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Инструкции за употреба на кафеавтомат  

DELONGHI ESAM 3200 ECO 

 
1.  Бутон за включване и 

изключване на машината 

2.  Светлинен индикатор за 

единично кафе 

3.  Бутон за единично кафе 

4.  Светлинен индикатор за двойно 

кафе 

2 и 4 Когато премигват – машината 

загрява. Когато светят постоянно 

– машината е в готовност за 

работа. 

5.  Бутон за двойно кафе 

6.  Индикатор за пара - мига 

червена светлина, докато 

машината достигне подходяща за 

парата температура. Когато е 

загряла, индикаторът свети 

постоянна червена светлина. 

7.  Бутон за пара 

8.  Палец за регулиране дължината 

на напитката 

9.  Палец за регулиране силата на 

напитката 

10.  Бутон за промиване -когато 

натиснете бутона, машината ще 

започне промивка. 

11.  Бутон за ЕСО режим - при този 

режим машината загрява по-

бързо и се изключва по-рано. 

12.  Индикатор за ЕСО режим.  

13.  Индикатор за промивка -когато 

индикаторът мига, показва, че 

машината трябва да се промие 

против котлен камък. Въпреки 
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това машината може да работи и 

да приготвяте напитки. 

Позвънете, за да Ви кажем как да 

пуснете промивката.  

14.  Предупредителен индикатор. 

Когато свети постоянна червена 

светлина, индикаторът показва, 

че има технически проблем. 

Когато индикаторът свети 

затворете предната врата на 

машината. Ако индикаторът не 

изгасва – свържете се с нас на 

посочените телефони. 

15.  Индикатор за отработено кафе - 

когато индикаторът свети, 

показва, че контейнера за 

отпадното кафе е пълен и кафето 

трябва да се изхвърли. 

16.  Индикатор за вода - когато 

индикаторът свети, показва, че 

няма достатъчно вода във ваната 

за вода. 

17.  Смляно кафе - Когато искате да 

използвате смляно кафе, 

завъртете наляво, така че 

червената стрелка да сочи към 

лъжичката. По този начин се 

изключва кафемелачката и 

машината работи със смляно 

кафе.  

 

 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!  

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! 

 Изваждане и смазване на еспресо групата 

Еспресо групата се изважда, като натиснете двата червени палеца и издърпате към 

Вас. Еспресо групата се мие и смазва:  



  

                         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                                                            

   

 Измиване – на всеки килограм кафе.  

 Смазване – един път на всеки 2 седмици.  За да извадите групата трябва да 

натиснете двете червени закопчалки и да издърпате напред еспресо групата.  

                        

След това измивате хубаво еспресо групата с по-топла вода. Когато изсъхне се смазва 

със силиконов спрей. За да смажете правилно, когато хванете групата трябва да 

натиснете цедката надолу, която се намира отгоре на еспресо групата. Пръскате по 

стените на групата силиконов спрей /не обилно/. След това прибирате издадената част 

обратно - връщате групата в изходно положение.  

При връщането на еспресо групата обратно в машината не трябва да държите 

червените щипки, които са на групата. Държите еспресо групата в сивата част и я 

слагате в улеите, където лежи. Ако групата е сложена правилно, червените щипки 

трябва да щракнат. Ако не е сложена правилно еспресо групата, при включване на 

машината ще светне индикаторът за технически проблем. 

При затруднения относно еспресо групата или какъвто и да било въпрос относно 

кафемашината, моля свържете се с нас на посочените телефони. 
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