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Инструкция за употреба на кафеавтомат 

DELONGHI DINAMICA ECAM 370.95 
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B       

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

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

изключването от контакта не е удобно (1).  
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B1.  Символ Bluetooth - активиран 

B2.  Символ „енергоспестяване“ -

активиран 

B3.  Избрана сила на напитката 

(грамаж) 

B4.  Напитки с директен избор 

B5.  Стрелки за местене на 

опциите или напитките 

B6.  Избрана дължина на 

напитката 

B7.  Подсещащ индикатор за 

премахване на котлен камък 

B8.  Индикатор, който напомня да 

се изплакне каната за мляко 

след приготвяне на 

напитките 

B9.  Индикатор за смяна на 

филтър 

С1.  Избор дължина на напитката 

C2.  Избор на профил 

C3. Меню за промяна 

настройките на машината 

C4. Стрелката се натиска за 

излизане от избраната 

функция и връщане в 

основното меню 

С5. Му: меню за избор на лични 

напитки 

С6. Промяна силата на напитката 
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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. 

 Автоматично приготвяне на напитки на млечна основа 

 

1. Напълнете и поставете контейнера за мляко (E), както е описано по-горе. 

2. Изберете желаната напитка:  

- CAPPUCCINO (КАПУЧИНО) 

- ЛАТЕ МАКЯТО 

- MILK (ТОПЛО МЛЯКО)  

- CAPPUCCINO+ (КАПУЧИНО+) 

- CAPPUCCINO MIX (КАПУЧИНО МИКС) 

- CAFFELATTE 

- FLAT WHITE (МЛЯКО БЕЗ ПЯНА) 

- ESPRESSO MACCHIATO (ЕСПРЕСО МАКИАТО) 

 На дисплея, машината препоръчва да се завърти регулатора на пяна според 

количеството пяна, предвидено в оригиналната рецепта: следователно завъртете 

регулатора, разположен върху капака на контейнера за мляко. 

 4. След няколко секунди, уредът започва автоматично приготвянето и на 

дисплея се появява изображение на избраната напитка и една линия за процес, 

която се запълва с напредване на приготвянето. 

  

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба. 
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Важно: общи напътствия за приготвяне на всички напитки на млечна основа 

• : натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се 

върнете на началната страница. 

• : натиснете за да прекъснете приготвянето на мляко или на кафе и 

преминете към следващото приготвяне (ако е предвидено), за да завършите 

напитката. 

• Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото 

повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се 

влошава качеството на пяната.  

 Почистване на контейнера за мляко след всяка употреба  

След всяка употреба на функциите с мляко, се визуализира запитването “TURN 

FROTH DIAL TO CLEAN POSITION” (ЗАВЪРТЕТЕ БУТОНА В ПОЗИЦИЯ 

CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)) и е необходимо да се пристъпи към почистването на 

капака за разпенване на мляко: 

1. Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага 

изпразване на контейнера за мляко); 

2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна; (20) 

3. Завъртете регулатора за пяна към надписа “CLEAN” (19): дисплеят 

визуализира “CLEANING UNDERWAY” (В ПРОЦЕС ПОЧИСТВАНЕ) 

“RECIPIENT UNDER SPOUT“, (КОНТЕЙНЕР ПОД СТРУЙНИКА) заедно с 

една лента, която се запълва постепенно с извършване на почистването. От 

тръбата за изтичане на мляко на пяна излиза пара, смесена с топла вода. 

Почистването спира автоматично; 

4. Завъртете ръкохватката за регулиране на една от позициите за пяна; 

5. Свалете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата за топла вода с 

гъбичка.  
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 Използване на смляно кафе и почистване на еспресо блока. 

 

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

повече!  

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

вода. Там стои 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 – 

веднъж месечно или на всеки 

килограм кафе.   

След като сте измили еспресо групата и се е отцедила добре, е необходимо да се 

смазва със силиконов спрей. ВАЖНО: използвайте само хранителни спрей или 

грес! 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 
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групата в изходно положение. 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. 
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