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A Капак на водния резервоар G Панел за управление на накрайника за пара 
със светлинен пръстен (бяло/червено)

B Подвижен воден резервоар G1 Генериране на пара

C Устройство за подгряване на чаши/поставка 
за чаши

G2 Подгряване на пара

D Панел за управление G3 Изключен накрайник за пара

D1 Бутон за наливане на чаша
D1.1 Вградена работна лампа (бяло/чер-
вено/синьо) 

G4 Извеждане на гореща вода

D2 Приготвяне на 2 чаши еспресо
D2.1 Вградена работна лампа (бяло/
червено) H Накрайник за пара

E Държач за цедка I Решетка на тавичката за стичане

F Цедка J Тавичка за поплавък

F1 Цедка за 1 чаша K Индикатор за запълнена тавичка за стичане

F2 Цедка за 2 чаши L Бутон вкл./изкл.

F3 Подложка за цедка M Лъжица за измерване/притискане

Значение на светлинните пръстени
Червена светлина: Бяла светлина: Синя светлина:

Режим на нагряване

Режим на нагряване 
за устройството за 
разпенване на мляко

Режим на готовност

Празен резервоар
Мига в бяло

Премахване на 
накип

Аларма за премах-
ване на накип

Мига в синьо и бяло

Фаза на изстиване 
след разпенване на 
мляко Мига в червено

Режим на покой
> 30 мин 
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Важна информация за безопасност
 ▪ Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години, 
както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени 
способности и от лица без необходимия опит и познания, ако те са 
под наблюдение или са инструктирани за използването на уреда по 
безопасен начин и разбират свързаните с това рискове. Децата не 
трябва да играят с уреда. 

 ▪ Децата не трябва да почистват или обслужват уреда, освен ако не са 
на възраст над 8 години и под наблюдение.

 ▪ Дръжте устройството и кабела му на недостъпно за деца на възраст 
под 8 години място.

 ▪ Никога не потапяйте уреда и/или свързващия кабел във вода.
 ▪ Ако свързващият кабел на уреда е повреден, той трябва да 
се замени от централния отдел за обслужване на клиенти на 
производителя или от лице с подобна квалификация. Неправилно 
извършените ремонтни дейности могат да създадат сериозна 
опасност за потребителите.

 ▪ Уредът е предназначен за употреба в домашни и подобни условия 
като:

 ⋅ кухни за персонала в магазини, офиси и други работни условия;
 ⋅ ферми;
 ⋅ от клиенти в хотели, мотели и други жилищни съоръжения;
 ⋅ в стаи за нощувки.

Уредът не е предназначен за търговска употреба.
 ▪ Уредът не следва да дсе поставя в шкаф, докато се използва.
 ▪ Предупреждение: риск от изгаряне! Достъпните повърхности могат 
да се нагорещят силно.

 ▪ Нагревателните повърхности остават горещи известно време след 
изключване на уреда.

 ▪ След употреба почиствайте всички части, които влизат в контакт 
с хранителни продукти, както е описано в раздел “Почистване и 
обслужване”.

 ▪ Неправилната употреба може да причини нараняване.
 ▪ Почистването и обслужването от потребителя не следва да се 
извършват от деца без наблюдение.
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Преди употреба
Машината за еспресо може да се използва само по предназначение съгласно тези указания за 
употреба. Затова е препоръчително да прочетете ръководството внимателно преди употреба, тъй 
като то съдържа указания употребата, почистването и грижата за уреда. Не поемаме отговорност за 
щети, причинени от неспазване на указанията в това ръководство. Пазете ръководството на безо-
пасно място и го предайте на следващите потребители заедно с уреда. Моля, обърнете внимание 
също на информацията за гаранцията в края на ръководството.
Предупрежденяита за безопасност трябва да се спазват при употреба. 

