the impact on human health and
the environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your
obligation to dispose of the appliance correctly.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the
correct disposal of old appliances and/or their batteries.
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8. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY
This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof
of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given
proper use, as explained in this instruction manual.
The warranty will not cover the following situations:
The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten,
exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault
attributable to the customer.
The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the
official Technical Support Service of Cecotec.
Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.
The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based
on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not
apply.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate
to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.
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РУССКИЙ

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА
Рус. 1
1. Крышка резервуара для воды
2. Контейнер для воды
3. Портафильтр
4. Крышка контейнера для сбора капель
5. Контейнер для сбора капель
6. Кнопка питания
7. Мерная ложка
8. Фильтр на 1 кофе
9. Фильтр на 2 кофе
10. Воронка
11. Портафильтр
12. Регулятор вспенивателя
13. Трубка подачи пены
14. Рычаг трубки подачи пены
15. Двойной эспрессо
16. Двойной эспрессо
17. Капучино
18. Двойной капучино
19. Латте
20. Двойной латте
21. Очистка

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Достаньте устройство из коробки.
Удалите все упаковочные материалы, наклейки или этикетки.
Очистка деталей и компонентов:
Убедитесь, что устройство и все индикаторы выключены. Убедитесь, что устройство
отключено от источника питания.
Снимите резервуар для воды, резервуар для молока, портафильтр, все фильтры и
мерную ложку и промойте их водой с чистящим средством. Тщательно промойте их и
полностью высушите перед тем, как вернуть на место.
Примечание: для того, чтобы ваше устройство работало правильно, очищайте его после
каждого использования.
Чистка внутренних частей устройства:
Наполните резервуар для воды выше отметки Мин. и ниже Макс.
Наполните резервуар для молока выше отметки Мин. и ниже отметки Макс.
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Выберите один из фильтров и поместите его в портафильтр. Поместите портафильтр в
устройство, убедившись, что он надежно заблокирован, и поставьте под него чашку.
Убедитесь, что дозирующая трубка находится внутри чашки.
Подключите устройство к электросети.
Нажмите кнопку питания. Кнопки на устройстве мигнут 3 раза, и устройство издаст
звуковой сигнал.
Когда индикаторы кнопок будут постоянно светится, нажмите кнопку необходимого вам
типа кофе.
Процесс завершится, когда все индикаторы будут постоянно светится.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Объём кофе
Эспрессо

