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Инструкции за употреба на кафеавтомат  

DELONGHI /SATRAP/ ESAM 2200  

 

 
1 - Бутон за включване и изключване на машината 
 

2 и 4 – Индикатори. Мигат зелено докато машината загрява. Когато 
машината е загряла и е в готовност за работа, индикаторът свети 

постоянна зелена светлина. 

 

3 – Единично кафе  
 

4 – Двойно кафе  
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6 - Индикатор за пара. Мига червена светлина докато машината 

загрее на подходяща за парата температура. Когато е загряла, 
индикаторът свети постоянна червена светлина.  

 

7 – Бутон за пара 
 

8 – Бутон за регулиране дължината на кафето  
 

9 – Бутон за регулиране силата на кафето  
 

10 – Бутон за промиване. Когато натиснете бутона машината ще 
започне промивка. 

 

11 – Мляно кафе. Когато искате да използвате смляно кафе, натискате 
бутона,а индикаторът трябва да светне. След това изсипвате САМО 1 

мерителна лъжичка в отвора за смляно кафе и натискате бутона за 

единично кафе. Ако искате да преминете от смляно кафе на кафе на 
зърна, просто натиснете бутона, за да изгасне индикаторът. 

12 – Индикатор за смляно кафе – свети, когато използвате смляно 

кафе, а не кафе на зърна.  
 

13 - Индикатор за промивка. Когато индикаторът мига, показва, че 

машината трябва да се промие. 
 

14 – Предупредителен индикатор. Когато свети постоянна червена 

светлина, индикаторът показва, че има технически проблем. 
Когато индикаторът свети затворете предната врата на машината. 

Ако индикаторът не изгасва позвънете в сервиза: 0896 122 933  

 
15 – Индикатор за отпадното кафе. Когато индикаторът свети, 

показва, че контейнера за отпадното кафе е пълен и кафето трябва да 

се изхвърли. 
 

16 – Индикатор за вода. Когато индикаторът свети, показва, че няма 
достатъчно вода във ваната за вода.  
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