Технически данни
Напрежение на захранването:  220-240 V~ 50-60 Hz
Потребление на енергия: 1400 W 
Клас на защита: I

Допълнителна информация за безопасност
 ▪ Уредът следва да се свързва само към заземени стенни контакти, монтирани съгласно разпо-

редбите. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
 ▪ Не дърпайте и не притискайте свързващия кабел върху остри ръбове. Не го оставяйте да виси и 

го пазете от топлина и масло.
 ▪ Използвайте удължител само ако е в идеално състояние.
 ▪ Не изваждайте захранващия щепсел от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела 

и никога не изключвайте и не докосвайте щепсела с мокри ръце.
 ▪ Не носете уреда, като го държите за кабела.
 ▪ Не поставяйте машината за еспресо върху горещи повърхности, като котлони и подобни, или в 

близост до отворени газови пламъци, тъй като това може да стопи обшивката.
 ▪ Не поставяйте уреда на чувствителни към вода повърхности. Те е възможно да се повредят от 

пръски вода.
 ▪ Не включвайте уреда без вода. Напълнете резервоара за прясна вода със студена вода до 

максималния посочен брой чаши.
 ▪ Не наливайте вода в уреда, когато е включен или още е горещ. Преди да налеете вода, изклю-

чете машината за еспресо и я оставете да изстине за 5 минути.
 ▪ Когато уредът няма да се използва известно време, изваждайте захранващия щепсел от 

контакта.
 ▪ Спрете да използвате уреда и/или го изключете от захранващия щепсел незабавно, ако:

 ⋅ Уредът или захранващият кабел е повреден
 ⋅ Уредът изтича
 ⋅ Имате съмнения, че уредът е неизправен, след падане или подобен инцидент.

В такива случаи изпратете уреда за ремонт в специализиран сервиз.
 ▪ Уредът трябва да се наблюдава, докато работи.
 ▪ Децата трябва да се наблюдават, за да не играят с уреда.
 ▪ Почиствайте накипа редовно.
 ▪ Не поемаме отговорност за щети, причинени от злоупотреба, неправилна употреба или непод-

ходящо извършени ремонтни дейности, както и от неспазване на съветите за премахване на 
накип. В такива случаи се изключват също искове за гаранционно обслужване.

 ▪ Опаковъчните материали, като найлонови торбички, трябва да се държат на недостъпно за деца 
място.
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Полезни съвети 
Препоръчваме да се използва прясно изпечено кафе според личните ви предпочитания. Обърнете 
се към местен търговец на кафе за съвет. След като бъде изпечено, кафето не остава свежо продъл-
жително време. Можете да подобрите срока за съхранение на кафето, като го опаковате добре и го 
съхранявате в хладилник.
Използвайте прясна вода, не оставяйте водата в уреда неизползвана за повече от 4 дни.
Изпразвайте и изплаквайте резервоара за вода редовно (веднъж седмично). Винаги изключвайте 
уреда, преди да свалите резервоара, за да го напълните или изпразните. Винаги поставяйте уреда 
на равна и стабилна повърхност.

Съвети за избиране на видове кафе
Плътен аромат:
Най-добре е да заложите на зърна чиста Арабика или кафе с преобладаваща Арабика в състава. 
Ръчно изпченото кафе е по-добре, тъй като има по-сложен и фин аромат. За разнообразие 
изпробвайте кафе с единен произход.

Силно кафе
Използвайте смеси със зърна Робуста - които не са обозначени като 100% арабика - или кафе, 
обозначено като „Италианско изпечено“ или „Италианско кафе“.
Напълнете цедката докрай с кафе на прах и притиснете с устройството за притискане.

Първи стъпки
Преди използване за първи път почистете всички принадлежности с топла вода и мек препарат за 
миене, след което подсушете.
 
