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RU 
ВВЕДЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
 

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обяза-
тельно ознакомьтесь с настоящим Паспортом. 

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите 
срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала. 

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием. 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Оборудование предназначено для получения кипятка при заваривании горячих напитков (чая, рас-
творимого кофе, горячего шоколада, бульона и пр.), а также для приготовления, подогрева и розлива 
кофе «на фильтре». 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель DK-40 DK-100 

Описание Настольный, автономный Настольный, автономный 

Габаритные размеры 
(диаметр х высота), мм 

300x286x408 348x327x515 

Установочная мощность, кВт 1,00 1,50 

Параметры электросети 220/50/1 220/50/1 

Общие 
данные 

Материал корпуса Нерж.сталь/пластмасса Нерж.сталь/пластмасса 

Емкость резервуара, л 6,8 15,0 

Время заваривания полного 
резервуара, мин 

40 40 Характе- 
ристики 

Температура подогрева 
напитков, оС 

84 – 86 84 – 86 

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Кипятильник   1 шт. 
Крышка   1 шт. 
Заварочный узел  1 шт. 
Перколяционная трубка 1 шт. 
Паспорт   1 шт. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основные узлы оборудования 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
1. Распакуйте оборудование и установите его на устойчивую подставку высотой 600 – 900 мм с ровной 

горизонтальной поверхностью. 
2. Выньте аксессуары из упаковки. Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали. 
3. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход». 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ 
1. Снимите крышку. Выньте из резервуара заварочный узел и перколяционную трубку. Наполните ре-

зервуар холодной питьевой водой. 
Не допускается наполнение резервуара горячей водой. 
Объем воды должен составлять не менее половины объема резервуара (см. раздел «Техниче-
ские характеристики»). Уровень воды не должен превышать максимальной отметки. 
Уровень заполнения резервуара можно отслеживать по показаниям мерного стекла. 

2. Засыпьте в фильтр заварочного узла кофе среднего помола из расчета 40 г/л. 
Кофе должен быть равномерно распределен по фильтру. 
Не следует засыпать в заварочный узел слишком много кофе. Уровень кофе должен быть ниже 
края заварочного узла не менее, чем на 2 см. 

3. Вставьте в заварочный узел перколяционную трубку. Установите заварочный узел вместе с перколя-
ционной трубкой в резервуар так, чтобы основание трубки вошло внутрь нагревательного элемента. 
Закройте заварочный узел крышкой. 
Снимать крышку в процессе приготовления кофе не следует. 

4. Включите питание (вставьте вилку в розетку). 
5. Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. При этом должен загореться све-

товой индикатор кипячения, оповещающий о том, что оборудование включено. 
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6. Когда температура воды в резервуаре достигнет 90оС, начнется процесс заваривания кофе. Когда 
кофе будет готов, оборудование автоматически перейдет в режим подогрева напитка. При этом све-
товой индикатор кипячения погаснет и загорится световой индикатор подогрева. 

7. Когда объем кофе в резервуаре уменьшится примерно до 3 чашек (375 мл) и кофе не будет видно в 
мерном стекле, отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и выньте вилку 
из розетки. Выньте заварочный узел из резервуара. Выбросьте использованный кофе. Ополосните 
резервуар, заварочный узел, перколяционную трубку и крышку. Оборудование готово к приготовле-
нию следующей порции кофе. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ КИПЯТКА ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ 

Получение кипятка для заваривания горячих напитков осуществляется так же, как описано выше 
(см. раздел «Заваривание кофе»), но заварочный узел при этом не наполняется молотым кофе. 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ «СУХОГО» ВКЛЮЧЕНИЯ 
(БЕЗ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ) 

В случае «сухого» включения, т.е. без воды или при недостаточном объеме воды в резервуаре, пре-
дохранительное термореле автоматически отключит оборудование. Для возвращения в нормальный ра-
бочий режим необходимо выполнить следующее: 
1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки. 
2. Слейте из резервуара воду (если она есть) и дайте оборудованию остыть до комнатной температуры. 
3. Переверните оборудование. На нижней панели корпуса расположено небольшое отверстие, внутри 

которого находится кнопка сброса. Вставьте в отверстие палочку и нажмите кнопку сброса до щелч-
ка. Оборудование готово к работе. 

 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
1. Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя. 
2. Отключите питание (выньте вилку из розетки). 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети, и 

остывшем до комнатной температуры. 
Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и 

режущие предметы, агрессивные чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители. 
Корпус оборудования следует периодически протирать чистой влажной тканью или губкой. 
Заварочный узел, перколяционную трубку и крышку следует ежедневно по окончании работы 

вымыть теплым мыльным раствором и тщательно ополоснуть чистой водой. 
Очистка резервуара 

1. Налейте в резервуар немного чистой горячей воды. Очистите внутренние поверхности резервуара и 
нагревательный элемент при помощи мягкой губки или щетки. Слейте воду. 