Один кофе
Двойной кофе

40-60 мл
90-110 мл

Капучино

Один кофе
Двойной кофе

80-150 мл
160-300 мл

Латте

Один кофе
Двойной кофе

160-300 мл
250-350 мл

Наполнение резервуара для воды
Снимите резервуар для воды, наполните его водой. Затем установите резервуар в
правильное положение и убедитесь, что он правильно закреплен.
Чтобы наполнить резервуар для воды, не снимая его с устройства, используйте кувшин.
Предупреждение: уровень воды не должен быть ниже отметки Мин. или выше отметки
Макс.
Предупреждение: не используйте горячую воду для наполнения резервуара для воды.
Наполнение контейнера для молока
Снимите контейнер для молока и откройте крышку. Наполните контейнер молоком
между мин. и макс. отметками.
Как только вы наполните контейнер, закройте его и установите в правильное
положение, убедившись, что он правильно закреплен.
Примечание: устройство подходит для любого типа молока, например цельного,
нежирного, органического, соевого молока ...
Выбор фильтра
Используйте маленький фильтр для одной порции молотого кофе.
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Рис. 2
Используйте фильтр большего размера для двойной или двух порций молотого кофе.
Рис.3
Наполнение кофе
С помощью мерной ложки засыпьте кофе в выбранный фильтр.
Прижмите его и распределите равномерно ложкой.
Удалите излишки кофе с ободков, прежде чем поместить его на место.
Рис. 4
Установка портафильтра
Сдвиньте назад фиксирующий зажим и зафиксируйте портафильтр в правильном
положении.
Поместите ручку портафильтра так, чтобы она совпала со значком открытого замка на
устройстве и вошла в паз.
Поворачивайте его вправо, пока удерживающий зажим не совместится со значком
закрытого замка на устройстве.
Рис. 5
Размещение чашек
Разложите лоток с регулировкой высоты на нужную высоту в зависимости от того,
хотите ли вы приготовить один или два эспрессо.
Если вы используете большую чашку для приготовления капучино или латте, держите
лоток для регулировки высоты на его месте.
Предупреждение: при приготовлении капучино или латте обязательно отрегулируйте
рычаг трубки подачи пены таким образом, чтобы трубка находилась внутри чашки.
Включение устройства
Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.
Включите кнопку питания. Значки мигнут 3 раза, и машина издаст звуковой сигнал. Во
время предварительного нагрева значки будут мигать, пока вода не достигнет нужной
температуры.
Как только значок загорится, машина будет готова к работе.
Спящий режим
Устройство автоматически переходит в спящий режим через 25 минут бездействия. Все
значки погаснут, кроме кнопки «Очистка».
Нажмите «Очистка», чтобы снова запустить машину. Все значки загорятся, и машина
издаст звуковой сигнал, указывающий, что она снова активирована.
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ФУНКЦИИ
Эспрессо
Горячая вода проходит через кофе мелкого помола. Обычно его подают порциями от 44
до 59 мл из-за его насыщенности.
Нажмите кнопку «Один эспрессо», чтобы приготовить один эспрессо.
Нажмите кнопку «Двойной эспрессо», чтобы приготовить двойной эспрессо.
Капучино
Напиток из 1/3 эспрессо, 1/3 горячего молока и 1/3 вспененного молока.
Выберите желаемое количество пены, повернув регулятор пены по часовой стрелке
(больше) или против часовой стрелки (меньше). Интенсивность пены можно
регулировать в процессе заваривания.
Нажмите кнопку «Single Cappuccino», чтобы приготовить один капучино.
Нажмите кнопку «Двойной капучино», чтобы приготовить двойной капучино.
Примечание. Когда машина закончит подачу кофе, она начнет подачу молока. После
того, как вы получите желаемое количество молока, снова нажмите кнопку, которая
была нажата ранее, и машина автоматически остановится.
Латте
Напиток из 1⁄4 эспрессо и 3⁄4 вспененного молока.
Нажмите кнопку «Single Latte», чтобы приготовить один латте.
Нажмите кнопку «Двойной латте», чтобы приготовить двойной латте.
Примечание. Когда машина закончит подачу кофе, она начнет подачу молока. После
того, как вы получите желаемое количество молока, снова нажмите кнопку, которая
была нажата ранее, и машина автоматически остановится.
Молочная пена
Нажмите и удерживайте, чтобы приготовить желаемое количество молочной пены.
Прекратите нажимать на значок, когда у вас будет желаемое количество молока.
Снимите резервуар для молока и храните его в холодильнике или слейте оставшееся
молоко.
Рис. 6
Настройка рецептов кофе
Количество кофе можно отрегулировать и сохранить для использования в будущем.
Нажмите и удерживайте кнопку «Один эспрессо», пока не получите желаемое
количество кофе для одного эспрессо. Это количество будет сохранено и применено к
остальным порциям данного вида кофе.
Удерживайте нажатой кнопку «Двойной эспрессо», пока не получите желаемое
количество кофе для одного эспрессо. Это количество будет сохранено и применено к
остальным порциям двойного кофе.
Чтобы приготовить меньше кофе, чем установлено по умолчанию, нажмите и
удерживайте ту же кнопку и отпустите ее, как только наберете желаемое количество.
Предупреждение: используйте в устройстве только жареный молотый кофе или
жареные кофейные зерна.
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4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Емкость для молока и трубка для подачи пены
Несмотря на то, что резервуар для молока можно хранить с остатками молока в
холодильнике, важно регулярно очищать резервуар и трубку для подачи пены, чтобы
избежать засорения и образования засохшего молока .
Следуйте инструкциям, перечисленным ниже:
Снимите резервуар для молока с устройства.
Снимите крышку контейнера для молока.
Вылейте оставшееся молоко, промойте и вымойте емкость для молока и наполните
контейнер теплой мыльной водой.
Хорошо промойте и высушите его. Не используйте абразивные чистящие средства или
мочалки, так как они поцарапают поверхность. Емкость для молока можно мыть в
посудомоечной машине. Не ставьте крышку контейнера для молока в посудомоечной
машине.
Поставьте большую пустую чашку под трубку для подачи пены.
Нажмите кнопку «Очистка». Устройство начнет выпускать пар через трубку для
вспенивания. Дайте ему поработать несколько секунд, пока в чашку не перестанет
подаваться молоко. Когда грязная жидкость перестанет вытекать – вы сможете
остановить процесс очистки, нажав кнопку «Очистка» один раз.
Слейте воду из резервуара для молока и снова поместите его в устройство.
Емкость для молока и трубка для подачи пены.
Убедитесь, что все на устройстве не светятся значки, выключив кнопку питания,
расположенную на боковой стороне устройства, и отключите кабель питания от
источника питания.
Дайте машине остыть, чтобы избежать ожогов.
Снимите портафильтр и удалите остатки кофейной гущи. Вымойте портафильтр и
фильтр теплой мыльной водой и хорошо ополосните их. Не мойте портафильтр и
фильтры в посудомоечной машине.
Используйте влажную ткань или бумажное полотенце, чтобы очистить выходное
отверстие для кофе.
Поместите портафильтр без фильтра в выходное отверстие для кофе.
Поставьте большую пустую чашку под портафильтр.
Нажмите кнопку «Один эспрессо». Машина выполнит процесс очистки и по окончании
автоматически остановится.
Контейнер для воды
Рекомендуется опорожнять резервуар для воды после каждого использования.
Вымойте его водой с мылом, ополосните и тщательно высушите, прежде чем снова
поместить в устройство. Контейнер для воды можно мыть в посудомоечной машине.
Корпус устройства
Используйте мягкую влажную ткань для очистки внешней части устройства.
Не используйте абразивные чистящие средства или губки для мытья посуды, так как они
могут повредить поверхность устройства.
Предупреждение: не погружайте устройство в воду.
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Удаление накипи
Минеральные отложения, накопленные в устройстве, могут повлиять на его работу.
Увеличение времени, необходимого кофемашине для подачи кофе, или чрезмерное
использование пара - признаки того, что кофемашина требует удаления накипи.
Процесс удаления накипи необходимо выполнять каждый определенный раз, и это
время будет зависеть от жесткости используемой воды:

Жесткость воды

Частота очистки от накипи

Мягкая вода (фильтрованная вода)

Каждые 80 чашек кофе

Жесткая вода (водопроводная вода)

Каждые 40 чашек кофе

Удаление накипи в резервуаре для воды
Заполните резервуар 50% уксусом и 50% водой.
Оставьте устройство на ночь. Снимите контейнер с устройства и слейте уксус.
Наполните резервуар водой и тщательно промойте. Повторите этот шаг дважды.
Удаление накипи с внутри устройства
Сначала выполните очистку резервуара для воды от накипи (см. Раздел выше).
Убедитесь, что все значки устройства не светятся, нажав кнопку питания в положение
выключения, расположенную на боковой стороне устройства, и отключите кабель
питания от источника питания.
Заполните контейнер белым уксусом выше отметки Мин.
Вставьте портафильтр с фильтром (без кофе) и поставьте под него большую чашку или
банку.
Подключите устройство к источнику питания.
Включите питание и, когда значки перестанут мигать, нажмите кнопку «Эспрессо» на 3
секунды. Уксус начнет проходить через устройство, после окончания работы, устройство
автоматически остановится.
Поставьте большую чашку (не менее 325 мл) под трубку для подачи пены и наполните
резервуар для молока водой.
Нажмите кнопку «Single Cappuccino» на 3 секунды, чтобы активировать функцию очистки.
Дайте устройству подавать воду через трубку в течение примерно 30 секунд.
Чтобы остановить очистку, нажмите кнопку «Один капучино».
Повторите предыдущие шаги столько раз, сколько считаете нужным, чтобы удалить
остатки уксуса.
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5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема

Возможная причина

Не происходят подача
кофе

В контейнере нет воды.
Кофе слишком мелкий.
Слишком много кофе в
фильтре.
Устройство не включено
или кабель не подключен к
источнику питания.
Кофе слишком
утрамбованный в фильтре

Решение
Добавьте воды.
Измельчите кофе до
среднего помола.
Наполните фильтр меньшим
количеством кофе.
Подключите устройство к
источнику питания и
включите. Наполните
корзину фильтра кофе, не
придавливая слишком
сильно.

