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Инструкция за употреба на кафеавтомат 

DELONGHI DINAMICA ECAM 350.35 

 

B – бутонът за включване и изключване се намира отгоре на кафемашината /над 

дисплея/. Има налично копче за цялостно изключване на кафемашината, ако 

изключването от контакта не е удобно. Този бутон се намира отзад на 

кафемашината.  
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B1.  Дисплей 

B2.  Стрелка за избор („ESC“: 

когато програмирате 

напитки, натиснете, за да 

излезете, без да запазвате 

промяната) 

B3.  OK: за да потвърдите избора. 

(През първите няколко 

секунди от приготвянето на 

„еспресо“, „ристрето“ или 

„еспресо лунго“, натиснете за 

2 чаши. 

B4.  Стрелка за избор “СТОП” - 

Когато 

приготвяте/програмирате 

напитки, натиснете, за да 

прекъснете/програмирате. 

B5.  ESC: меню за настройки на 

уреда (Когато сте в менюто с 

настройки, той действа като 

„ESC“ за излизане от 

избраната функция и 

връщане към главното меню) 

B6.  Топла вода 

B7.  Сила на кафето 

B8.  Еспресо 

B9.  Нормално кафе 

B10. Дълго кафе 

B11. Двойно кафе 

B12. Меню за избор на напитки 

(различни от директно 

избраните напитки): Espresso 

Lungo, Ristretto, Steam, 2 

Espresso, 2 Espresso Lungo, 2 

Ristretto 

B13. Моето меню за избор на 

напитки. Освен ако не е 

предварително програмирано 

от менюто с настройки, 

напитката се програмира 

директно първия път, когато 

използвате уреда. 

 

 Сила на кафето  
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 Настройка едрината на смилане на кафето 

Ако след първите направени напитки видите, че кафето е по-воднисто, няма 

каймак или пък е много ситно, може да регулирате едрината на смилане чрез 

врътката, която се намира в бункера за кафе.  

 

 

Променяйте постепенно едрината – с 

една/две единици, а не директно от 7 

на 1 или обратното. Когато въртите 

към по-малките единици – 

намаляването едрината на смилане. 

Когато въртите към по-големите – 

увеличавате едрината.  

 

А4 – Отвор за смляно кафе. Слага се само една лъжичка смляно кафе, не 

повече!  



  

                         Продажба и сервиз на кафемашини 

                                                                                                                                    ЕА Партнерс ЕООД       
e-mail: ea.partners@abv.bg 

                   Магазин Орландовци, ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933                              
                      Магазин Люлин 10, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933                                                            

   

А8 – Вдясно на кафемашината имате вратичка, която се намира зад ваната за 

вода. Там се намира еспресо групата, която пресова Вашето кафе. 

 

Еспресо групата се изважда, като натиснете двата червени палеца и издърпате 

към Вас. Еспресо групата се мие и смазва.  

Измиване – на всеки килограм кафе. Смазване – един път на всеки 2 седмици.  

За да извадите групата трябва да натиснете двете червени закопчалки и да 

издърпате напред еспресо групата.  

След това измивате хубаво еспресо групата с по-топла вода. Когато изсъхне се 

смазва със силиконов спрей. За да смажете правилно, когато хванете групата 

трябва да натиснете цедката надолу, която се намира отгоре на еспресо групата. 

Пръскате по стените на групата силиконов спрей /не обилно/. След това с 

палчетата отдолу връщате групата в изходно положение.  



  

                         Продажба и сервиз на кафемашини 

                                                                                                                                    ЕА Партнерс ЕООД       
e-mail: ea.partners@abv.bg 

                   Магазин Орландовци, ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933                              
                      Магазин Люлин 10, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933                                                            

   

 

При връщането на еспресо групата обратно в машината не трябва да държите 

червените щипки, които са на групата. Държите еспресо групата в сивата част и 

я слагате в улеите, където лежи. Ако групата е сложена правилно, червените 

щипки трябва да щракнат. Ако не е сложена правилно еспресо групата при 

включване на машината ще светне индикаторът за технически проблем. 

 

При затруднения относно еспресо групата или какъвто и да било въпрос 

относно кафемашината, моля свържете се с нас на посочените телефони. 

 