2. Для удаления темного налета от кофе с внутренних поверхностей резервуара и с нагревательного 
элемента можно воспользоваться специальным чистящим средством. Очистка производится сле-
дующим образом: 
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2.1. Наполните резервуар горячей водой. 
2.2. Растворите чистящее средство в воде (1 упаковка на 5 л воды) и дайте ему подействовать в течение 

15 – 30 мин. Слейте раствор. 
2.3. Тщательно промойте резервуар чистой водой. 

Следите за тем, чтобы нагревательный элемент всегда был чистым. В противном случае воз-
можно спонтанное срабатывание термореле и отключение оборудования в процессе работы. 
Очистка от накипи. В районах с жесткой водой возможно отложение накипи («водяного камня») 

внутри кофеварочной машины. Рекомендуется регулярно проводить процедуру очистки оборудования 
от накипи с использованием специальных средств. Очистка от накипи производится следующим обра-
зом: 
1. Приготовьте раствор средства для удаления накипи в соответствии с инструкциями на упаковке. 
2. Залейте раствор в резервуар и закройте резервуар крышкой. 
3. Дайте раствору подействовать в течение 15 мин. 
4. Слейте раствор и тщательно промойте резервуар горячей водой не менее 3 раз. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, кани-
кулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить. 
 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированны-

ми специалистами. 
2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с зазем-

лением. 
3. Не допускается установка и эксплуатация оборудования на открытом воздухе. 
4. Не допускается установка и хранение оборудования в помещении с температурой воздуха менее 5оС, 

т.к. это может привести к выходу его из строя. 
5. Не допускается установка и эксплуатация оборудования вблизи источников тепла (газовых и элек-

трических плит, печей и т.п.). 
6. Оборудование предназначено для установки на устойчивой подставке высотой 600 – 900 мм с ров-

ной горизонтальной поверхностью. 
7. Оборудование предназначено для приготовления кофе «на фильтре» из молотого кофе, а также для 

кипячения питьевой воды. Не допускается использовать оборудование не по назначению. 
8. Оборудование следует наполнять только холодной питьевой водой. С целью уменьшения отложения 

накипи («водяного камня») рекомендуется использование фильтрованной воды. 
9. Не допускается включение оборудования, если резервуар не наполнен водой. Уровень воды не дол-

жен превышать максимальной отметки на стенке резервуара. Объем воды должен составлять не ме-
нее половины объема резервуара. 

10. Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность. Не тро-
гайте узлы кофеварочной машины руками. 

11. Во избежание разбрызгивания кипятка не допускается открывать крышку в процессе кипячения во-
ды. 

12. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. 
13. Если оборудование включено в сеть или еще не остыло, перемещение его не допускается. 
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14. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети. 
15. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду. 
16. Во избежание удара электрическим током не допускается погружать сетевой шнур и вилку в воду 

или иную жидкость. 
17. В процессе удаления накипи при помощи сильнодействующих средств рекомендуется пользоваться 

защитными перчатками и маской. По окончании работ необходимо тщательно вымыть руки. 
18. Не допускайте разбрызгивания чистящего раствора и попадания его на поверхности корпуса маши-

ны, т.к. это может привести к коррозии и выходу оборудования из строя. В случае попадания рас-
твора на корпус машины следует вытереть жидкость насухо, а затем промыть чистой водой. 

19. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. 
20. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса. 
 

ВНИМАНИЕ! Работы по очистке оборудования от накипи 
не покрываются гарантийными обязательствами и подле-
жат оплате согласно действующим расценкам. 
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UA 
ВВЕДЕННЯ 
ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! 
 

Ви придбали професійне устаткування. Перш ніж Ви розпочнете роботу з ним, обов’язково ознайом-
теся з даним Паспортом. 

Пам’ятайте, що, виконуючи усі вказівки, викладені у даному Паспорті, Ви тим самим подовжуєте 
термін експлуатації приладу й уникните травмування обслуговуючого персоналу.. 