След това изплакнете както следва:
1. Включете уреда в захранващия контакт (1).
2. Премахнете капака (А) и извадете водния резервоар (B) (2).
3. Заредете водния резервоар с питейна вода на стайна температура до маркировката MAX и го поста-

вете отново на уреда. Резервоарът трябва да е разположен правилно. Поставете капака отново.
4. Ако искате да приготвите еспресо, моля, поставете тавичката за събиране на изтичащата 

вода, за да осигурите правилно разстояние между чашата и филтъра. За тази цел премахнете 
решетката на тавичката за стичане (I) и извадете тавичката за събиране на изтичащата вода (J) 
от уреда. Премахнете скобата на тавичката за стичане, обърнете я надолу и я върнете в нишата. 
Поставете тавичката за събиране на изтекла вода (J) на скобата на тавичката за стичане и 
поставете решетката на тавичката за стичане (I). Тавичката за събиране на изтекла вода (J) не е 
необходимо да се поставя за чаши за капучино.

5. Уверете се, че ключът за избиране (G) е в позиция 0 (G3-> ).
6. Натиснете бутона вкл./изкл. (L-> ), за да включите уреда. Уредът провежда самостоятелна 

диагностика.
7. Бутоните за избор на чаша (D1/D2-> ) светват в червено, което означава, че уредът загрява: 

когато светлинните пръстени превключат от червено към бяло, уредът е готов за употреба.
8. Поставете съд с вместимост най-малко 100 ml под извода за гореща вода/пара (H).
9. Регулирайте ключа за извеждане на вода (G4-> ) и оставете около 100 ml вода да изтече; след 

това нулирайте ключа на G3= .
10. Повтаряйте стъпки 5 - 8, докато изпразните резервоара за вода.
11. След това пригответе 1 - 2 чаши еспресо или 1 - 2 чаши капучино. Не ги консумирайте.
12. Изпълнете стъпки 1 - 7 от раздел „Приготвяне на еспресо“.  
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Постоянни настройки на устройството:
Тази машина разполага с различни настройки по подразбиране за твърдост на водата, темпера-
тура на кафето и обем на водата на чаша. Тези настройки могат да се регулират индивидуално. 
Направете описаното по-долу, за да отворите менюто за програми за постоянни настройки:

Активиране на менюто за програми: 
Направете следното, за да отворите менюто за програми за твърдост на водата и температура на 
кафето:
1. Бутон вкл./изкл. ->  
2. Ключът ->  е в позиция 0.
3. Натиснете и задръжте бутона за 1 чаша ->  и бутона за 2 чаши ->  едновременно.
4. Сега натиснете бутона вкл./изкл. -> 
5. Бутонът за 1 чаша ->  светва в синьо, а бутонът за 2 чаши ->  светва в червено.
Забележка: ако не натиснете никакъв бутон за 10 секунди, уредът автоматично излиза от менюто 
за програми и започва фазата на загряване.

Настройване на твърдост на водата
Нивото на твърдост на водата се различава според региона, затова трябва да установите какво е то 
при вас, преди да регулирате уреда. Нивото на твърдост на водата отговаря на следните настройки 
на машината:

Дисплеят мига Диапазон на твърдост Твърдост
1 Мека 0 - 7° dH

2 Средна >7-14° dH

3 Твърда >14–21° dH

4 Много твърда >21° dH

За да регулирате твърдостта на водата, следвайте стъпки 1 - 5 от „Активиране на менюто за про-
грами“. След това, моля, направете следното:

1. Менюто за програми е активирано.
2. Натиснете за кратко бутона за 1 чаша ->  веднъж.
3. Бутонът за 1 чаша ->  продължава да свети в синьо, докато бутонът за 2 чаши -> мига в бяло.
4. Натиснете бутона за 1 чаша ->  няколко пъти, за да регулирате нивото на твърдост на водата.

 ⋅ Ако натиснете бутона за 1 чаша ->  веднъж, бутонът за 2 чаши -> мига за кратко 
веднъж многократно. Това променя настройката за твърдост на водата на H1.

 ⋅  Ако натиснете бутона за 1 чаша ->  отново, бутонът за 2 чаши -> мига за кратко два 
пъти многократно. Това променя настройката за твърдост на водата на H2.

 ⋅ Ако натиснете бутона за 1 чаша ->  отново, бутонът за 2 чаши -> мига за кратко три 
пъти многократно. Това променя ноастройката за твърдост на водата на H3.

