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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

КАФЕ АВТОМАТ SAECO Royal Digital + 

 Пълнете контейнера със студена вода 

 Внимавайте да не попадне вода при кафето! 

 Изхвърляйте контейнера за боклук само, когато излезе сигнала 

„Dregdrawer full”. 

 Не изключвайте, не отваряйте и не вадете контейнера за боклук, ако 

машината не е приключила работния цикъл! 

 Измивайте еспресо блока под течаща вода на всеки килограм кафе. 

Подсушете. Смазвайте еспресо блока на всеки изразходен килограм кафе! 

 Дължината на напитките се променя със задържане натиснат бутона на 

съответната напитка до достигане на желаната дължина, след което 

пускате бутона. 

 

 

 При включване на машината е препоръчително да пуснете топла 

вода, за да може ако има попаднал въздух във водната верига да 

обезвъздушите. 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при работа с предварително смляно кафе 

натискайте първо бутона с лъжичката. Слагайте САМО по една 

равна мерителна лъжичка. 
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Съобщения на дисплея 

Съобщение Значение / действие 

Warmig up... Загряване - изчакайте 

Energy saving Икономичен режим – включете машината от бутона  

Ready for use Готова за работа 

Prebrewing Запарва кафето 

Coffee beans empty Празен контейнер за кафе (или попаднала в него вода - Сервиз) 

Fill water tank / Water 
tank empty 

Недостатъчно вода в контейнера или наместете ваната за вода 

Dregdrawer full Пълен контейнер. Изпразнете и изчакайте 5 сек. преди да поставите 

Dregdrawer miss Контейнера за отпадъци не е наместен 

Brew unit block Групата е блокирала - Сервиз 

Brew unit miss Липсва групата или е поставена лошо 

Hot water Топла вода 

Steam Пара 

Overtemperature Прекомерно висока температура. Изключете бутона за пара. 
Освободете, като пуснете топлата вода. 

Grinder blocked Блокирала е кафемелачката - Сервиз 

Ventilate Източете една чаша вода през крана за чай. Ако не изчезне – Сервиз 

Decalcify Системен надпис, който се отстранява при профилактика 
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