
Преносима	кафемашина	за	
	автомобил	или	камион	NICOH	

 

 
 
Моля, прочетете внимателно, преди да използвате продукта. 
 

Графика на отделните компоненти: 
(1) – капак; (2) – основно тяло + резервоар за вода; (3) – бутон 
за включване / изключване;  
(4) – захранване DC12V; (5) – приставка за капсули / мляно 
кафе;  
(6) – мобилна чашка за кафе 
 
Характеристики: 
- Напрежение: DC12V 
- Номинална мощност: 80W 
- Капацитет на резервоара за вода: 50 ml. 
- Размери: 238x75 мм. 
-Тегло: 600 грама 

 
 

Моля, прочетете внимателно следните бележки преди да използвате уреда: 
1. Моля, използвайте съответните кафе капсули според различни версии (вижте външната кутия). 
2. След като напълните капсулата, моля, потвърдете дали държачът на капсулата и основното тяло 
са затегнатти плътно да предотвратите изтичане на вода. 
3. Когато добавяте вода в резервоара, обемът на водата не може да надвишава линията за 
максимално ниво на водата и трябва да бъде чиста вода. 
4. Подходящ за използване с автомобилно DC12V захранване, домашен адаптер. 
5. Когато изваждате капсулата с кафе след екстракцията, внимавайте за изгаряне от пара или 
нагрята вода.  
6. Внимавайте за убождане (долната част на основното тяло и иглата за адаптер тип N), когато 
използвате или почиствате. 



7. При почистване основната част не трябва да се накисва във вода. Можете да почистите 
основната част, като я  избършете с влажна (мокра) кърпичка. 
 
 
 
Инструкции за употреба: 

1. Изберете коя приставка, ще използвате - за мляно кафе или приставката за капсули DOLCE 
GUSTO / NESPRESSO. (графика 5) 

2. Добавете към приставката съответно капсула или мляно кафе. (графика 5) 
3. Монтирате приставката за капсули към основата, като затегнете добре приставката добре 

към кафе машината чрез въртеливо движение. (графика 5 към основното тяло) 
4. Пуснете необходимото количество вода, като следвате MAX линията отбелязана във 

вътрешната страна на резервоара. (графика 2) 
5. Свържете продукта към захранване DC12V, след което натиснете бутона за стартиране 

(графика 3). 
6. Необходимо е да изчакате между 5 и 7 минути, за да получите чаша топло кафе. 
7. Кафето, ще се изсипе от долната част на уреда – има пропка в приставката за кафе (графика 

5). 
8. Имате два варианта – или да използвате чашката в комплекта (графика 6) или да изсипете 

кафето в друг съд по избор (например чаша, термос и т.н.) 
 
 
Почистване 
1. След като устройството бъде напълно охладено, можете да извадите и отстраните 

изполчваната капсула / мляно кафе. 
2. Изплакнете основната част и частта за приставката с чиста вода.  
3. В долната част на уреда има много мрежести отвори, които можете да почистите чрез четка. 

Уверете се, че мрежата не е задръстена. 
4. Основното тяло може да бъде почистено с мокра кърпичка. 

 
Забележка: Основното тяло не може да бъде накисвано във вода 
  
Въпроси и отговори: 
 

1. Защо индикаторът светва (мига) бързо и уреда не може да работи? 
Това се случва, защото температурата на нагревателя е твърде висока. Продукта включва защита и 
е необходимо да изчаката охлаждането на уреда. Моля проверете също така дали има добавено 
достатъчно количество вода в резервоара. Изключете захранващия кабел от уреда, изчакайте 
няколко минути и го включете отново. По този начин, ще рестартирате уреда и проблема, ще бъде 
отстранен. 

2. Защо изтича вода от уплътненията около приставката за капсула? 
Проверете дали добре сте затегнали приставката за капсула / мляно кафе към основната част на 
уреда. В случай, че връзката не е добре затегната и е „хлабава“ е възможно изтичане на вода. 

3. Индикаторът въобще не светва и уреда не тръгва. 
Проверете дали сте включили захранващия кабел към кафемашината и към DC12V. Уверете се, че е 
правилно свързано, след което стартирайте уреда от централния бутон. 
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