 ⋅ Ако натиснете бутона за 1 чаша ->  отново, бутонът за 2 чаши -> мига за кратко 
четири пъти многократно. Това променя настройката за твърдост на водата на H4.

5. Ако достигнете H4 и натиснете бутона за 1 чаша отново, цикълът започва отначало и последо-
вателността на мигане започва отново от сигнала за H1.

6. Можете да запазите желаната настройка за твърдост на водата, като натиснете за кратко бутона 
за 2 чаши -> . Бутоните за 1 и 2 чаши -> мигат в червено три пъти, което показва, че 
настройката е запазена успешно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не натиснете никакъв бутон в програмата за твърдост на водата за 15 секунди, 
уредът автоматично излиза от програмата и започва фазата на загряване. По подразбиране 
уредът е настроен на най-високото ниво на твърдост на водата H4. 
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Задаване на температурата на кафето
За да регулирате температурата на кафето, следвайте стъпки 1 - 5 от „Активиране на менюто за 
програми“. След това, моля, направете следното.

1. Менюто за програми е активирано.
2. Натиснете за кратко бутона за 2 чаши ->  веднъж.
3. Бутонът за 2 чаши ->  продължава да свети в червено, докато бутонът за 1 чаша ->  мига 

в синьо.
4. Бутонът за 1 чаша ->  се осветява в съответния цвят на настройката за температура:

Син = ниска температура
Бял = средна температура
Червен = висока температура
Забележка: настройката по подразбиране на уреда е „ниска температура“.

5. С натискане на бутона за 2 чаши -> се превключва между трите настройки за температура, 
започвайки от ниска температура, след това средна и гореща.

6. Натиснете за кратко бутона за 1 чаша -> , за да запазите настройката. Бутоните за 1 и 2 
чаши ->  мигат в червено три пъти, което показва, че настройката е запазена успешно.

Моля, обърнете внимание: ако не натиснете никакъв бутон в програмата за настройване на тем-
пература за 10 секунди, уредът автоматично излиза от програмата и започва фазата на загряване. 
В допълнение чашите следва винаги да са предварително подгряти за постигане на оптимална 
температура.

Задаване на обем на чашата
Обемът на 1 чаша за уреда е зададен по подразбиране на 30 ml. Този обем може да се регулира инди-
видуално. За да регулирате индивидуалната настройка за 1 чаша трайно, моля, направете следното:

1. Напълнете водния резервоар с питейна вода, използвайки необходимото количество вода, не 
напълвайте над маркировката MAX. Напълнете цедката с мляно кафе.

2. Поставете чашата с желания размер под извода за цедката.
3. Поставете цедката.
4. Уредът е в режим на готовност. Натиснете и задръжте бутона за 1 чаша ->  за 3 секунди, 

докато процесът на приготвяне започне. Отпуснете бутона.
5. Когато желаният обем бъде достигнат, натиснете бутона за 1 чаша ->  отново, за да запазите 

количеството.
Забележка: можете да изберете обем между 15 ml и 65 ml.

6. Бутоните за 1 и 2 чаши ->  мигат в червено три пъти, което показва, че настройката е 
запазена успешно.

Обемът за 2 чаши на устройството е зададен на 60 ml по подразбиране. Този обем може да се 
регулира индивидуално. За да регулирате индивидуалната настройка за 1 чаша трайно, моля, 
направете следното:

1. Напълнете водния резервоар с питейна вода, използвайки необходимото количество вода, не 
напълвайте над маркировката MAX. Напълнете цедката с мляно кафе.

2. Поставете чашата с желания размер под извода за цедката.
3. Поставете цедката.
4. Уредът е в режим на готовност. Натиснете и задръжте бутона за 2 чаши ->  за 3 секунди, 

докато процесът на приготвяне започне. Отпуснете бутона.
5. Когато желаният обем бъде достигнат, натиснете бутона за 2 чаши ->  отново, за да запазите 

количеството.  
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Забележка: можете да изберете обем между 30 ml и 130 ml.
6. Бутоните за 1 и 2 чаши ->  мигат в червено три пъти, което показва, че настройката е 

запазена успешно.