Кофе вытекает по
краям портафильтра.

Портафильтр не повернут
до конца в
положение блокировки.
По краям фильтра остался
кофе. Слишком много кофе
в фильтре.

Поверните держатель
фильтра в корректное
положение.
Протрите края фильтра.
Наполните фильтр меньшим
количеством кофе.

Не вспененное молоко

Не происходит подача
пара.
Недостаточно холодное
молоко.
Забилась трубка
вспенивателя

Убедитесь в наличии воды
в контейнере для воды.
Охладите молоко перед
приготовлением капучино.
Следуйте инструкциям по
очистке контейнера для
молока и трубки
вспенивателя.

Слишком быстро
вытекает кофе из
устройства.

Кофе слишком грубого
помола. Недостаточное
количество кофе в фильтре.
Кофе недостаточно
утрамбован в фильтре.
Кофе недостаточно
спрессован в фильтре

Используйте лучше помол.
Используйте большее
количество кофе.
Наполните фильтр кофе и
хорошенько его
утрамбуйте. Наполните
фильтр кофе и хорошо его
спрессуйте

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Bianca
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Nera
Код продукта: 01557-01558
Электропитание: 220-240 V~, 50/60 Hz
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Напряжение и частота 1350 Вт
Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и
электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые
бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными
несортированными муниципальными отходами. Старые приборы
должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и
переработку содержащихся в них материалов, а также снизить
воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ
«мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно
утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует
аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим
образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным
продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых
приборов и / или их батарей.

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при
условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта
в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом
руководстве по эксплуатации.
Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него,
использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в
жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с
воздействием покупателя.
• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не
уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec.
• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей
из-за постоянного использования.
• Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего
устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за
исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не
распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим
продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный
сервисный центр Cecotec
Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245
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УКРАЇНСЬКА

1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ
Мал. 1
1. Кришка резервуара для води
2. Контейнер для води
3. Портафільтр
4. Кришка контейнера для збору крапель
5. Контейнер для збору крапель
6. Кнопка живлення
7. Мірна ложка
8. Фільтр на 1 кави
9. Фільтр на 2 кава
10. Воронка
11. 1Портафільтр
12. Регулятор піноутворювача
13. Трубка подачі піни
14. Важіль трубки подачі піни
15. Подвійний еспресо
16. Подвійний еспресо
17. Капучино
18. Подвійний капучино
19. Латте
20. Подвійний латте
21. Очищення

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Дістаньте пристрій з коробки.
Видаліть всі пакувальні матеріали, наклейки або етикетки. Очищення деталей і
компонентів: Переконайтеся, що пристрій і жоден індикатор не горить. Переконайтеся,
що пристрій відключено від джерела живлення.
Зніміть резервуар для води, резервуар для молока, портафільтр, все фільтри і мірну
ложку і промийте їх водою з миючим засобом. Ретельно промийте їх йому повністю
висохнути перед тим, як повернути на місце.
Примітка: для того, щоб ваш пристрій працювало правильно, очищайте його після
кожного використання.
Чищення всередині пристрою:
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Наповніть резервуар для води вище позначки Мін. і нижче Макс.
Наповніть резервуар для молока вище позначки Мін. і нижче позначки Макс ..
Виберіть один з фільтрів і помістіть його в портафільтр. Помістіть портафільтр в
пристрій, переконавшись, що він надійно заблокований, і поставте під нього чашку.
Переконайтеся, що дозуюча трубка знаходиться усередині чашки.
Підключіть пристрій до електромережі.
Натисніть кнопку живлення. Кнопки на пристрою засвітяться 3 рази, і пристрій видасть
звуковий сигнал.
Коли індикатори кнопок будуть постійно світиться, натисніть кнопку необхідного вам
типу кави.
Процес завершиться, коли все індикатори будуть постійно світиться

