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Опис приладу 

A Ручка вибору 

B Вказівник в позиції пара 

C Вказівник у позиції "Викл. " 

D Вказівник у позиції 

увімкнення/нагрівання 

E Вказівник у позиції подача кави/гарячої 

води 

F Сигнальний індикатор увімкнення 

G Сигнальний індикатор OK для еспрессо 

або пари 

H Ручка пари 

I Контейнер для води 

L Пристрій пресування кави 

M Електричний кабель живлення 

N Панель для чашок 

O Мірка 

P Трубка бойлера 

Q Фільтротримач 

R Фільтр 2 чашки кави 

S Фільтр 1 чашка кави 

T Ручний пристрій для приготування 

капучино 

U Трубка подачі пари або гарячої води 

 

Технічні дані 

Напруга мережі: 220-240V~50 / 60Hz 

Потужність: 1100W 

Розміри LxHxP: 195x285x240 (330) mm 

Бойлер: нерж. сталь Inox 

Тиск: 15 бар 

Ємність контейнера для води: 1 L 

Довжина струмопровідного кабелю: 1,2 м 

Вага: 150 г 

 

Система символів, що 

використовуються в даній інструкції з 

експлуатації 

Заходи безпеки позначаються такими 

символами Тому завжди виконуйте 

необхідні вказівки.  

Обережно! 

Недотримання може привести або стати 

причиною ураження електричним струмом 

з небезпекою для життя.  

Увага! 

Недотримання може привести до опіків або 

викликати пошкодження приладу.  

 

 

Небезпека опіків! 

Недотримання може привести до опіків або 

ошпарюванні.  

Примітка: 

Цей символ вказує на важливі для 

користувача поради та інформацію. 

 

Основні правила безпеки  

Обережно! 

Оскільки прилад працює від електричного 

струму, не виключається небезпека 

ураження електричним струмом. Тому 

дотримуйтеся таких правил безпеки: 

• Не можна торкатися приладу мокрими 

руками або ногами. 

• Не можна торкатися штепсельної вилки 

мокрими руками. 

• Переконайтеся в тому, що до електричної 

розетки забезпечено вільний доступ, тому 

що тільки так можна буде швидко 

висмикнути вилку з розетки в разі потреби. 

• Якщо потрібно вийняти вилку, 

тримайтеся тільки за неї. Ні в якому разі не 

тягніть за шнур, оскільки він може 

пошкодитися. 

• Щоб повністю відключити прилад, 

вийміть вилку з електричної розетки. 

• У разі пошкодження приладу не 

намагайтеся лагодити його самостійно. 

Вимкніть прилад, вийміть вилку з розетки і 

зверніться до Служби технічної допомоги. 

• При пошкодженні вилки або шнура 

живлення замінюйте їх тільки в Службі 

технічної допомоги De Longhi, щоб 

уникнути будь-якого ризику.  

Увага: 

Зберігайте пакувальний матеріал 

(пластикові пакети, пінопласт) далеко від 

дітей. 

Увага: 

Не дозволяйте використовувати прилад 

особам (у тому числі дітям) з обмеженими 

психічними, фізичними та сенсорними 

здібностями або з недостатнім досвідом і 

знаннями, за винятком випадків, коли вони 

знаходяться під наглядом особи,  



відповідальної за їх безпеку, або пройшли 

навчання у неї. Слідкуйте за дітьми, прилад 

не іграшка.  

Небезпека опіків! 

Оскільки цей прилад виробляє гарячу воду, 

під час роботи може утворюватися пара. 

Проявляйте увагу, щоб не потрапити під 

бризки води або під струмінь гарячої пари. 

При працюючому приладі забороняється 

торкатися панелі для розігріву чашок, 

оскільки вона гаряча. 

 

Використання за призначенням 

Цей прилад призначено для приготування 

кави та підігріву напоїв. 

Цей прилад повинен використовуватися 

тільки в побуті. Не передбачено його 

використання в: 

• кухонних приміщеннях для персоналу 

магазинів, офісів та інших робочих зон 

• структурах зеленого туризму 

• готелях, мотелях та інших подібних 

структурах 

• номерах, що постійно здаються в оренду  

Будь-яке інше використання не за 

призначенням вважається некоректним і, 

отже, небезпечним. Виробник не несе 

відповідальності за збитки в результаті 

використання приладу не за призначенням. 

 

Інструкція з використання 

Перед використанням приладу уважно 

прочитайте дану інструкцію. 

Недотримання цієї інструкції може 

привести до пошкодження приладу. 