Ми сподіваємося, що наші рекомендації максимально полегшать Вашу роботу з устаткуванням. 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Прилад призначений для одержання окропу при заварюванні гарячих напоїв (чаю, розчинної кави, 
гаоячого шоколаду, булбйону тощо), а також для приготування, підігріву та розливу кави «на фільтрі». 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель DK-40 DK-100 

Опис Настільний, автономний Настільний, автономний 

Габаритні розміри 
(діаметр х висота), мм 

300x286x408 348x327x515 

Установна потужність, кВт 1,00 1,50 

Параметри електромережі 220/50/1 220/50/1 

Загальні дані 

Матеріал корпусу Нерж.сталь/пластмаса Нерж.сталь/пластмаса 

Об’єм резервуару, л 6,8 15,0 

Час заварювання повного 
резервуара, хв 

40 40 Характеристики 

Температура підігріву напоїв, 
оС 

84 – 86 84 – 86 

 
 

КОМПЛЕКТАЦІЯ 
Кип’ятильник   1 шт. 
Кришка   1 шт. 
Заварювальний вузол  1 шт. 
Перколяційна трубка  1 шт. 
Паспорт   1 шт. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основні вузли приладу 
 
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВВІМКНЕННЯМ 
1. Розпакуйте прилад та встановіть його на стійку підставку висотою 600 – 900 мм з рівною горизонта-

льною поверхнею. 
2. Вийміть аксесуари з упакування. Видаліть захисну плівку з поверхонь із нерж.сталі. 
3. Очистіть прилад відповідно до інструкцій розділу «Обслуговування та догляд». 
 
ВВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ 
ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ 
1. Зніміть кришку. Вийміть з резервуара заварювальний вузол та перколяційну трубку. Наповніть резе-

рвуар холодною питною водою. 
Не допускається наповнення резервуару гарячою водою. 
Об’єм води повинен складати не менш половини об’єму резервуара (див. розділ «Технічні ха-
рактеристики»). Рівень води не повинен перевищувати максимальної відмітки. 
Рівень заповнення резервуару можна спостерігати за показником мірного скла. 

2. Засипте у фільтр заварювального вузла каву середнього помолу з розрахунку 40 г/л. 
Кава повинна бути рівномірно розподілена по фільтру. 
Не слід засипати у заварювальний вузол занадто багато кави. Рівень кави повинний бути ни-
жче краю заварювального вузла не менш, ніж на 2 см. 

3. Вставте у заварювальний вузол перколяційну трубку. Встановіть заварювальний вузол разом з пер-
коляційною трубкою у резервуар так, щоб основа трубки ввійшла всередину нагрівального елемен-
ту. Закрийте заварювальний вузол кришкою. 
Не слід знімати кришку в процесі готуванні кави. 

4. Підключіть живлення (вставте вилку у розетку). 
5. Ввімкніть прилад за допомогою мережевого вимикача. При цьому повинен ввімнутися світловий 

індикатор кип’ятіння, який оповіщає про те, що прилад ввімкнений. 
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6. Коли температура води у резервуарі досягне 90оС, почнеться процес заварювання кави. Коли кава 
буде готова, прилад автоматично перейде у режим підігріву напою. При цьому індикатор кип’ятіння 
згасне і ввімкнеться світловий індикатор підігріву. 

7. Коли об’єм кави у резервуарі зменшиться приблизно до 3 чашок (375 мл) та каву не буде видно у 
мірному склі, відкючіть прилад від мережі за допомогою мережевого вимикача та виймвть вилку з 
розетки. Вийміть заварювальний вузол з резервуару. Викиньте використану каву. Ополоскніть резе-
рвуар, заварювальний вузол, перколяційну трубку та кришку. Прилад готовий до приготування на-
ступної порції кави. 

 
ОДЕРЖАННЯ ОКРОПУ ДЛЯ ЗАВАРЮВАННЯ ГАРЯЧИХ НАПОЇВ 

Одержання окропу для заварювання гарячих напоїв здійснюється так само, як описано вище (див. 
розділ «Заварювання кави»), але заварювальний вузол при цьому не наповнюється меленою кавою. 
 
ПОВЕРНЕННЯ ПРИЛАДУ У РОБОЧИЙ РЕЖИМ ПІСЛЯ „СУХОГО” ВКЛЮЧЕННЯ 
(БЕЗ ВОДИ У РЕЗЕРВУАРІ) 

У випадку «сухого» включення, тобто без води або при недостатньому обсязі води у резервуарі, за-
хисне термореле автоматично відключить прилад. Для повернення у нормальний робочий режим необ-
хідно виконати наступне: 
1. Вийміть вилку електродроту з розетки. 
2. Злийте з резервуару воду (якщо вона є) і дайте приладу охолонути до кімнатної температури. 
3. Переверніть прилад. На нижній панелі корпуса розташований невеликий отвір, усередині якого зна-

ходиться кнопка скиду. Вставте в отвір паличку і натисніть кнопку скиду до щиглика. Прилад гото-
вий до роботи. 

 
ВИМИКАННЯ ПРИЛАДУ 
1. Відкючіть прилад від мережі за допомогою мережевого вимикача. 
2. Відключіть живлення (вийміть вилку з розетки). 
 