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ
Обсяг кави
Еспресо

Одна кави
Подвійна кава

40-60 мл
90-110 мл

Капучино

Одна кави
Подвійна кава

80-150 мл
160-300 мл

Латте

Одна кави
Подвійна кава

160-300 мл
250-350 мл

Наповнення резервуара для води
Зніміть резервуар для води , наповніть його водою. Потім встановіть резервуар в
правильне положення і переконайтеся, що він закріплений правильно. Щоб наповнити
резервуар для води, не знімаючи його з пристрою, використовуйте глечик.
Попередження: рівень води не повинен бути нижче позначки Мін. або вище позначки
Макс. Попередження: не використовуйте гарячу воду для наповнення резервуара для
води.
Наповнення контейнера для молока
Зніміть контейнер для молока і відкрийте кришку. Наповніть контейнер молоком між мін.
і макс. відмітками. Як тільки ви наповніть контейнер, закрийте його і встановіть в
правильне положення, переконавшись, що він повинен бути захищений правильно.
Примітка: пристрій підходить для будь-якого типу молока, наприклад цільного,
нежирного, органічного, соєвого молока ...
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УКРАЇНСЬКА
Вибір фільтра
Використовуйте маленький фільтр для однієї порції меленої кави.
Мал. 2
Використовуйте фільтр більшого розміру для подвійний або двох порцій меленої кави.
Наповнення кави
За допомогою мірної ложки засипте каву в обраний фільтр.
Притисніть його і розподіліть рівномірно ложкою.
Видаліть надлишки кави з обідків, перш ніж помістити його на місце.
Мал. 4
Установка портафільтра
Посуньте назад фіксує затиск і зафіксуйте портафільтр в правильному положенні.
Помістіть ручку портафільтра так, щоб вона збіглася із позначкою відкритого замка на
пристрої і увійшла в паз.
Повертайте його вправо, поки утримуючий зажим приводу не співпаде із позначкою
закритого замка на пристрої.
Мал. 5
Розміщення чашок
Розкладіть лоток з регулюванням висоти на потрібну висоту в залежності від того, чи
хочете ви приготувати один або два еспресо.
Якщо ви використовуєте велику чашку для приготування капучино або латте, тримайте
лоток для регулювання висоти на його місці.
Попередження: при приготуванні капучіно або латте обов'язково відрегулюйте важіль
трубки подачі піни таким чином, щоб трубка перебувала всередині чашки.
Включення пристрою
Переконайтеся, що пристрій підключено до джерела живлення.
Увімкніть кнопку живлення. Значки засвітяться 3 рази, і машина видасть звуковий
сигнал. Під час попереднього нагрівання значки будуть мигати, поки вода не досягне
потрібної температури.
Як тільки значок загориться, машина буде готова до роботи.
Сплячий режим
Пристрій автоматично переходить в сплячий режим через 25 хвилин бездіяльності. Всі
значки згаснуть, крім кнопки «Очищення».
Натисніть «Очищення», щоб знову запустити машину. Всі значки загоряться, і машина
видасть звуковий сигнал, який вказує, що вона знову активована.
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УКРАЇНСЬКА
ФУНКЦІЇ
Еспрессо
Гаряча вода проходить через каву дрібного помолу. Зазвичай його подають порціями
від 44 до 59 мл через його насиченості.
Натисніть кнопку «Один еспресо», щоб приготувати один еспрессо.
Натисніть кнопку «Подвійний еспресо», щоб приготувати подвійний еспресо.
Капучино
Напій з 1/3 еспресо, 1/3 гарячого молока і 1/3 спіненого молока.
Виберіть бажану кількість піни, повернувши регулятор піни за годинниковою стрілкою
(більше) або проти годинникової стрілки (менше). Інтенсивність піни можна регулювати
в процесі заварювання.
Натисніть кнопку «Single Cappuccino», щоб приготувати один капучино.
Натисніть кнопку «Подвійний капучино», щоб приготувати подвійний капучино.
Примітка. Коли машина закінчить подачу кави, вона почне подачу молока. Після того, як
ви отримаєте бажану кількість молока, знову натисніть кнопку, яка була натиснута
раніше, і машина автоматично зупиниться.
Латте
Напій з 1/4 еспресо і 3/4 спіненого молока.
Натисніть кнопку «Single Latte», щоб приготувати один латте.
Натисніть кнопку «Подвійний латте», щоб приготувати подвійний латте.
Примітка. Коли машина закінчить подачу кави, вона почне подачу молока. Після того, як
