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Инструкция за употреба на кафеавтомат  

SAECO  
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1.  Бункер за кафе на зърна 

2.  Капак бункер 

3.  Чучури за кафе 

4.  Поплавък на тава за отпадна 

вода 

5.  Контейнер за отработено кафе 

6.  Сервизна врата 

7.  Еспресо група 

8.  Контролен панел 

9.  Предпазител на чучур за топла 

вода 

10.  Чучур за топла вода/пара 

11.  Решетка/Поставка за чаши 

12.  Тава за отпадна вода 

13.  Вана за чиста вода  

14.  Ключ за регулиране едрината на 

смилане на кафето 

15.  Бутон късо кафе 

16.  Бутон дълго кафе 

17.  Индикатор за двойно 

кафе/настройка на дължината 

на напитката 

18.  Индикатор за чиста вода 

/наличен според модела/ 

19.  Индикатор за температура 

20.  Индикатор за технически 

проблем 

21.  Врътка за смяна на функциите – 

пара, кафе и топла вода 

22.  Бутон за вкл./изкл. 

 

 

 Преди да включите машината напълнете ваната за чиста вода до 

указаното ниво. 

 Напълнете бункера с кафе на зърна. Затворете капака на бункера. 

 Уверете се, че всички контейнери и тави са поставени правилно.  

 Уверете се, че еспресо групата е на мястото си и е поставена правилно. 

 Уверете се, че палеца за промяна на функциите сочи към кафеното зрънце 

по средата.  

 

  Включване на машината 

1. Натиснете бутона за вкл./изкл. 

2. Индикаторът за температура ще започне да премигва в зелено – машината 

показва, че загрява. 

3. Когато машината е загряла, ще се изплакне и през чучурите за кафе ще 

изтече малко количество вода. Индикаторите ще започнат да премигват, 

като се редуват последователно. 
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4. Когато машината се изплакне, индикаторът за температура ще свети 

постоянно в зелено, с което показва, че машината е готова за употреба. 

 

 
 

 Ако машината не е работила дълго време или във водната система е 

попаднал въздух, има вероятност да не може да се промие. В този 

случаи индикаторът за технически проблем ще премигва бързо. 

 Завъртете врътката за промяна на функциите надясно към функцията 

топла вода, за да обезвъздушите машината. Когато потече малко 

количество топла вода и машината е изкарала въздуха, автоматично ще 

спре топлата вода. Когато спре, завъртете врътката за промяна на 

функциите по средата, така че да сочи към кафеното зрънце. 
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 Настройка на едрината на смилане на кафето 

 
 

 Промяна на дължината на напитката за всеки бутон 

 Ако искате да промените дължината напитката на бутона за късо 

кафе: 

1. Сложете чаша под чучурите 

за кафе. 

2. Натиснете и задръжте бутона 

за късо кафе, докато 

машината не започне да 

смила кафето, а индикаторът 

за двойно кафе да премигва в 

зелена светлина. 

3. След като машината 

приготви желаното 

количество кафе, натиснете 

отново бутона за късо кафе. 

4. Новата дължина на Вашето 

късо кафе вече е променена и 

всеки път машината ще 

приготвя същото количество 

кафе. 
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5. Ако желаете да 

препрограмирате дължината, 

повторете същите стъпки (от 

1 до 3). 

6. Повторете същите стъпки и 

за бутона за дълго кафе. 

 

 Приготвяне на единично или двойно кафе 

 Единично кафе – ако желаете единично еспресо, натискате 

бутона и машината започва да приготвя Вашето кафе. 

Ако желаете дълго кафе, натискате бутона . 

 
 Двойно кафе – ако желаете двойно еспресо, натискате два 

последователни пъти бутона за еспресо . 

Ако желаете двойно дълго кафе, натискате два последователни 

пъти бутона за дълго кафе .  

 

Когато натиснете бутона за кафе два последователни пъти, 

машината автоматично прави два последователни цикъла на 

смилане – първо приготвя едното кафе, след това и второто. 
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 Почистване на еспресо групата 

 

 Еспресо групата се изважда, 

за да се измие на всеки 

изразходен килограм кафе на 

зърна. Измивате цялата еспресо 

група под течаща хладка вода. 

След като се изцеди, я 

смазвате.  

 

 Смазва се веднъж на всеки 2-3 

седмици САМО със спрей за 

хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

  

 

 Цикъл за промиване против котлен камък – 30минути 

- Когато индикаторът за температура свети постоянна светлина, а 

индикаторът за технически проблем премигва много бързо, 

означава, че машината трябва да се промие с препарат против 

котлен камък.  

1. Изпразнете контейнера за отработено кафе и тавата за отпадна 

вода.  

2. Изсипете чистата вода от ваната. Ако имате филтър го махнете. 

3. Разтворете препарата за котлен камък и го изсипете във ваната за 

чиста вода до указаното ниво.  

4. Изключете машината.  
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5. Сложете голям съд под чучура за топла вода и чучурите за кафе. 

6. Уверете се, че белега на врътката за функциите сочи към 

кафеното зрънце. 

7. Задръжте едновременно двата бутона за кафе за около 5-

6секунди, докато не светне индикаторът за технически проблем 

постоянно червено.  

8. След като индикаторът светне машината ще започне да вкарва 

препарат във водната система на машината.  

9. Когато индикаторът за двойно кафе светне в зелено, трябва да 

завъртите врътката за функциите надясно за топла вода. След 

което препарата ще започне да излиза през чучура за топла вода 

на интервали – промиването е около 15мин 

10. Когато индикаторът за двойно кафе започне да премигва в 

зелено, трябва да завъртите врътката за функциите към кафеното 

зърно. Това означава, че промивката е приключила и машината 

трябва да се изплакне от препарата за котлен камък. 

11. Извадете ваната за вода и я измийте много добре от препарата. 

Изпразнете тавата за отпадна вода и долейте чиста вода до белега 

във ваната, върнете ги обратно в машината.  

12.  Индикаторът за кафе ще свети зелено постоянно – завъртете 

врътката към функцията топла вода. Машината ще започне да се 

изплаква.  

13. Когато всички индикатори изгаснат и машината спре да се 

промива, означава, че цикъла за промиване против котлен камък 

е завършен. 

14. Извадете ваната за чиста вода, изплакнете я отново и долейте 

чиста вода. Изпразнете тавата за отпадна вода и я върнете 

обратно. 

15.  Машината е в готовност за работа. Включете я и си пригответе 

желаната напитка.  
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