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Инструкция за употреба на кафе автомат 
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1. Капак на бункера за кафе на зърна 

2. Бункер за кафе на зърна 

3. Място за включване на кабела  

4. Вана за чиста вода 

5.  Отвор за мляно кафе. Слага се само 

една мерителна лъжичка, не повече! 

6. Дисплей 

7. Врътка за регулиране едрината на 

смилане на кафето. Когато завъртате 

към по-малките точки – намаляване 

едрината, тест кафето се смила по-

ситно. Когато завъртате към по-

големите точки – увеличавате 

едрината, тоест кафето се смила по-

едро. Настройката е в зависимост от 

вида кафе, което използва клиента – 

арабика, робуста, смес.  

8. Контейнер за отработено кафе  

9. Чучури 

10. Тавичка за отпадна вода. В нея се 

оттича остатъчната вода след всяка 

напитка. Изхвърляйте водата в 

тавичката, когато почиствате 

контейнера за отработено кафе.  

11. Поставка за чаши/решетка 

12. Поплавък за нивото на изхвърлената 

вода в тавата 

13. Бутон еспресо кафе - при натискане на 

бутона два последователни пъти, ще 

може да пуснете двойно еспресо или 

две кафета едновременно 

14.  Бутон нормално кафе - при натискане 

на бутона два последователни пъти, 

ще може да пуснете двойно нормално 

кафе или две кафета едновременно 

15. Бутон за регулиране силата на кафето.       

 

16. Бутон ON/OFF 

17. Бутон Меню 

18. Бутон за топла вода 

19. Бутон за пара 

20.  Чучур топла вода/пара  

21. Еспресо група 

22.  Чекмедже за остатъци от кафе 
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Профилактика на еспресо 

групата 

За да почистите еспресо групата е 

необходимо да изключите машината 

от копчето до дисплея. След като 

изгасне напълно - издърпвате 

контейнера за отработено кафе и 

отваряте сервизната вратичка.  

Махнете чекмеджето под еспресо 

групата, след което хванете групата и 

натиснете палчето, на което пише 

PRESS. Издърпайте еспресо групата, 

измийте и след като се подсуши, 

смажете механизма при уплътнението.  

След което върнете еспресо групата и 

чекмеджето обратно, и затворете 

сервизната врата.   

 

Измиване – на всеки килограм кафе. 

Смазване – един път на всеки 2 

седмици. 

 

При затруднения относно еспресо 

групата или какъвто и да било 

въпрос относно кафемашината, 

моля свържете се с нас на посочения 

телефон: 0886 122 933. 
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 Как се настройва едрината на смилане на кафемелачката? 

 Използване на смляно кафе 

 

 Кодове и грешки на дисплея 

Код на 

грешката 

Проблем Причина Отстраняване 

1 Кафемелачката е 

блокирана. 

Отворът, от който 

излиза смляното 

кафе е запушен. 

Почистете отвора за смляно 

кафе с четка, лъжица или 

удобен инструмент. 
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3-4 Еспресо групата не 

може да се извади. 

Еспресо групата не 

е поставена 

правилно. 

Затворете сервизната врата. 

Изключете машината и 

отново я включете – 

изчакайте машината да 

загрее и да бъде в готовност 

за работа и тогава извадете 

еспресо групата. 

5 Проблем във 

водната верига. 

Попаднал е въздух 

във водната 

система. 

Уверете се, че ваната за 

чиста вода е поставена 

правилно. 

Пуснете топла вода от 

чучура – около половин 

чаша.  

 