ви отримаєте бажану кількість молока, знову натисніть кнопку, яка була натиснута
раніше, і машина автоматично зупиниться.
Молочна піна
Натисніть і утримуйте, щоб приготувати бажану кількість молочної піни. Припиніть
натискати на значок, коли у вас буде бажану кількість молока.
Зніміть резервуар для молока і зберігайте його в холодильнику або злийте молоко, що
залишилося.
Мал. 6
Налаштування рецептів кави
Кількість кави можна відрегулювати і зберегти для використання в майбутньому.
Натисніть і утримуйте кнопку «Один еспресо», поки не отримаєте бажану кількість кави
для одного еспресо. Ця кількість буде збережено та застосовано до решти порцій даного
виду кави.
Утримуйте кнопку «Подвійний еспресо», поки не отримаєте бажану кількість кави для
одного еспресо. Ця кількість буде збережено та застосовано до решти порцій подвійної
кави.
Щоб приготувати менше кави, ніж встановлено за замовчуванням, натисніть і утримуйте
ту ж кнопку і відпустіть її, як тільки наберете бажану кількість.
Попередження: використовуйте в пристрої тільки смажену мелену каву або смажені
кавові зерна.
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4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ
Ємність для молока і трубка для подачі піни
Незважаючи на те, що резервуар для молока можна зберігати з залишками молока в
холодильнику, важливо регулярно очищати резервуар і трубку для подачі піни, щоб
уникнути засмічення і освіти засохлого молока.
Дотримуйтесь інструкцій, перерахованих нижче:
Зніміть резервуар для молока з пристрою.
Зніміть кришку контейнера для молока.
Вилийте молоко, що залишилося, промийте і вимийте ємність для молока і наповніть
контейнер теплою мильною водою.
Добре промийте та висушіть його. Не використовуйте абразивні чистячі засоби або
мочалки, так як вони подряпають поверхню. Ємність для молока можна мити в
посудомийній машині. Не ставте кришку контейнера для молока в посудомийній машині.
Поставте велику порожню чашку під трубку для подачі піни.
Натисніть кнопку «Очищення». Пристрій почне випускати пар через трубку для
спінювання. Дайте йому попрацювати кілька секунд, поки в чашку не перестане
подаватися молоко. Коли брудна рідина перестане витікати - ви зможете зупинити
процес очищення, натиснувши кнопку «Очищення» один раз.
Злийте воду з резервуара для молока і знову помістіть його в пристрій.
Ємність для молока і трубка для подачі піни.
Переконайтеся, що не світяться всі значки, вимкнувши кнопку живлення, розташовану на
бічній стороні пристрою, і витягніть штекер із джерела живлення.
Дайте машині охолонути, щоб уникнути опіків.
Зніміть портафільтр і видаліть залишки кавової гущі. Вимийте портафільтр і фільтр
теплою мильною водою і добре промийте їх. Не мийте портафільтр і фільтри в
посудомийній машині.
Використовуйте вологу тканину або паперовий рушник, щоб очистити вихідний отвір для
кави.
Помістіть портафільтр без фільтра в вихідний отвір для кави.
Поставте велику порожню чашку під портафільтр.
Натисніть кнопку «Один еспресо». Машина виконає процес очищення і після закінчення
автоматично зупиниться.
Контейнер для води
Рекомендується для видалення води резервуар для води після кожного використання.
Вимийте його водою з милом, сполосніть і ретельно висушіть, перш ніж знову помістити в
пристрій. Контейнер для води можна мити в посудомийній машині.
Корпус пристрою
Скористайтесь м'якою вологою тканиною для очищення зовнішньої частини пристрою.
Не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки для миття посуду, так як вони
можуть пошкодити поверхню пристрою.
Попередження: не занурюйте пристрій у воду.
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Видалення накипу
Мінеральні відкладення, накопичені в пристрої, можуть вплинути на його роботу.
Збільшення часу, необхідного кавомашині для приготування кави, або надмірне
використання пара - ознаки того, що кавоварка вимагає видалення накипу.
Процес видалення накипу необхідно виконувати кожен певний раз, і цей час буде
залежати від жорсткості води:
Жорсткість води

