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Q.Q.  Знімний піддон для крапель  

R. R. Блок подачі гарячої води  

S. S. Дверцята для обслуговування  

Т. T. Знімний контейнер для кавової гущі  

U. U. Блок подачі кави, регульований за висотою  

V. V. Висувна касета  
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Панель керування 

1. Дисплей 

2. Індикатор MENU 

3. Кнопка для увімкнення або вимкнення 

режиму внесення параметрів меню 

4. Кнопка вибору меленої кави або, якщо 

індикатор MENU увімкнений – 

зображення наступного параметра меню  

5. Кнопка для виконання споліскування 

або, якщо горить індикатор MENU, для 

зміни параметрів меню 

6. Кнопка для вибору подачі гарячої води 

або, якщо горить індикатор MENU, для 

зміни параметрів меню 

7. Кнопка для увімкнення і вимкнення 

приладу 

8. Кнопка вибору міцності кави  

9. Кнопка вибору приготування однієї або 

двох маленьких чашок кави  

10. Кнопка вибору приготування однієї 

або двох нормальних чашок кави  

11. Кнопка вибору приготування однієї 

або двох великих чашок кави  

12. Кнопка для приготування капучино 

або збивання молока 

 

2 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ________________________________________________________________________________  

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ!  

• Кавоварка виготовлена для "приготування кави еспрессо" і для "розігріву напоїв": проявляйте обережність, щоб не 

обпектися струменями води і пари або при використанні кавоварки не за призначенням.  

• Цей прилад повинен використовуватися тільки в домашньому господарстві. Будь-який інший вид експлуатації 

сприймається як невідповідний і, тому, небезпечний.  

• Виробник не може нести відповідальність за можливі збитки, викликані невідповідною, помилковою та неправильною 

експлуатацією.  

• Під час використання не торкайтеся нагрітих частин приладу. Користуйтеся руків’ями або ручками.  

• У жодному випадку не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками, або якщо у вас вологі ноги.  
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• Не дозволяйте користуватися приладом людям (зокрема і дітям) зі зниженим рівнем сприйняття і психо-фізичних 

можливостей чи з недостатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли за ними уважно стежать, і вони навчені  

людиною, яка відповідає за їх безпеку. Слідкуйте за дітьми, переконайтеся в тому, що прилад не слугує їм іграшкою. 

• У випадку несправності або непрацездатності кавоварки вимкніть її, вийнявши вилку, і не намагайтеся самостійно 

відремонтувати. Для необхідного ремонту звертайтеся тільки в авторизований виробником приладу сервісний центр, і 

вимагайте використання оригінальних запасних частин. Недотримання правил, зазначених вище, може вплинути на  

надійність роботи приладу.  

• Матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами відповідають вимогам європейської директиви 

1935/2004.  

 

3 ВСТАНОВЛЕННЯ_________________________________________________________________________ 

• Після  зняття упаковки, переконайтеся в цілісності приладу. У разі сумніву не користуйтеся ним і зверніться до кваліфікованого 

фахівця.  

• Елементи упаковки (пластикові мішки, пінопласт і т.д.) не повинні залишатися у місцях, доступних для дітей, оскільки вони є 

потенційними джерелами небезпеки.  

• Поставте прилад на робочу поверхню далеко від кранів з водою і джерел тепла.  

• Після установки приладу на робочу поверхню переконайтеся, що з боків і ззаду залишилося приблизно 5 см вільного місця і 

не менше 20 см вільного простору над ним.  

• У жодному випадку не встановлюйте кавоварку в приміщеннях, де температура може опуститися до 0 ° C або нижче 

(якщо вода замерзне, прилад може бути пошкоджений).  

• Переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає зазначеному на табличці приладу. Підключайте прилад тільки до 

розеток з допустимим струмом мінімум 10 А і надійним заземленням. Виробник не може вважатися відповідальним за 

можливий збиток, пов'язаний з відсутністю заземлення.  

• У разі невідповідності типу вилки і розетки попросіть кваліфікованого фахівця замінити розетку на відповідну.  

• Шнур живлення апарату ні в якому разі не може бути замінений особисто користувачем, оскільки його заміна потребує 
використання спеціальних інструментів.  
У разі пошкодження шнура або для його заміни, з метою запобігання будь-якому ризику звертайтеся тільки в авторизований 

виробником приладу сервісний центр.  

• Рекомендується відразу ж визначити жорсткість води, виконавши операції, описані в пар. 16.6.  

При першому увімкненні для правильного вивчення, як користуватися приладом необхідно ретельно крок за кроком виконувати 

операції, описані в параграфах, зазначених нижче. 