 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД 
Усі роботи з обслуговування виконуються на приладі, відключеному від електромережі, і ости-

глому до кімнатної температури. 
Не допускається використовувати для очищення приладу абразивні матеріали, колючі і ріжучі 

предмети, агресивні чистячі засоби, бензин, кислоти, луги і розчинники. 
Корпус приладу слід періодично протирати чистою вологою губкою чи тканиною. 
Заварювальний вузол, перколяційну трубку та кришку слід щодня по закінченні роботи вимити 

теплим мильним розчином і ретельно помити чистою водою. 
Очищення резервуару 

1. Налийте у резервуар трохи чистої гарячої води. Очистіть внутрішні поверхні резервуару і нагріваль-
ний елемент за допомогою м’якої губки чи щітки. Злийте воду. 

2. Для видалення темного нальоту від кави з внутрішніх поверхонь резервуару та з нагрівального еле-
мента можна скористатися спеціальним миючим засобом. Очищення проводиться у такому порядку: 

2.1. Наповніть резервуар гарячою водою. 
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2.2. Розчиніть миючий засіб у воді (1 упаковка на 5 л води) та дайте йому подіяти протягом 15 – 30 хв. 
Злийте розчин. 

2.3. Ретельно промийте резервуар чистою водою. 
Стежте за тим, щоб нагрівальний елемент завжди був чистим. В іншому випадку можливе 
спонтанне спрацьовування термореле і відключення приладу у процесі роботи. 
Очищення від накипу. У районах із жорсткою водою можливе відкладення накипу усередині  каво-

варочної машини. Рекомендується регулярно проводити процедуру очищення приладу від накипу з ви-
користанням спеціальних засобів. Очищення від накипу виконується так: 
1. Приготуйте розчин засобу для видалення накипу відповідно до інструкції. 
2. Залийте розчин у резервуар і закрийте резервуар кришкою. 
3. Дайте розчину подіяти протягом 15 хв. 
4. Злийте розчин і ретельно помийте резервуар чистою водою не менш 3 разів. 

Якщо прилад не буде використовуватись протягом тривалого часу (вихідні, канікули, тощо), 
необхідно відключити його від електромережі і ретельно очистити. 
 
 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
1. Установка приладу і підключення до електромережі здійснюється тільки кваліфікованими фахівця-

ми. 
2. Для підключення однофазного приладу повинна використовуватись трьохдротова схема із заземлен-

ням. 
3. Не допускається установка та експлуатація приладу на відкритому повітрі. 
4. Не допускається встановлення і збереження приладу у приміщенні з температурою повітря меньше 

5оС, тому що це може привести до виходу з ладу. 
5. Не допускається встановлення і експлуатація приладу поблизу джерел тепла (газових і електричних 

плит, печей, тощо). 
6. Прилад призначений для встановлення на стійкій підставці висотою 600 – 900 мм з рівною горизон-

тальною поверхнею. 
7. Прилад призначений для приготування кави «на фільтрі» з меленої кави, а також для кип’ятіння пи-

тної води. Не допускається використання приладу не за призначенням. 
8. Прилад варто наповнювати тільки холодною питною водою. З метою зменьшення відкладення наки-

пу рекомендується використання фільтрованої води. 
9. Не допускається ввімкнення приладу, якщо резервуар не заповнений водою. Рівень води не пови-

нний перевищувати максимальної відмітки на стінці резервуара. Об’єм води повинен складати не 
менш половини об’єму резервуара. 

10. Під час роботи з приладом, щоб уникнути опіків слід бути обережним. Не торкайтеся вузлів кавова-
рочної машини руками. 

11. Щоб уникнути розбризкування окропу не допускається відкривання кришки в процесі кип’ятіння 
води. 

12. Не допускається залишати ввімкнений прилад без догляду. 
13. Якщо прилад ввімкнений в електромережу або ще не охолонув, переміщення його не дозволяється. 
14. Забороняється проводити обслуговування приладу, не відключивши його від електромережі. 
15. Не допускається мити прилад під прямими струменями води і занурювати його у воду. 
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16. Щоб уникнути удару електричним струмом не допускається занурювати електродріт і вилку у воду 
чи іншу рідину. 

17. У процесі видалення накипу за допомогою сильнодіючих засобів рекомендується використовувати 
захисні рукавиці і маску. По закінченні необхідно ретельно вимити руки. 

18. Не допускайте розбризкування чистячого розчину і потрапляння його на поверхні корпусу машини, 
тому що це може привести до корозії і виходу приладу з ладу. У випадку потрапляння розчину на 
корпус машини необхідно витерти цю рідину насухо, а потім промити чистою водою. 

19. Не допускається експлуатація приладу з пошкодженим електродротом чи вилкою. 
20. При виникненні будь-яких несправностей варто звертатися до фахівців служби сервісу. 
 

УВАГА! Роботи з очищення приладу від накипу не покри-
ваються гарантійними зобов’язаннями і підлягають оплаті 
відповідно до діючих розцінок. 
 
 


