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Инструкция за кафеавтомат  

DELONGHI Perfecta ESAM 5600  

 

Описание на сензорите: 

C1 - Дисплей. 

С2 - Сензор/бутон за единично кафе. 

С3 - Сензор/бутон за двойно кафе. Може да се приготвят две кафета 

едновременно.  

С4 - 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. Когато сте в менюто този бутон служи за местене надясно при 

избор на настройките. 

!!! 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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С5 - Сензор/бутон за топло мляко. Когато го натиснете кафемашината започва да 

прави топло мляко. Може да регулирате гъстотата на пяната от палеца, който се 

намира на каната за млечни напитки.  

С6 - Сензор/бутон за Лате Макиато. Когато го натиснете кафемашината започва 

да прави Лате макиато - като първо приготвя затоплено мляко с определената от 

Вас гъстота на пяната. След това автоматично смила и приготвя кафе. Може да 

регулирате гъстотата на пяната от палеца, който се намира на каната за млечни 

напитки. 

С7 - Сензор/бутон за промивка. При докосването на този сензор, кафемашината 

започва да пуска чиста вода от чучурите за кафе, както при включване и 

изключване на машината.  

С8 - Сензор/бутон за Капучино. Когато го натиснете кафемашината започва да 

прави Капучино - като първо приготвя затоплено мляко с определената от Вас 

гъстота на пяната. След това автоматично смила и приготвя кафе. Може да 

регулирате гъстотата на пяната от палеца, който се намира на каната за млечни 

напитки. 

С9 - Сензор/бутон за Кафелате. Когато го натиснете кафемашината започва да 

прави Кафелате - като първо приготвя затоплено мляко с определената от Вас 

гъстота на пяната. След това автоматично смила и приготвя кафе. Може да 

регулирате гъстотата на пяната от палеца, който се намира на каната за млечни 

напитки. 
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕД НАПРАВАТА НА МЛЕЧНИ НАПИТКИ СЕ 

НАТИСКА БУТОНА "CLEAN", КОЙТО СЕ НАМИРА НА КАНАТА ЗА 

МЛЕЧНИ НАПИТКИ. Натискате и задържате бутона, докато скалата на дисплея 

се изпълни. По този начин се промива каната. В противен случаи каната ще се 

запуши! 

С10- Сензор/бутон за избор на дължината на кафето (количеството вода. Има 5 

опции на избор - много късо, късо, нормално, дълго и много дълго кафе. Когато 

сте в менюто този бутон служи за местене наляво при избор на настройките. 
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С11 - Сензор/бутон за топла вода. 

С12 - Сензор/бутон за влизане и излизане в менюто. 

• Палец за регулиране на 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! 



  

                         Продажба и сервиз на кафемашини 

                                                                                                                                    ЕА Партнерс ЕООД       
e-mail: ea.partners@abv.bg 

                   Магазин Орландовци, ул. Мара Бунева 42, тел. 0886 122 933                              
                      Магазин Люлин 10, бул. Луи Пастьор, бл. 161, тел. 0889 122 933                                                            

   

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 

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! 

 

 

• Значение на иконите, които излизат на дисплея: 

 

Промиване при включване и изключване на машината. 

 

 

Загряване. 

 

Важно съобщение! Виж стр.6-7 с възможните надписи на 

дисплея. 

 

Моля, изчакай! 

Празен съд за чиста вода. Долей вода до маркирана част на 

ваната за вода! 

 

 

Топла вода. 
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• Възможни надписи на дисплея 

Надпис на дисплея Възможна причина Начин за отстраняване 
FILL TANK Няма достатъчно количество 

вода във ваната. 
Долейте вода във ваната за 

чиста вода/сложете правилно 

ваната за вода. 
EMPTY GROUNDS 
CONTAINER 

Контейнерът за отработено 

кафе е пълен. 
Извадете контейнера и го 

почистете, заедно с тавата за 

отпадна вода.  
GROUND TOO FINE 
ADJUST MILL 
редувайки се с надписа... 
Insert water spout and press 
OK 

Едрината на смилане на 

кафето е много ситна и 

машината не може да 

приготви напитката. 

Увеличете едрината на смилане, 

като завъртите надясно към по-
големите числа. След което 

пуснете 2-3 кафета. 

INSERT GROUNDS 
CONTAINER 

Контейнерът за отработено 

кафе липсва. 
Върнете/сложете правилно 

контейнера за отработено кафе. 
ADD PRE-GROUND 
COFFEE 

Пусната е програмата за 

работа със смляно кафе, без да 

се сложи такова в машината. 

Сложете смляно кафе в отвора 

или изключете тази опция. 

DESCALE! Машината трябва да се 

декалцира. 
Стартиране на цикъла против 

котлен камък. (стр.7) 

 
LESS COFFEE Използвано е прекалено много 

кафе. 
Променете силата на напитката 

чрез бутона  или намалете 

количеството смляно кафе, 

което изсипвате в машината. 

FILL BEANS 
CONTAINER 

Кафето на зърна е свършило. Допълнете бункера за кафе на 

зърна 
Отвора за смляно кафе е 

задръстен. 
Изчистете отвора с помощта на 

четка или друг по-дълъг 

предмет, така че смляното кафе 

да падне.  
INSERT INFUSER 
ASSEMBLY 

Еспресо групата не е сложена 

след почистване. 
Поставете правилно еспресо 

групата в машината. 
INSERT TANK Ваната липсва Сложете ваната правилно 
GENERAL ALARM Техническа повреда в 

машината. 
Почистете еспресо групата, 

всички контейнери и тави, 

смажете еспресо групата. Ако 

съобщението не се махне, 

свържете се с нас на посочените 
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телефони. 
EMPTY CIRCUIT FILL 
CIRCUIT  
редувайки се с надписа… 
Hot water press OK 

Във водната система е 

попаднал въздух. 
Поставете правилно накрайника 

за топла вода/пара и пуснете 

топла вода, докато машината не 

започне да я пуска правилно. 
REPLACE FILTER Водният филтър е за смяна. Сменете филтъра за 

пречистване на водата. 
Press CLEAN Приготвили сте млечна 

напитка и трябва да почистите 

каната от млякото. 

Натиснете бутона CLEAN, 
който се намира в предната част 

на каната за млечни напитки. 
INSERT WATER SPOUT Накрайника за топла вода 

липсва или не е поставен 

правилно. 

Сложете накрайника за топла 

вода/пара. 

INSERT MILK 
CONTAINER 

Каната за млечни напитки не е 

сложена правилно. 
Сложете правилно каната за 

млечни напитки. 
 

  