4 ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ_________________________________________________________________________________ 
 
1. При першому увімкненні необхідно вибрати мову. Для того, щоб встановити російську мову, вставте вилку в розетку 

електроживлення і дочекайтеся до появи на дисплеї повідомлення:  

НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ДО АНГЛІЙСЬКОЇ 

Поки повідомлення горить натисніть і утримуйте не менше 3 секунд кнопку OK, рис. 1, поки не з'явиться повідомлення  

НАТИСНІТЬ ОК ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ДО РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

Після цього кавоварка англійською мовою повідомить про ФАКТ переходу. Якщо помилково буде обрана неправильна мову, 
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для вибору потрібної мови дотримуйтесь вказівок, описаних в пар. 17.  

2. Через 5 секунд кавоварка повідомить:  

НАПОВНИТИ КОНТЕЙНЕР 

Для наповнення вийміть контейнер для води (рис. 2), сполосніть його і наповніть свіжою водою, не перевищуючи лінії МАХ. 

Встановіть контейнер на місце, вставивши його до упору.  

3. Потім поставте чашку під блок подачі гарячої води, рис. 3. (Якщо блок подачі води не встановлений, кавоварка повідомить: 

"ВСТАНОВІТЬ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ", встановіть його, як показано на рис. 4, звернувши увагу на збіг стрілок на блоці і на 

корпусі кавоварки, рис. 4). Кавомашина повідомить:  

НАТИСНІТЬ ОК 

4. Натисніть кнопку ОК, рис. 1, і через кілька секунд з блоку подачі води виллється невелика її кількість. (Виливання води 

припиниться автоматично).  

5. Після цього кавомашина повідомить:  

ВІДБУВАЄТЬСЯ ВИМИКАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ 

і вимкнеться.  

6. Наповніть контейнер кави в зернах, рис. 5.  

УВАГА: для того, щоб уникнути несправності кавомашини, у жодному разі не засипайте мелену каву, розчинну каву, просякнуті 

зерна, а також предмети, які можуть пошкодити кавоварку.  

 

5 УВІМКНЕННЯ І РОЗІГРІВ___________________________________________________________ 

1. Натисніть кнопку , рис. 6, кавомашина повідомить: 

НАГРІВАННЯ  БУДЬ ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ 

вказуючи, що вона нагрівається. 

2. Після розігріву кавомашина повідомить: 

СПОЛІСКУВАННЯ   БУДЬ ЛАСКА, ЗАЧЕКАЙТЕ 

і автоматично виконає споліскування (з отворів контейнера подачі кави виллється трохи гарячої води, яка буде зібрана в 

піддоні для крапель). 

Порада: якщо вам потрібна маленька чашка кави (менше 60 мл), то для того, щоб вона була гарячою, наповніть спочатку цю 

чашку гарячою водою. Не виливайте воду кілька секунд, щоб чашка нагрілася. 

3. Після цього кавомашина повідомить, що готова до використання: 

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ  НОРМАЛЬНА КАВА 

 

6. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ (ВИКОРИСТОВУЮЧИ КАВУ В ЗЕРНАХ)____________________________________________ 

1. Кавомашина відрегульована на заводі для приготування кави з нормальним смаком. Смак можна змінити на надлегкий, 

легкий, міцний або надміцний. Для вибору необхідного смаку натисніть кнопку , рис. 7: потрібний смак кави буде показана 
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на дисплеї. 

2. Поставте під отвори для подачі чашку, якщо готуєте 1 каву, рис. 8, або 2 чашки для двох чашок кави, рис. 9. Для отримання 

смачної пінки, якомога наблизьте отвори до чашок, опустивши блок подачі кави, рис. 10. 

3. Натисніть кнопку , якщо готуєте маленьку чашку кави, рис. 11, кнопку  для нормальної чашки кави, або кнопку   

для великої чашки кави. 

Якщо ж ви хочете приготувати 2 чашки кави, натисніть кнопку два рази (протягом 2 секунд). 

Якщо потрібно змінити розмір порції кави, коли кавомашина автоматично виливає каву в чашку, виконайте інструкції, наведені в 

пар. 7. 

(Після цього кавомашина меле зерна і наливає каву в чашки. Після досягнення необхідної кількості кавомашина автоматично 

зупинить подачу кави і виштовхне залишки кави в касету для кавової гущі). 

4. Через кілька секунд кавомашина знову повідомить про готовність до використання і можна починати готувати наступну каву. 

5. Для вимкнення кавомашини натисніть кнопку . 