За да нулирате индивидуалната настройка и да възстановите настройката по подразбиране 
за обем на чаша, е необходимо уредът да е в режим на готовност. След това, моля, направете 
следното:

1. Задайте ключа за избиране в позиция „Подгряване на пара“ (G2)-> .
2. Натиснете бутоните за 1 и 2 чаши  едновременно за най-малко 3 секунди.
3. Бутоните за 1 и 2 чаши мигат в червено веднъж. Като допълнителен индикатор, че настройката е 

запазена, помпата работи за 0,2 секунди.
4. След това обемът на кафето се нулира до настройката по подразбиране, 30 ml кафе за бутона 

за 1 чаша и 60 ml за бутона за 2 чаши.
5. Нулирайте ключа до .
6. Сега можете да настроите отново обема на чаша, както е описано по-горе, или да използвате 

настройката по подразбиране.

Приготвяне на еспресо 
1. Напълнете водния резервоар с питейна вода, използвайки необходимото количество вода, но 

не напълвайте над маркировката MAX.
2. Поставете чаша с желания размер под извода за цедката. Препоръчително е да подгреете 

чашите, преди да приготвяте кафе, като ги изплакнете с гореща вода.
3. Поставете цедката за мляно кафе (вложка за 1 или 2 чаши) в държача за цедка.

 ⋅ Преди да добавите мляното кафе, се уверете, че цедката е чиста и в нея няма утайка от 
предходната употреба.

 ⋅ Зареждайте цедката постепенно, за да избегнете разсипване.
Забележка: обичайно за еспресо се използва една равна лъжица мляно кафе (около 9 грама) 
от приложената мерителна лъжица или се претеглят около 14 грама за 2 чаши. Обаче можете да 
регулирате количеството според вкуса си. Препоръчваме да заредите цедката с връх, след което да 
почистите излишното кафе.
4. Разпределете мляното кафе равномерно и натиснете с ограничителя. Правилното натискане на 

мляното кафе е много важно, за да се приготви добро еспресо. Ако се натисне твърде силно, 
кафето изтича твърде бавно и е силно. Обаче ако не се натисне достатъчно, кафето преминава 
твърде бързо и е слабо.

5. Премахнете излишното кафе от ръба на цедката и поставете държача на цедката в машината за 
кафе.

6. С помощта на дръжката поставете държача на цедката от предната лява страна на уреда 
(положение на 8 ч.). Захванете големите вдлъбнатини на държача за цедката към вдлъбнатините 
на главата за приготвяне. Завъртете дръжката докрай надясно, за да закрепите държача на 
дръжката както трябва.

7. Натиснете бутона за 1 или 2 чаши -> , за да стартирате процеса на приготвяне.
Забележка:
 ▪ По време на приготвяне можете по всяко време да натиснете същия бутон отново, за да спрете 

наливането на кафе.
 ▪ За да премахнете държача на цедката, завъртете дръжката от дясно наляво.
 ▪ Пазете се от изгаряне! Ако от машината не излиза еспресо, вероятно цедките са запушени. В 

този случай, моля, не премахвайте филтъра и изчакайте около една минута, докато налягането 
във вътрешността на машината спадне.
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Приготвяне на еспресо с кафе на капсули
Уредът е съвместим с всички разпространени капсули кафе.
Забележка: за по-големи капсули кафе препоръчваме да се използва държачът за цедка за 1 чаша. 
За капсули за еспресо използвайте държача за цедка за капсули.
1. Поставете цедката за кафе на капсули в държача за цедка.
2. Поставете капсулата възможно най-централно в цедката. Обърнете внимание на указанията на 

опаковката на капсулата кафе за правилно поставяне на капсулата в цедката.
3. За да стартирате приготвянето на кафе, подгответе уреда, като извършите стъпки 1 - 3 от „При-

готвяне на еспресо“ и натиснете бутона за 1 или 2 чаши  според необходимостта.

