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Инструкция за употреба на кафеавтомат 

DELONGHI Magnifica S 
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A1.  Контролен панел 

A2.  Палец за регулиране едрината на 

смилане на кафето 

A3.  Плоча за подгряване на чаши 

A4.  Капак за бункера за кафе 

A5.  Капак на отвора за смляно кафе 

A6.  Отвор за смляно кафе  

A7.  Бункер за кафе на зърна  

A8.  Бутон за вкл./изкл. от ел. мрежа 

A9.  Вана за чиста вода  

A10.  Сервизна врата 

A11.  Еспресо група  

A12.  Чучури за кафе 

A13.  Контейнер за отработено кафе 

A14.  Контейнер за остатъчна отпадна 

вода 

A15.  Решетка/Поставка за чаши 

A16.  Поплавък за отпадна вода 

A17.  Тава за отпадна вода  

A18.  Чучур за топла вода/пара 

A19.  Палец за пускане на топла 

вода/пара 

 

 

B1.  Светлинни индикатори 

B2.  Бутон за включване и изключване 

B3.  Бутон за единично еспресо 

B4.  Бутон за двойно еспресо 

B5.  Бутон за промивка/декалциране 

B6.  Врътка за регулиране силата на кафето  

B7.  Бутон за пара 

B8.  Бутон за единично дълго кафе 

B9.  Бутон за двойно дълго кафе 
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 Приготвяне на напитка с кафе на зърна 

1. Ако искате да работите със смляно кафе, белега на врътката за силата на 

кафето трябва да е в диапазона на точките – минимум и максимум. 

2. Преди да изберете желаната напитка, трябва да определите нейната сила  

( грамажа на количеството смляно кафе за една напитка). Препоръчително 

е белега да не бъде на МАХ, тъй като дозата на смляно кафе става много 

голяма. 
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3. След като определите силата на своята напитка, изберете един от бутоните, 

в зависимост от това дали искате  единично или двойно кафе. 

 
4. Когато изберете двойно еспресо или двойно дълго кафе – машината смила 

и дозира двойно количество кафе. Може да приготвите двойно кафе или 

две кафета едновременно, като поставите две чаши една до друга, под 

чучурите за кафе. 

 
 

 Приготвяне на кафе с предварително смляно кафе 
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1. Когато искате да приготвите кафе напитка със смляно кафе, трябва да 

завъртите врътката за силата на кафето, така че белегът да сочи към 

лъжичката.  

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

отвора за смляно кафе. 

3.  Избирате желаната дължина – еспресо или дълго кафе 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 завъртете врътката за 

сила, така че да е в диапазона на точките.  

 

 Приготвяне на чай/инсантни напитки 

1. Сложете чаша под чучура за 

топла вода и завъртете палеца, 

както е показано на картинката.  

2. Когато машината пусне 

желаното количество вода, 

завъртете палеца в изходна 

позиция О. 

 Приготвяне на капучино 
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Преди да започнете да правите капучино, налейте прясно мляко в по-

голяма чаша. 

1. Натиснете бутона за пара. (фигура 1) 

2. Индикаторът  ще започне да премигва. 

3. Когато машината е достигнала желаната температура, индикаторът на 

парата, ще светне постоянно. (фигура 2) 

4. Завъртете палеца за топла вода/пара, както е показано на фигура 3. 

5. От чучура ще започне да излиза пара, а Вашето мляко ще започне да се 

разпенва. 

6. За да получите по-кремообразна пяна, движете чашата с бавни 

движения нагоре и надолу. Не трябва да използвате парата повече от 3 

минути – тоест между приготвянето на две капучина, направете кратка 

пауза. 

7. След като разпените своята напитка, завъртете палеца за топла 

вода/пара в изходно положение О. След това натиснете бутона за пара 

, за да изключите парата. В противен случай машината ще прегрее! 

8. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО е след използване на пара, да пуснете топла вода 

около 20-30мл. 

9. След това сложете чашата с млякото под чучурите за кафе и изберете 

желаната напитка. 

 

 Почистване на контейнери 
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 Почистване и смазване на еспресо групата 

 
 

 Цикъл за премахване на котлен камък - Когато индикаторът  започне да 

премигва, означава, че машината трябва да се промие с препарат против 

котлен камък.  

1. Включете машината и изчакайте, 

докато е готова за употреба. 

2. Изпразнете контейнера за 

отработено кафе и тавата за 

отпадна вода, след което ги 

върнете в машината.  

3. Изпразнете резервоара за чиста 

вода и отстранете водния филтър, 

ако имате такъв. 

4. Разтворете препарата против 

котлен камък, след което го 

изсипете във ваната за чиста вода. 

Сложете ваната в машината.  

5. Сложете по-голям съд за течности, 

така че да бъде под чучура за 

топла вода и чучурите за кафе, с 

вместимост от около 1,5л. 

6. Натиснете и задръжте бутона 

 за около 5 секунди, докато 

индикаторът на бутона не започне 

да свети постоянно. 

7. Индикаторът на бутона  ще 

започне да премигва – това 

означава, че трябва да завъртите 

палеца за топла вода/пара към 

позиция I, за да може да започне 

промивката. 

8. Препарата ще започне да изтича 

през чучура за топла вода/пара, 

както и през чучурите за кафе на 

етапи – тръгва и спира. 

ВНИМАВАЙТЕ да не попадне от 

разтвора в очите Ви и не 

вдишвайте изпаренията! 

9. След около 25мин програмата ще 

спре. Светват индикаторите  

и  - трябва да завъртите 

палеца за топла вода/пара към 

изходна позиция О. 

10.  Машината е готова за изплакване 

с чиста вода. Извадете ваната за 
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чиста вода и я измийте много 

добре от препарата. Напълнете я с 

чиста вода до указаното ниво на 

самата вана МАХ и я върнете в 

машината. Ще започне да 

премигва индикаторът  

11.  Изпразнете съда, в който се е 

изтичал препарата и го върнете 

отново под чучура за топла вода и 

чучурите за кафе. 

12.  Завъртете палеца за топла 

вода/пара към позиция I. 

Изплакването ще стартира първо 

през чучура за топла вода и 

преминава през чучурите за кафе.  

13.  Когато изплакването приключи, 

ще започнат да премигват 

индикаторите  и . 

Върнете палеца за топла вода в 

изходна позиция О. Изпразнете 

съда, който сте сложили за 

промивката и го сложете само под 

чучура за топла вода/пара. 

14.  Завъртете палеца за топла вода 

към позиция I , промивката ще 

продължи само през чучура за 

топла вода. 

15.  Когато промивката приключи, 

индикаторът  ще започне да 

премигва. Върнете палеца за 

топла вода в изходна позиция О.  

16.  Изпразнете всички тави и 

контейнери. Извадете ваната за 

вода, изплакнете я, долейте чиста 

вода и върнете ваната в машината. 

Ако имате филтър, го поставете 

отново и след това долейте вода. 

17.  Цикъла за премахване на котлен 

камък е завършен.  

 

 Светлинни индикатори – значение 
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