Виробник не несе відповідальності за 

збитки внаслідок недотримання інструкцій 

з використання.  

Примітка: 

Збережіть цю інструкцію. Вона повинна 

супроводжувати прилад також і в разі 

передачі його іншому власнику.  

 

Примітка: при першому 

використанні 

При першому використанні прополощіть 

внутрішні трубки приладу, шляхом 

приготування кави до повного 

спустошення, з як мінімум, двох 

контейнерів з водою. Потім можна 

приступити до приготування кави.  

Увага: Рекомендується виконувати 

видалення накипу з приладу після 

приготування 200 чашок кави. 

 

Контроль після транспортування 

Після зняття упаковки перевірте цілісність 

приладу і його комплектність. 

Не використовуйте прилад при виявленні 

явних пошкоджень. Зверніться до Служби 

технічної допомоги De Longhi.  

 

Прилад відповідає таким 

директивам ЄС: 

• Директива про низьку напругу 

2006/95/CE і наступні модифікації; 

• Директива про електромагнітну 

сумісність 2004/108/CE і наступні 

модифікації; 

• Матеріали та предмети, призначені для 

контакту з харчовими продуктами, 

відповідають розпорядженням 

Європейського Регламенту 1935/2004. 

 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМА МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ  СПОСІБ УСУНЕННЯ 

Кава еспрессо не 

виходить з 

кавоварки 

- Немає води в контейнері; 

- Закупорені отвори тримача 

фільтра; 

- Сітка бойлера еспрессо закупорена; 

- Заповніть бойлер свіжою 

водою; 

- Очистіть отвори; 

- Виконайте очищення як 

описано у розділі 

«Очищення»; 

Кава еспрессо 

краплями стікає з 

країв тримача 

фільтра, а не тече з 

отворів. 

- Неправильно встановлено тримач 

фільтра; 

 

- Ущільнювач бойлера еспрессо 

втратив еластичність; 

- Закупорені отвори тримача 

фільтра; 

- Правильно встановіть тримач і 

різко поверніть його до упору; 

- Замініть ущільнювач бойлера 

еспрессо в сервісному центрі; 

- Очистіть отвори; 

Кава еспрессо 

холодна. 

- Індикатор ОК не світиться, коли 

натискається вимикач подачі кави; 

-  Кавоварка попередньо не була 

розігріта; 

- Чашки не нагріті. 

- Дочекайтесь увімкнення 

індикатора ОК; 

- Виконайте попередній розігрів 

кавоварки як описано у 

параграфі «Попереднє 

нагрівання»; 

- Нагрійте чашки. 

Підвищений шум 

помпи 

- В контейнері немає води; 

- Контейнер погано встановлено і 

клапан на дні не відкрито. 

- Наповніть контейнер; 

- Трохи натисніть на контейнер, 

щоб відкрити клапан на його 

дні. 

Світла пінка на 

каві (кава швидко 

витікає з отворів) 

- Погано спресована мелена кава; 

- Недостатня кількість меленої кави; 

- Великий помел кави; 

- Непідходяща якість кави. 

- Сильніше спресуйте мелену 

каву, рис. 6. 

- Збільшіть кількість меленої 

кави; 

- Використовуйте лише каву з 

помелом для кавоварок 

еспрессо; 

- Змініть мелену каву. 

Темна пінка на каві 

(кава повільно 

витікає з отворів) 

- Занадто спресована мелена кава; 

- Велика кількість меленої кави; 

- Сітка бойлера еспрессо закупорена; 

- Фільтр забруднений; 

- Надто дрібний помел кави; 

- Кава змелена занадто дрібно або є 

вологою; 

- Неправильний тип меленої кави. 

- Менше спресуйте мелену каву, 

рис. 6. 

- Зменшіть кількість меленої 

кави; 

- Виконайте очищення як 

описано у розділі «Очищення 

сітки бойлера»; 

- Виконайте очищення як 

описано у розділі «Очищення 

сітки бойлера»; 

- Використовуйте лише каву з 

помелом для кавоварок 

еспрессо; 

- Використовуйте лише суху 

мелену каву з помелом для 

кавоварок еспрессо; 

- Змініть мелену каву. 

При приготуванні 

капучино на 

молоці немає 

пінки. 

- Молоко недостатньо холодне; 

- Ручний пристрій для приготування 

капучино забруднено. 

- Використовуйте молоко, яке 

має температуру 

холодильника; 

- Ретельно очистіть отвори 

ручного пристрою для 

приготування капучино. 

 