Внимавайте да не се изгорите!
Оставете уреда да изстине! За да не се напръскате с гореща течност, никога не премахвайте 
държача на цедката, докато машината приготвя кафе! Когато приключи, винаги изчаквайте няколко 
секунди и тогава освобождавайте държача на филтъра.

Приготвяне на капучино
Пригответе еспресо, както е описано по-горе, с достатъчно големи чаши.
1. Преместете ключа на символа за пара за подгряване (G2) -> , светлинният пръстен на ключа 

светва в червено.
Изчакайте машината да загрее. Контролната светлина на ключа започва да свети непрекъснато 
в бяло.

2. Напълнете чаша до една трета със студено мляко, за да сте сигурни, че мястото е достатъчно за 
разпенване на млякото.

Забележка:
 ▪ Най-добре е да се използва висока и тясна чаша, тъй като цялото устройство за разпенване 

на мляко следва да е потопено в млякото, без да докосва дъното на чашата. Когато избирате 
размера на съда за мляко, обърнете внимание, че обемът на млякото ще се увеличи два до три 
пъти.

 ▪ Най-добре е да се използва частично обезмаслено мляко от хладилника.
3. Завъртете разпенващия накрайник, така че да не е над купат за събиране.
4. Дръжте чашата с мляко точно под разпенващия накрайник, така че краят на устройството за 

разпенване да е точно под повърхността на млякото.
5. Регулирайте ключа за млечна пяна на (G1) -> . Парата излиза от устройството за разпенване 

на мляко.
6. Внимателно движете чашата нагоре и надолу, като внимавате краят на устройството за 

разпенване на мляко да е потопено в млякото през цялото време. Не изваждайте устройството 
за разпенване на млякото, тъй като е възможно млякото да се разплиска.

7. Продължавайте, докато получите желаното количество пяна.
8. Задайте ключа на  .
9. Разпределете млечната пяна върху чашите еспресо.
Забележка:
 ▪ Ако желаете да приготвите повече от една чаша капучино, първо пригответе цялото кафе, след 

това млечната пяна.
 ▪ Извеждането на пара спира автоматично след 60 секунди.
 ▪ Почистете устройството за разпенване на мляко и накрайника за пара незабавно след упо-

треба, за да не се запуши с остатъци от мляко. Вж. „Почистване на устройството за разпенване 
на мляко“.
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Охлаждане на уреда след разпенване на мляко
Забележка: За да не изгори кафето, оставете машината за еспресо да изстине след разпенване на 
мляко.  
За да ускорите процеса на изстиване, направете следното:
1. Поставете съд под устройството за разпенване на мляко.
2. Завъртете ключа до символа за извеждане на гореща вода (G4) ->  и извеждайте гореща 

вода, докато потокът спре.
3. Завъртете ключа на 
4. Уредът вече отново е в режим на готовност.

Приготвяне на гореща вода
1. Уредът е в режим на готовност.
2. Поставете съд под устройството за разпенване на мляко.
3. Завъртете ключа надясно, за да изведете гореща вода (G4) -> горещата вода излиза от 

устройството за разпенване на мляко.
Забележка: Извеждането на вода спира автоматично след 60 секунди. 

Режим на покой
Уредът преминава автоматично в режим на покой след 30 минути, когато е в режим на готовност. 
Бутонът за 1 чаша ->  свети в червено. 

Почистване
Опасност!
Извадете захранващия щепсел на уреда, преди да го премествате и почиствате и оставете уреда да 
изстине!
Основният блок и отделните му части не могат да се почистват в съдомиялна. 
Забележка: 
Не използвайте разтворители или абразивни препарати за почистване на машината за кафе. 

Почистване на цедките за кафе
1. Изпразнете цедката.
2. Премахнете цедката от държача и измийте с чиста вода.