(До вимикання кавомашина автоматично виконає споліскування - з отворів блоку подачі кави виллється трохи гарячої води, яка 

буде зібрана в піддоні для крапель. Будьте обережні, щоб не попектися). 

ПРИМІТКА 1: якщо кава витікає краплями або не виходить вся, необхідно повернути ручку регулятора помелу (див. рис. 12) 

на одну поділку за годинниковою стрілкою (див. пар. 8). 

Повертайте на одну поділку до появи задовільної подачі кави. 

ПРИМІТКА 2: якщо кава виливається занадто швидко і пінка кави незадовільна, поверніть ручку регулювання помелу, рис. 12, 

на одну поділку проти годинникової стрілки, див. пар. 8). 

Будьте уважні і не повертайте ручку регулювання помелу занадто далеко, оскільки, при приготуванні 2 чашок, кава витікатиме 

краплями. 

ПРИМІТКА 3: рекомендації для отримання більш гарячої кави: 

• Якщо відразу ж після увімкнення кавоварки необхідно приготувати маленьку чашку кави (менше 60 мл), для нагрівання чашки 

використовуйте гарячу воду від споліскування. 

Якщо після приготування останньої кави пройшло більше 2-3 хвилин, до приготування нової порції кави необхідно прогріти блок 

приготування кави, натиснувши кнопку , рис. 13. 

Злийте воду у піддон для крапель або наповніть нею чашку (потім вилийте), яку ви будете потім використовувати для кави. 

Чашка таким чином, нагрівається. 

• Не користуйтесь дуже товстими чашками, оскільки вони поглинають надто багато тепла, або попередньо прогрійте їх. 

• Користуйтеся чашками, попередньо сполоснувши їх під гарячою водою, або помістіть на 20 хвилин на панель для чашок 

увімкненої кавомашини. 

ПРИМІТКА 4: тоді, коли кавомашина готує каву, виливання може бути зупинено в будь-який момент натисненням кнопки , 

 або ,натиснутої раніше. 

ПРИМІТКА 5: одразу після припинення подачі кави, якщо ви хочете збільшити розмір порції кави, достатньо утримувати кнопку 

,  або , натиснуту раніше до отримання необхідної кількості (ця операція може бути проведена лише у випадку, 
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якщо виконується протягом 3 секунд після завершення виливання кави з отворів). 

ПРИМІТКА 6: коли на дисплеї з'явиться повідомлення: 

НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР 

необхідно наповнити контейнер водою, інакше кавомашина не буде готувати каву. 

(Якщо повідомлення не відображається - всередині контейнера ще є невелика кількість води, це нормальне явище). 

ПРИМІТКА 7: після кожних 14 одиночних (або 7 подвійних) чашок кави з'являється повідомлення: 

ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ 

попереджаючи, що контейнер для гущі заповнений і його необхідно очистити. 

Поки контейнер для гущі не буде очищено, повідомлення залишатиметься на дисплеї і кавомашина не може більше готувати 

каву. 

Для того, щоб провести очищення, відкрийте дверцята для обслуговування, розташовані в нижній частині, потягнувши за 

спеціальну ручку, рис. 14, витягніть піддон для крапель, рис. 15, і очистіть його. Ретельно очистіть контейнер для кавової гущі, 

видаливши всі залишки, які можуть перебувати на дні. 

УВАГА: коли витягується контейнер для крапель, НЕОБХІДНО ОБОВ'ЯЗКОВО чистити контейнер для гущі, навіть якщо 

він не заповнений. Якщо ця операція не виконується, може трапитися ситуація, що, коли готуватимуться наступні порції 

кави, контейнер переповниться, і кавомашина засмітиться рештками кави. 

ПРИМІТКА 8: У жодному разі не можна витягати з кавомашини контейнер для води під час приготування кави. Якщо контейнер 

буде вийнято, кавомашина припиняє готувати каву і повідомляє: 

ЗАНАДТО ДРІБНИЙ ПОМЕЛ ВІДРЕГУЛ. ПОМЕЛ І 

ВСТАВТЕ ВУЗОЛ ПОДАЧІ ВОДИ І НАТИСНІТЬ ОК 

Для того, щоб кавомашина запрацювала, якщо блок подачі води не встановлений, його необхідно встановити, рис. 4, натиснути 

кнопку OK, і злити воду протягом кількох секунд. 

При першому увімкненні необхідно приготувати 4-5 порцій кави і одне капучино перш, ніж кавомашина дасть задовільний 

результат. 

При появі несправності не потрібно відразу ж звертатися в сервісний центр. 