Частота очищення від накипу

М'яка вода (фільтрована вода)

Кожні 80 чашок кави

Жорстка вода (водопровідна вода)

Кожні 40 чашок кави

Видалення накипу в резервуарі для води
Заповніть резервуар 50% оцтом і 50% водою.
Залиште пристрій на ніч. Зніміть контейнер з пристрою і злийте оцет.
Наповніть резервуар водою і ретельно промийте. Повторіть цей крок двічі.
Видалення накипу всередині пристрою
Спочатку виконайте очистку резервуара для води від накипу (див. Розділ вище).
Переконайтеся, що всі значки пристрою не світяться, натиснувши кнопку живлення в
положення виключення, розташовану на бічній стороні пристрою, і витягніть штекер із
джерела живлення.
Заповніть контейнер білим оцтом вище позначки Мін.
Вставте портафільтр з фільтром (без кави) і поставте під нього велику чашку або банку.
Підключіть пристрій до джерела живлення.
Увімкніть харчування і, коли значки перестануть блимати, натисніть кнопку «Еспрессо»
на 3 секунди. Оцет почне проходити через пристрій, після закінчення роботи, пристрій
автоматично зупиниться.
Поставте велику чашку (не менше 325 мл) під трубку для подачі піни і наповніть
резервуар для молока водою.
Натисніть кнопку «Single Cappuccino» на 3 секунди, щоб активувати функцію очищення.
Дайте пристрою подавати воду через трубку протягом приблизно 30 секунд.
Щоб зупинити очистку, натисніть кнопку «Один капучино».
Повторіть попередні кроки стільки разів, скільки вважаєте за потрібне, щоб видалити
залишки оцту.
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5. УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ РОБОТИ
Проблема

Можлива причина

Рішення

Не відбувається подача кави У контейнері немає
води.
Кава дуже дрібна.
Занадто багато кави в
фільтрі.
Пристрій не включено
або кабель не
підключений до
джерела живлення.
Кава занадто
утрамбована в фільтрі

Додайте води.
Подрібніть каву до
середнього помолу.
Наповніть фільтр меншою
кількістю кави.
Підключіть пристрій до
джерела живлення і
включіть.
Наповніть кошик фільтра
кави, не придавлюючи
занадто сильно.

Кава витікає по краях
портафільтра

Портафільтр не
повернутий до кінця в
положення блокування.
По краях фільтра
залишилася кави.
Занадто багато кави в
фільтрі

Поверніть тримач
фільтра в коректне
положення.
Протріть края фільтра.
Наповніть фільтр
меншою кількістю кави.

Не вспінене молоко

Не відбувається подача
пара.
Недостатньо холодне
молоко.
Забилася трубка
піноутворювача

Переконайтеся в наявності
води в контейнері для води.
Охолодіть молоко перед
приготуванням капучино.
Дотримуйтесь інструкцій по
очищенню контейнера для
молока і трубки
піноутворючача.

Занадто швидко витікає
кава з пристрою

Кава занадто грубого
помолу. Недостатня
кількість кави в фільтрі.
Кава недостатньо
утрамбована в фільтрі.
Кава недостатньо
спресована в фільтр

Використовуйте кращий помол.
Використовуйте більшу кількість
кави.
Наповніть фільтр кави і добряче
його утрамбуйте. Наповніть
фільтр кави і добре його
спресуйте
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6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Bianca
Power Instant-ccino 20 Touch Serie Nera
Код продукту: 01557-01558
Електроживлення: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Напруга і частота 1350 Вт
зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та
електронного обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові
електроприлади не можна викидати разом зі звичайними
несортованими муніципальними відходами. Старі прилади мають бути
зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів,
що містяться в них, а також мінімізувати вплив на здоров'я людини і
навколишнє середовище.
Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує вам про ваш обов'язок
правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану батарею або
використовує акумулятори, їх слід вилучити з приладу і утилізувати відповідним чином.
Користувачі повинні зв'язатися зі своєю місцевою владою або роздрібним продавцем
для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів і/або їх батарей.

8. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ
На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання
документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту у відмінному фізичному
стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації.
Гарантія не поширюється на наступні ситуації:
• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього,
використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі
або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаним із впливом покупця.
• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не
уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec.
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УКРАЇНСЬКА
• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних частин
через постійне використання.
• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою
протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних деталей.
У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-який момент
ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть будь-які сумніви,
звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec
Smart Group
Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел .: 0 800 300 245
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www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
YV02200217
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