Забележка: Почиствайте цедките за кафе редовно и проверявайте дали малките отвори в цедката 
са запушени. При необходимост можете да ги отпушите с игла.

Почистване на тавичката за стичане
Тавичката разполага с поплавък (червен), който показва нивото на водата.
Изпразнете и почистете тавичката за стичане, преди поплавъкът да се повдигне над тавичката за 
чаши, в противен случай водата може да прелее и да повреди машината за еспресо, работната 
повърхност или околната област.
1. Премахнете капака на тавичката за стичане.
2. Почистете подвижните части с топла вода със сапун, изплакнете добре и оставете да изсъхне.
Поставете отново капака н а тавичката за стичане.



12

Почистване на държача на цедката
След използване 200 пъти почиствайте държача за цедка (E) -> като изведете около 0,5 l вода, без 
да приготвяте кафе.
За да направите това, следвайте стъпки 1 - 9 в раздела Първи стъпки. 

Почистване на устройството за разпенване на мляко
1. Поставете чаша под устройството за разпенване на мляко, така че долната половина на устрой-

ството за разпенване да е в чашата.
2. Оставете горещата вода да тече за около 5 секунди, за да премахнете възможните остатъци от 

мляко във вътрешността на устройството за разпенване.
3. Изключете уреда, като натиснете бутона вкл./изкл.
4. Дръпнете тръбата на устройството за разпенване на мляко надолу.
5. Внимателно почистете устройството за разпенване на мляко (H) с хладка вода.
6. Поставете отново устройството за разпенване на мляко (H) на накрайника за пара.

Почистване на резервоара за вода
Почиствайте редовно резервоара за вода с мека кърпа и малко количество лек препарат.

Програма за премахване на накип
Забележка: 
Машината може да се почиства от накип по всяко време, дори ако индикаторът за почистване от 
накип не е включен. Обаче машината за кафе трябва да се почисти от накип, когато индикаторът се 
включи, т.е. бутонът за 1 чаша ->  мига ту в синьо, ту в бяло.
Препоръчваме да се използва средство за премахване на накип от утвърдена марка, подходящо за 
продукти с пластмасови обшивки. 

Предупреждение!
Спазвайте указанията за безопасност, бележките за действия в случай на контакт с очите и кожата, 
както и указанията на опаковката на препарата за почистване на накип.
Направете следното, за да стартирата програмата за почистване на накип:
1. Уредът е включен и бутонът за 1 чаша ->  мига, както е описано по-горе.
2. Поставете държача за цедка без цедка.
3. Заредете водния резервоар с разтвора за премахване на накип, приготвен чрез разреждане на 

препарата за премахване на накип с вода съгласно указанията на производителя. 
4. Напълнете резервоара за вода с вода от чешмата до маркировката MAX. 
5. Натиснете бутоните за 1 и 2 чаши  едновременнно за 3 секунди. Тогава бутонът за 1 

чаша светва в синьо и програмата за премахване на накип стартира..
6. Уредът се изплаква с вода за около 10 секунди. След това има пауза от 2 минути.  

След това процесът се повтаря. 
Забележка: Обърнете внимание, че процесът на премахване на накип отнема повече време от 
нормалния процес на приготвяне и може да трае доста дълго. Изчакайте цялата вода да премине. 
След като програмата започне, тя не може да се спре, докато не завърши.
Програмата за премахване на накип автоматично изпълнява редица процеси на почистване и пре-
късва за премахване на натрупан накип в машината за кафе, докато съдът не се изпразни напълно. 
7. Когато програмата за премахване на накип приключи, машината автоматично превключва в 

режим на готовност.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Премахнете останалата вода и смес за премахване на накип от водния 

резервоар.
9. Оставете 3 - 4 чаши вода да изтекат, преди да приготвите ново еспресо.
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Повреди
Проблем Причина Коригиращо действие

От машината не излиза 
еспресо

Резервоарът е празен Напълнете резервоара за вода

Отворите на държача за цедка са 
запушени

Почистете отворите на цедката

Цедките са блокирани или в 
цедката има твърде много кафе 
на прах 

Почистете цедките, вж. 
„Почистване на цедките за кафе”

Водният резервоар не е разпо-
ложен правилно и клапаните на 
дъното не са отворени. 

