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Инструкция за употреба на кафемашина 

DELONGHI Primadonna Exclusive ESAM 6900 
 

 

 

B1 - Сензор/бутон, който променя функцията, според текста, който се показва на 

дисплея, когато сте в менюто. ( ЕSC ) 

В2 - Цветен дисплей. 
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В3 -  Сензор/бутон, който променя функцията, според текста, който се показва на 

дисплея, когато сте в менюто. (нагоре) 

В4 - Сензор/бутон за единично кафе. Чучурите се регулират според височината 

на чашата. 

В5 - Сензор/бутон за двойно кафе. Може да се приготвят две кафета 

едновременно. Чучурите се регулират според височината на чашата. 

 

 

В6 - Сензор/бутон, който променя функцията, според текста, който се показва на 

дисплея, когато сте в менюто. ( надолу ) 

В7 - Сензор/бутон за дълго кафе. 

В8 - Топло мляко 

В9 - Лате 

В10 - Капучино 

В11 - Мляко с кафе 

В12 - Топъл шоколад (стр.5) 
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАПРАВАТА НА МЛЕЧНИ НАПИТКИ СЕ 

ЗАВЪРТА ПАЛЧЕТО НА КАНАТА КЪМ НАДПИСА "CLEAN". По този начин се 

промива каната. В противен случаи каната ще се запуши! 

 

В13 - Сензор/бутон, който променя функцията, според текста, който се показва 

на дисплея, когато сте в менюто. ( ОК ) 

В14 - Сензор/бутон за избор силата/грамажа на кафето. Има 5 опции на избор - 

смляно кафе (pre-ground coffee), много слабо, слабо, нормално кафе, силно и 

много силно кафе. 

 

!!! Важно !!! При изпозлване на смляно кафе се слага САМО ЕДНА мерителна 

лъжичка смляно кафе! Не се слагат повече, защото ще блокирате робота!  
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В15 - Сензор/бутон за избор на дължината на кафето (количеството вода). Има 

няколко варианта за избор -  късо, нормално, дълго и много дълго кафе. На 

позиция My Coffe може да се запамети персонална дължина на кафето (пускате 

1 кафе My Coffee и натискате Prog в горния десен ъгъл – машината влиза в 

режим програмиране на количеството, когато достигнете желаната дължина, 

натиснете бутона Stop в долния десен ъгъл – така ще запаметите тази дължина 

на My Coffee. 

 

 Бутонът за включване на машината се намира в ляво 

отстрани на дисплея. Натиска се за 1 сек, за да се включи машината. 
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На задния панел на кафемашината има бутон за цялостно 

включване и изключване на машината, вместо да я изключвате от щепсела. 

 

Палец за регулиране едрината на смилане на зърната кафе.  Намира се при 

кафето на зърна.  

 

 

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 
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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 топъл шоколад: 

 

След като изпълните тези стъпки, натискате бутона за Топъл шоколад. След 

което изберете дали искате една, две или три чаши от напитката. Плътността на 

топлия шоколад се избира от скалата, която се показва на дисплея. С бутоните 
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В3 и В6 избирате дали да увеличите или намалите плътността, тоест 

количеството какао.  

 

Когато шоколадът е готов, машината ще Ви уведоми чрез сигнал/надпис на 

дисплея. След това махате каната от машината и се наслаждавате на един 

чудесен топъл шоколад. 

Възможни надписи на дисплея: 

FILL WATER TANK - Празен съд за чиста вода. Долей вода до 

маркирана част на ваната за вода! 

INSERT WATER SPOUT! - Провери дали накрайника за топла вода е 

сложен както трябва.  

GROUND TOO FINE ADJUST MILL - Кафето е прекалено ситно смляно. 

Увеличете едрината на смилане от палеца в контейнера с кафе на 

зърна. 

INSERT USED COFFEE - Тавата за отпадното кафе и вода не е поставена 

както трябва. Отворете отпред вратичката и наместете хубаво 

тавичката. 

EMPTY GROUNDS CONTAINER - Контейнерът за отпадно кафе е пълен 

или липсва. Почистете тавите като изсипете съдържанието и ги 

измиете, след това върнете обратно към машината.  
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FILL BEANS CONTAINER - Контейнера за кафе на зърна е празен. 

Досипете кафе.  

INSERT MILK CONTAINER - Поставете каната за млечни напитки. 

LESS COFFEE - Голямо количество смляно кафе. Променете 

силата/грамажа на напитката или сложете САМО ЕДНА мерителна 

лъжичка мляно кафе. 

INSERT INFUSER ASSEMBLY - Сложете еспресо групата в машината.  

TURN DIAL TO CLEAN - Завъртете палеца на каната за млечни напитки 

към надписа "CLEAN" ,за да се промие каната. 

TURN FROTH ADJUSMENT DIAL - Палецът на каната за млечни напитки 

не е в правилна позиция.  

CLOSE DOOR - Затворете сервизната врата на кафемашината. 

GENERAL ALARM - Техническа повреда!  

EMPTY CIRCUIT, FILL CIRCUIT alternating with.. water delivery, press ok - 

водния цикъл е празен. Натиснете ОК и пуснете топла вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 


