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Инструкция за кафеавтомат  

Delonghi Perfecta ESAM 5400   

 
A1.  Палец за регулиране 

едрината на смилане 
A2.  Капак на бункер кафе на 

зърна 
A3.  Бункер кафе на зърна 
A4.  Отвор за смляно кафе 
A5.  Място на лъжичка за смляно 

кафе 
A6.  Плоча за подгряване на чаши 
A7.  Вана за чиста вода 
A8.  Еспресо група 
A9.  Контейнер за отработено 

кафе 
A10.  Решетка/Поставка за чаши 
A11.  Тава за отпадна вода 
A12.  Сервизна врата 
A13.  Отвор за изтичане на 

напитката от еспресо групата 
A14.  Чучури за кафе 
A15.  Накрайник за топла 

вода/пара 
А17. Бутон за вкл./изкл. от 

мрежата 
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B1.  Бутон за вкл./изкл. 

B2.  Дисплей с икони 

B3.  Бутон за единично кафе 

B4.  Бутон за двойно кафе 

B5.  Бутон за топла вода (в менюто 
служи като бутон за 
потвърждение на избраната 
функция) 

B6.  Врътка за избор дължината на 
напитката ( в менюто избирате 
желаната функция, като я 
въртите в една от двете посоки) 

B7.  Бутон за промяна силата на 
кафето  

B8.  Бутон за избор на топла вода или 
пара ( в менюто служи като 
бутон за връщане назад или 
излизане от менюто) 

B9.  Бутон МЕНЮ 
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 Приготвяне на кафе 
Докато машината загрява, премигва термометъра в червено. След като 
машината се промие, вече е в готовност за приготвяне на кафе или млечни 
напитки. На дисплея светват иконите за дължина и сила на напитката. 
 

• Избор на желаната сила и количество на напитката 

                

Преди да изберете желаната кафе напитка, трябва да определите нейната 

сила. С всяко натискане на бутона , се променя силата на кафето. На 
дисплея светва кафеното зрънце, което отговаря на дадената сила.  

- Ако сте избрали лъжичката, означава, че може да приготвите кафе с 
предварително смляно кафе. На дисплея ще премигва иконката с 
лъжичка. 

- Ако сте натиснали бутона за двойно кафе, машината автоматично смила 
двойно количество кафе и пуска двойна дължина, спрямо тази на 
единичното кафе.  
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За да промените дължината на своята напитка, трябва да завъртите копчето 
в една от двете посоки, докато не светне чашката с желаното количество 
дължина.  

- MY COFFEE – Опцията „Моето кафе“ Ви позволява да настроите 
предпочитаната от Вас дължина на кафе напитката. Това става, като 

натиснете и задържите бутона за единично кафе, докато иконата  не 
започне да премигва. След което пускате бутона и когато машината 
приготви желаната дължина кафе натискате отново същия бутон.  

 Регулиране 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 – 
намалявате едрината на смилане. 
Когато въртите към по-големите – 
увеличавате едрината. 

 

 

 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. 
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 Почистване на кафе машината 

         

 

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. 

Препоръчително е еспресо групата да се смазва веднъж на всеки 2-3 
седмици.  

Прибирането на механизма става като го сложите на стойката и БЕЗ да 
държите червените щипки, го натиснете по средата, където пише PRESS. 
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 Включване на програмата за декалциране 

1. Включете машината и след като загрее натиснете бутона „Р“, за да влезете 
в менюто. 

2. Завъртете бутона за дължината на напитката, докато иконката  не 

започне да премигва. Натиснете бутона ок > , след което ще започнат да 

премигват индикаторите  и  , редувайки се. 
3. Изсипете чистата вода от водния резервоар и изсипете препарата. Преди да 

изсипете препарата във водния резервоар, МОЛЯ прочетете упътването 
– има препарати, които се разреждат и такива, които са за директна 
употреба. 

4. Почистете контейнера за отработено кафе и излейте отпадната вода от 
тавичката. 

5. Сложете по-голям съд под чучура за топла вода – около 1,5л. Натиснете 

бутона ок > , за да стартирате програмата. Програмата автоматично 
извършва серия от изплаквания и паузи, за да премахне отлаганията от 
варовик от вътрешността на машината. 

След 30мин водния резервоар ще бъде празен, а индикаторите ОК и , 

както и  и ще светнат.  
6. Машината е в готовност за изплакване от препарата срещу котлен камък. 

Извадете водния резервоар, изсипете остатъка от препарата и измийте 
много добре резервоара. След което го напълнете с чиста студена вода до 
указаното място – върнете го в машината.  

7. Изпразнете съда, в който се е оттичал препарата и го върнете обратно. 

8. Натиснете бутонп индикаторите и . 

9. След като водата в резервоара свърши, ще светнат индикаторите  и ОК. 

Натиснете ок >  - машината ще се изключи автоматично и след като я 
включите отново индикаторът за декалциране няма да свети.  
 

Преди да включите машината почистете тавичката и контейнера. 
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