Натиснете водния резервоар 
леко надолу, за да отворите 
клапаните на дъното

Във веригата за вода има накип Почистете накипа, както е 
описано в раздел „Почистване 
на накип“

LED светлината на ключа 
свети в червено

Ключът не е на позиция 0 при 
стартиране на машината за 
подгряване. 

Завъртете ключа обратно на 
позиция 0

При подгряване на машината за 
пара температурата за пара не е 
достигната 

Изчакайте ключът да светне 
в бяло и завъртете ключа до 
позиция за подгряване

Функцията за гореща вода е 
използвана за 60 секунди

Завъртете ключа обратно на 
позиция 0

Времето за отделяне на пара е 
достигнало 60 секунди 

Завъртете ключа обратно на 
позиция за подгряване на пара

Еспресо изтича над 
ръбовете на държача на 
цедката вместо от отворите

Държачът за цедка не е поставен 
правилно или е замърсен

Закрепете държача за цедка 
правилно и завъртете здраво 
докрай

Уплътнението на държача за 
цедка е изгубило еластично или 
е замърсено

Обърнете се към отдела за 
обслужване на клиенти за смяна 
на уплътнението на държача за 
цедка

Отворите на държача за цедка са 
запушени

Почистете отворите, вж. 
„Почистване на цедките за кафе“

Държачът за цедка не се 
закрепва на устройството

В цедката има твърде много 
кафе

Използвайте приложената 
мерителна лъжица и се уверете, 
че използвате правилната цедка 
за желаното кафе
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Проблем Причина Коригиращо действие

Пяната на кафето е светло 
(кафето изтича твърде 
бързо)

Мляното кафе не е уплътнено 
както трябва 

Притискайте мляното кафе 
по-силно

Твърде малко смляно кафе Използвайте повече мляно кафе

Използвайте само мляно кафе 
за машини за еспресо 

Мляното кафе не е с подходящо 
качество

Изпозлвайте мляно кафе с 
по-добро качество

Пяната на кафето е твърде 
тъмна (кафето изтича 
твърде бавно)

Мляното кафе е уплътнено 
твърде силно

Притискайте мляното кафе 
по-леко

Твърде много мляно кафе Използвайте по-малко мляно 
кафе

Цедката е запушена Почистете, както е описано 
в раздела „Почистване на 
цедката“

Мляното кафе е твърде фино Използвайте само мляно кафе 
за машини за еспресо

Мляното кафе е твърде фино 
или влажно

Използвайте само мляно кафе 
за машини за еспресо и се 
погрижете да не се навлажнява

Във веригата за вода има накип Почистете накипа, както е 
описано в раздел „Почистване 
на накип“.

Машината за кафе не при-
готвя напитки и контрол-
ните светлини мигат за 
няколко секунди

Резервоарът е празен Напълнете водния резервоар

Водният резервоар не е разпо-
ложен правилно и клапаните на 
дъното не са отворени. 

Натиснете водния резервоар 
леко надолу, за да отворите 
клапаните на дъното

Решетката е запушена Почистете, както е описано 
в раздела „Почистване на 
решетката“

Цедката е запушена Почистете, както е описано 
в раздела „Почистване на 
цедката“

Във веригата за вода има накип Почистете накипа, както е 
описано в раздел „Почистване 
на накип“

Машината за кафе не работи и всички контролни светлини 
мигат в червено

Изключете уреда от захранва-
нето незабавно и се консулти-
райте с упълномощен център за 
обслужване на клиенти
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Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕО, 2014/30/ЕО и 
2009/125/ЕО.

В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикно-
вените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електри-
чески и електронни уреди.
Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната 
употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос 
към опазването на околната среда.
Моля, обърнете се към местната администрация за подходящ пункт за преда-
ване.

Подлежи на промени.
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