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Инструкция за употреба на кафеавтомат 
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1.  Плоча за подгряване на чаши 

2.  Вана за чиста вода 

3.  Капак на вана за чиста вода 

4.  Капак за капучинатор 

5.  Чучур за топла вода/пара 

6.  Чучури за кафе 

7.  Еспресо група 

8.  Сервизна врата 

9.  Капак на бункера за кафе на зърна 

10.  Бункер за кафе на зърна 

11.  Отвор за смляно кафе 

12.  Капучинатор 
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13.  Контейнер за отработено кафе 

14.  Решетка/поставка за чаши 

15.  Поплавък за мръсна вода 

16.  Тава за мръсна вода 

17.  Вход кабел 

18.  Маркуч за капучино 

 

Контролен панел 

 

19.  Бутон за смляно кафе. /Когато го натиснете влизате в менюто./ 

20.  Бутон за късо кафе/еспресо 

21.  Бутон за нормално кафе. /В менюто служи за потвърждение „ОК“/ 

22.  Бутон за специални напитки – топла вода, дълго кафе, топло мляко, американо) 

/В менюто служи за връщане назад „ESC”/ виж стр.6 

23.  Дисплей 

24.  Бутон за почистване на капучинатора. /В менюто служи като стрелка нагоре, за 

смяна на избора./ 

25.  Бутон за Капучино. /В менюто служи като стрелка надолу, за смяна на избора./ 

26.  Бутон за Лате Макиато 
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27.  Бутон за включване/изключване 
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Меню „Специални напитки“ 

 

Когато натиснете бутона за 

„специални напитки“  излиза 

падащо меню. С бутоните, които 

имат функции на стрелки в 

менюто, избирате желаната 

напитка. Желаната напитка 

трябва да е оградена, след което 

потвърждавате с бутона за 

нормално кафе „ОК“ и машината 

ще започне да приготвя 

избраната от Вас напитка. 

 

 

 

Ако искате да приготвите Cappuccino или Latte Macchiato, трябва да махнете 

капака на капучинатора и да поставите капучинатора. 

 

След като приготвите млечната напитка, почистете капучинатора чрез 

специалния бутон за почистване! 
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Декалциране 

Когато е необходимо декалциране, на дисплея се показва надпис, който Ви подсеща, 

че е необходимо премахване на котлен камък. Просто следвайте стъпките, описани 

по-долу. 

Внимание! Никога не пийте разтвора за отстраняване на котлен камък или каквато 

и да било напитка, приготвена по време на цикъла. Никога не използвайте оцет като 

разтвор за отстраняване на котлен камък. 

1. Включете машината, като натиснете 

бутона ON/OFF. Изчакайте 

машината да загрее и да се промие.  

2. Отстранете филтъра във ваната за 

чиста вода /ако имате такъв/. 

3. Натиснете бутон МЕНЮ, изберете 

опцията MACHINE MENU, 

натиснете бутона ОК, за да влезете в 

избраната опция.  

4. С бутона за Капучино /ОК/ отидете 

на опцията MAINTENANCE и 

потвърдете с бутон ОК. 

5. Отидете на опцията DESCALING и 

натиснете бутона ОК, за да 

потвърдите. 

  

6. Когато Ви излезе надписа на 

горната картинка, натиснете бутона 

ОК, за да стартирате програмата за 

декалциране.  

7. На дисплея ще се покаже надпис 

„FILL TANK WITH DESCALING 

SOLUTION”- изсипете разтвора за 

декалциране във ваната за чиста 

вода и върнете ваната обратно в 

машината. След което потвърдете с 

бутона ОК. 

8. Извадете контейнера за мръсна 

вода, изпразнете го и го върнете 

обратно в машината. Потвърдете с 

бутона ОК. 

9. На дисплея ще се покаже надпис 

„INSERT THE CAPPUCCINATORE 

WITH ALL THE COMPONENTS“ – 

сложете капучинатора и всички 

аксесоари към него, без маркуча. 

След това извадете чучурите за 

кафе, както е показано. 
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10.  Потвърдете, като натиснете бутона 

ОК. Сложете голям съд /1,5л/ под 

чучура за топла вода и под 

капучинатора. 

11. Когато се покаже надписа, като на 

картинката, цикълът е стартиран. 

Машината пуска препарат на 

интервали /скалата показва 

напредъка на декалцирането/. 

 
12.  Когато разтворът във ваната за вода 

свърши и машината отчете това, 

махенте ваната за вода, измийте я 

много добре, напълнете я с чиста 

вода и върнете обратно в машината. 

След което натиснете бутона ОК.  

 
13.  Изпразнете контейнера за мръсна 

вода и за отпадно кафе, върнете ги 

обратно в машината. Потвърдете с 

бутона ОК. 

14.  Отново сложете голям съд под 

чучура за топла вода и 

капучинатора, потвърдете с бутон 

ОК. 

 

 

 

15.  Стартира се втората фаза на 

декалциране – изплакване. 

 
16.  Когато водата във ваната свърши, 

на дисплея ще се покаже надпис. 

Това е напълно нормално, просто 

допълнете вода до указаното място 

на ваната.  

17. Когато цикълът приключи, 

машината ще започне да загрява, 

след което ще се промие, както при 

включване.  

18. Изплакнете още веднъж ваната за 

чиста вода, напълнете я и върнете 

обратно в машината. Изпразнете 

контейнера за мръсна вода и го 

върнете обратно.  

19. Машината е готова да приготвя 

напитки.  