Проблему майже завжди можна вирішити, дотримуючись інструкцій, зазначених у пар. 18 і 19. 

Якщо цього буде недостатньо або будуть необхідні додаткові роз'яснення, рекомендується звернутися в сервісну службу за 

номером, вказаним на аркуші, що додається до стор 2. 

Якщо Ваша країна не представлена на аркуші, зателефонуйте за телефоном, вказаним в гарантійному талоні. 

7 ЗМІНА РОЗМІРУ ПОРЦІЇ КАВИ_________________________________________________________________________ 

На заводі кавомашина запрограмована для автоматичного приготування кави в таких розмірах: 

- Маленька чашка (40 мл), якщо натиснута кнопка ,; 

- Нормальна чашка (80 мл), якщо натиснута кнопка ; 

- Велика чашка (120 мл), якщо натиснута кнопка ; 
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При необхідності змінити кількість виконайте наступне: 

- Натисніть кнопку і утримуйте не менше 8 секунд, а потім відпустіть ( ,  або ) того розміру порції кави, який ви 

хочете змінити, і утримуйте не менше 8 секунд до появи на дисплеї повідомлення "ПРОГРАМ. КІЛЬКОСТІ", і кавомашина почне 

виливати каву; 

- Коли кількість кави досягне потрібної, натисніть ще раз ту ж кнопку, щоб запам'ятати новий розмір порції. 

При цьому кавомашина програмується згідно з новими даними і на дисплеї з'являється повідомлення "ГОТОВА ДО 

ВИКОРИСТ." 

8. РЕГУЛЮВАННЯ КАВОМОЛКИ_________________________________________________________________________ 

Кавомолка не повинна піддаватися регулюванню, оскільки вже відрегульована на заводі для забезпечення приготування якісної 

кави. Проте, якщо після приготування першої чашки кава буде виливатися занадто швидко або занадто повільно (краплями), 

необхідно провести корекцію ручкою регулювання ступеня помелу, рис. 12. Після повороту ручки за годинниковою стрілкою на 

одну поділку (дорівнює одній цифрі), кава виливається з кавомашини швидше. Поворот на одну поділку проти годинникової 

стрілки призводить до більш повільного виливання кави і покращує вигляд пінки. Ефект зміни ступеня помелу проявляється 

тільки після того, як приготовані, принаймні, дві чашки кави. 

Ручка регулювання ступеня помелу повинна повертатися тільки тоді, коли кавомашина працює.        

Для забезпечення більш повільної подачі кави та покращення виду пінки поверніть ручку на поділ проти годинникової 

стрілки (дрібніший помел). 

Для забезпечення більш швидкої подачі кави (краплями) поверніть ручку за годинниковою стрілкою (більший помел). 

 

Для забезпечення більш повільної подачі кави та покращення виду пінки поверніть ручку на поділ проти годинникової 

стрілки (дрібніший помел). 

Для забезпечення більш швидкої подачі кави (краплями) поверніть ручку за годинниковою стрілкою (більший помел). 

(Кавомашина випробувана на заводі з використанням кави, тому сліди кави в кавомолці - абсолютно нормальне явище. У 

всякому разі гарантовано, що ця кавомашина - абсолютно нова.) 

9. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ ЕСПРЕССО З МЕЛЕНОЇ КАВИ (ЗАМІСТЬ КАВИ В ЗЕРНАХ)__________________________ 

• Натисніть кнопку , рис. 16, для вибору режиму використання меленої кави (це унеможливлює увімкнення роботи 

кавомолки). На дисплеї кавомашини з'явиться повідомлення: 

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ  МЕЛЕНА 

• Підніміть кришечку в центрі, засипте в отвір мірку меленої кави, рис. 17, і виконайте операції, описані в пар. 6.  

Зверніть увагу:                                              
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Примітка: за один раз можна приготувати тільки одну порцію кави, натискаючи один раз кнопку ,  або . 

• Якщо після роботи кавомашини з використанням меленої кави ви хочете повернутися до використання кави в зернах, 

необхідно відключити функцію меленої кави, ще раз натиснувши кнопку , і кавомолка знову зможе включитися. 

ПРИМІТКА 1: у жодному випадку не засипайте мелену каву, якщо кавоварка виключена, щоб уникнути розсипання кави 

всередині. 

ПРИМІТКА 2: у жодному випадку не засипайте більше двох мірок, заповнених по вінця, оскільки кавомашина не зможе 

приготувати напій, а мелена кава буде розкидана в кавомашині, забруднюючи її, подача буде йти краплями і на дисплеї може 

з'явитися повідомлення "ЗАНАДТО ДРІБНИЙ ПОМОЛ ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ПОМЕЛ І ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ ПОДАЧІ ПАРИ".   

