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 Инструкции за употреба на кафеавтомат 

Delonghi Intensa ECAM23.210 

 

B1.  Светлинни индикатори 

B2.  Бутон за вкл./изкл. 

B3.  Бутон МЕНЮ 

B4.  Бутон за промивка (в менюто 

служи за връщане назад или 

излизане от менюто) 

B5.  Врътка за промяна дължината на 

кафето (когато сте в менюто, с 

нея сменявате функциите) 

B6.  Бутон за промяна силата на 

кафето 

B7.  Бутон за единично кафе 

B8.  Бутон за двойно кафе 

B9.  Бутон пара (когато сте в менюто 

служи за потвърждение на 

избраната функция) 
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 Светлинни индикатори 

 

 

 Включване на режим „Пестене на енергия“ 

1. Натискате бутона „Р“, за да влезете в менюто, след което с врътката за 

промяна дължината на кафето избирате иконката „Е“ – трябва да светне. 
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2. Натиснете бутона за пара , след което ще започне да премигва 

индикаторът . 

3. Натиснете бутона , за да активирате режима или бутона , за да го 

деактивирате. 

4. Ако режимът за пестене на енергия е включен, светлинният индикатор 

„Е“, трябва да свети постоянно.   

 

 Настройване силата на кафето 

            

С всяко натискане на бутона  променяте силата на кафето, 

съответно свети различно кафено зрънце на дисплея.  

 

 Настройване дължината на кафето 

   
Опцията „Моето кафе“ Ви позволява да настроите желаната от Вас дължина – 

това става, като: 

- Завъртите врътката за дължината, докато не светне иконката  

- След това натискате и задържате бутона за единично кафе, докато 

иконката  не започне да премигва. 
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- Машината ще започне да приготвя кафе и след като достигне желаната от 

Вас дължина на кафето, трябва да натиснете бутона за единично кафе, за 

да запаметите тази дължина. 

- След това програмиране, машината ще приготвя всеки път същото 

количество кафе. Ако желаете да промените избраната дължина, повторете 

същите стъпки.  

 

 Промяна едрината на смилане на кафето 

 
Когато кафето Ви е воднисто и с 

тънък каймак, това означава, че 

зърната кафе се смилат едро. По този 

начин не се извлича максимума от 

аромата и вкуса на кафето. В такъв 

случаи трябва да преместите палеца 

обратно на часовниковата стрелка - 

към по-малките цифри и зрънца. 

Палеца се мести с от едно до три 

деления, а не директно от позиция 7 

на позиция 1! 

Когато кафето Ви изтича много 

бавно, машината се мъчи или изобщо 

не пуска напитка, това означава, че 

зърната кафе се смилат много ситно 

и машината не може да го приготви. 

В такъв случаи трябва да преместите 

палеца за едрина по посока 

часовниковата стрелка - към по-

големите цифри и зрънца. Палеца се 

мести с от едно до три деления, а не 

директно от позиция 1 на позиция 7! 

 

 

 Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе 

1. Когато искате да приготвите кафе напитка със смляно кафе, трябва да 

натискате бутона  , докато не светне  .  

2. След това изсипвате САМО ЕДНА мерителна лъжичка смляно кафе в 

отвора за смляно кафе. 

3.  Избирате желаната дължина и натискате съответния бутон. 

4. След като приготвите напитката си със смляно кафе, ако желаете да 

приготвите друга напитка, но с кафе на зърна, просто натиснете бутона за 

промяна на силата , така че да светне кафено зрънце. 

 Използване на пара 
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- Ако искате да направите капучино, трябва да натиснете бутона за пара  

- След това ще започне да премигва индикаторът  

- Слагате чашата с млякото под чучура за топла вода/пара 

- Отваряте крана за топла вода/пара, като завъртите врътката от дясната 

страна на контролния панел в позиция I 

- От чучура ще започне да излиза пара – с въртеливи движения въртете 

чашата, за да се разпени по-добре млякото. 

- След като сте готови с разпенването на млякото, затваряте крана за топла 

вода/пара към позиция О, натискате бутона , за да изключите парата и 

след това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пускате топла вода, за да обезвъздушите 

машината! 

- Накрая избирате желаната сила и дължина на кафето и добавяте към 

млякото 

 

 

 Почистване на машината 
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 Почистване и смазване на еспресо групата 

 
 

Еспресо групата се измива на всеки изразходен килограм кафе!  

След като изсъхне се смазва със спрей за хранително-вкусовата 

промишленост. Избутвате цедката надолу, докато не спре да се движи. 

Пръскате малко количество спрей по стените на групата и долната част, 

която е излязла. След което събирате механизма, както е показано на 

горната картинка. 

Прибирането на механизма става като го сложите на стойката и БЕЗ да 

държите червените щипки, го натиснете по средата, където пише PRESS. 

При затруднения относно еспресо групата или въпрос относно кафе 

машината, моля свържете се с нас на посочените телефони. 
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