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Инструкция за употреба на кафеавтомат 

 PHILIPS Incanto HD8913 

 

1.  Контролен панел 

2.  Бутон еспресо кафе 

3.  Бутон дълго кафе 

4.  Бутон за силата на кафето /грамаж/ 

5.  Бутон за вкл./изкл. 

6.  Бутон меню 

7.  Бутон за топла вода  

8.  Бутон за пара  

9.  Чучур топла вода 

10.  Чучури кафе /регулиращи/ 

11.  Капак на резервоара за вода 

12.  Капак кафе на зърна 

13.  Отвор за смляно кафе 

14.  Бутон за вкл./изкл. от мрежата 
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15.  Вход кабел 

16.  Сервизна врата 

17.  Поплавък за мръсна вода 

18.  Тава за отпадната вода 

19.  Бутони за изваждане на отпадните 

контейнери  

 

20.  Захранващ кабел 

21.  Врътка за регулиране на едрината 

/различна според модела/ 

22.  Допълнителен капак за кафето на зърна 

23.  Бункер за кафе на зърна 

24.  Еспресо група  

25.  Инструкция за почистване на еспресо 

групата 
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26.  Улей, от който минава смляното кафе в 

еспресо групата 

27.  Допълнителна тавичка за остатъци от 

кафе 

28.  Контейнер за отработено кафе 

29.  Решетка на тавата за отпадна вода 

30.  Резервоар за чиста вода 

 

 

Използване на смляно кафе 
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Значение кодове за грешки 

Код грешка Проблем Причина Възможно решение 

01 Блокирала кафемелачка Запушен отвор за 

дозиране на кафе. 

Погледнете отвора на 

смляното кафе. Ако има кафе 

го почистете. Ако няма, се 

свържете със сервиз.  

03-04 Проблем с еспресо групата 1. Замърсена 

група. 

2. Еспресо 

групата не е 

поставена 

правилно.  

1. Извадете групата и я 

измийте. /стр.5/ 

2. Извадете групата и я 

поставете правилно. 

05 Проблем с водната система Въздух във водната 

система. 

1. Махнете и сложете 

обратно ваната за чиста 

вода, повторете 2-3 пъти. 

Уверете се, че слагате 
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правилно ваната. 

2. Ако използвате филтър, 

махнете го и го разклатете 

хубаво, за да излезе 

въздуха. След това го 

върнете обратно във 

ваната.  

14 Машината е прегряла Възможни са 

няколко причини. 

1. Пуснете топла вода около 

1 чаша.  

2. Изключете машината и я 

включете след около 20-

30мин. 

 

Стартиране на цикъла за декалциране –23мин 

1. Извадете тавата за отцеждане и контейнера за отпадно кафе, изпразнете, почистете и 

ги върнете на мястото си. 

2. Извадете автоматичния уред за разпенване на мляко от подаването на гореща 

вода/пара чучур. 

3. Поставете голям съд (1,5 l) под чучура за дозиране на кафе. 

4. Когато дисплеят попита „Започнете премахването на котлен камък?“, натиснете 

бутона OK, за да стартирате процедурата за отстраняване на котлен камък. 

5. Дисплеят Ви напомня, че трябва да премахнете филтъра AquaClean. Извадете 

филтъра и натиснете бутона OK. 

 

Забележка: Можете да натиснете бутона за излизане, за да пропуснете премахването 

на котлен камък. Ако искате да започнете процедурата за отстраняване на котлен 

камък по-късно, натиснете бутона MENU, изберете MENU и превъртете, докато 

стигнете опцията DESCALING. Натиснете OK, за да потвърдите. 

 

6. Дисплеят Ви напомня, че трябва да изпразните тавата за отцеждане. Натисни бутон 

OK за потвърждение. 

7. Изсипете разтвора за отстраняване на котлен камък във водния резервоар и върнете 

ваната обратно в машината. Натиснете бутона OK, за да потвърдите. 

- Започва първата фаза на процедурата за отстраняване на котлен камък. Машината 

стартира дозиране на разтвора за отстраняване на котлен камък на интервали; 
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- Дисплеят показва иконата за премахване на котлен камък, индикацията на фазата и 

продължителност. Тази първа фаза отнема 20 минути. 

8. Оставете машината да разпредели разтвора за отстраняване на котлен камък, докато 

резервоарът за вода не се изпразни. 

9. Извадете резервоара за вода и го изплакнете много добре.  

10.  Напълнете ваната за вода с чиста вода до посоченото ниво CALC CLEAN. Върнете 

ваната за вода обратно в машината и натиснете бутона ОК.  

 

11. Извадете и изплакнете каната за мляко. Напълнете каната за мляко с вода до 

индикация на MIN ниво. Поставете каната за мляко в машината и отворете чучур за 

дозиране на млечна пяна. 

12. Извадете и изпразнете контейнера и го поставете обратно под чучурите за кафе. 

Натиснете OK, за да потвърдите. 

13. Започва втората фаза на процедурата за отстраняване на котлен камък - изплакване. 

Тази фаза отнема 3 минути. На дисплея се показва иконата за изплакване и 

продължителността на фазата. 

 

Забележка: Ако не напълните ваната за вода до указаното ниво CALC CLEAN, машината 

може да иска повторно стартиране на цикъла. 

14.  Изчакайте, докато машината спре да пуска вода. Цикъла на декалциране е 

приключил, когато на дисплея се покаже отметка.  

15.  Натиснете бутона ОК, за да излезете от програмата за декалциране. Машината ще 

започне да загрява и ще се промие, както при стандартно включване.  

16.  Махнете и изпразнете контейнера за мръсна вода. 

17. Ако използвате филтър, поставете нов и активирайте режима.  

 