 

ПРИМІТКА 3: для дозування кількості кави, що засипається, використовуйте лише мірну ложку, яка додається. 

ПРИМІТКА 4: засипайте в отвір тільки мелену каву для кавомашин, що готують еспрессо, у жодному випадку не засипайте каву 

в зернах, розчинну каву або інші продукти, які можуть пошкодити кавомашину. 

ПРИМІТКА 5: якщо відділення для меленої кави засмітилося через вологісту або занадто велику кількість меленої кави, 

використовуйте ніж, рис. 18, потім зніміть і очистіть заварювальний блок і кавомашину, як описано в пар. 15.2 "Очищення 

заварювального блоку". 

10. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ____________________________________________________________________________ 

• Не забудьте переконатися, що кавомашина готова до використання. 

• Переконайтеся, що блок подачі води встановлено на отвір подачі пари, рис. 4; 

• Встановіть під блоком подачі ємність, рис. 3; 

• Натисніть кнопку  , рис. 1. 

Кавомашина повідомить: 

ГАРЯЧА ВОДА 

і гаряча вода буде витікати з блоку подачі води і наповнить ємність, розташовану внизу. 

(Рекомендується не виливати гарячу воду більше, ніж 2 хвилини поспіль). Для того, щоб вимкнути, натисніть кнопку . 

У будь-якому разі кавомашина автоматично припинить подачу води після досягнення заданої кількості. 

11. ЗМІНА КІЛЬКОСТІ ГАРЯЧОЇ ВОДИ__________________________________________________________________ 

На заводі кавомашина запрограмована для автоматичної подачі 250 мл гарячої води. 

При необхідності змінити кількість виконайте наступне: 

• Встановіть блок подачі води, рис. 4. 

• Встановіть під блоком подачі ємність, рис. 3; 

• Натисніть не менш, ніж на 8 секунд, і потім відпустіть кнопку . Кавомашина повідомить: 



12 

 

ГАРЯЧА ВОДА ПРОГРАМ. КІЛЬКОСТІ 

і гаряча вода почне виливатися з блоку. 

• Коли кількість потрібної гарячої води дбуде достатньою, натисніть ще раз ту ж саму кнопку , щоб запам'ятати нову 

кількість. (Рекомендується не виливати гарячу воду більше, ніж 2 хвилини поспіль). 

12. ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО АБО КАВИ З МОЛОКОМ___________________________________________________ 

• Натиснувши кнопку , виберіть смак кави, який хочете використовувати для приготування капучино. 

• Зніміть кришку контейнера для молока. 

• Наповніть контейнер приблизно 100 г молока на кожне капучино, яке хочете приготувати, рис.19, не перевищуючи рівня МАХ 

(що відповідає приблизно 900 мл), позначеного на контейнері. По можливості використовуйте молоко максимальної жирності 

(3,2 % або 2,5%) при температурі холодильника (близько 5°C). 

• Зверніть увагу, щоб трубка забору молока була правильно вставлена, рис. 20, потім встановіть кришку на контейнер з 

молоком. 

• Зніміть блок подачі гарячої води, рис. 21, і приєднайте контейнер для молока до отвору подачі пари, звертаючи увагу на збіг 

стрілки на кришці контейнера зі стрілкою на корпусі кавоварки, рис. 22. 

• Встановіть трубку подачі молока, як показано на рис. 23 і поставте достатньо велику чашку під блок подачі кави і під трубку 

подачі молока. Якщо потрібно приготувати капучино (спінене молоко + кава), встановіть регулятор піни на напис CAPPUCCINO 

(КАПУЧИНО) між символами "-" і "+", нанесеними на кришку контейнера для молока, рис. 25. Для отримання капучино з 

невеликою кількістю піни, встановіть регулятор піни поруч з символом "-". 

Якщо регулятор піни встановлюється поряд з символом "+", виходить капучино з великою кількістю пінки. 

• Якщо ви хочете приготувати каву з молоком (гаряче молоко + кава), встановіть регулятор пінки в положення CAFFELATTE 

(КАВА З МОЛОКОМ), рис. 25. 

ПРИМІТКА: якщо потрібно приготувати більш гарячу каву з молоком, вставте аксесуар для приготування кави з молоком в 

трубку забору молока J, як показано на малюнку поруч. 

Потім вставте край трубки з гумкою в кришку контейнера з молоком. 

Не використовуйте отвір для подачі пари для кави з молоком, якщо регулятор пінки молока перебуває в іншому положенні, ніж 

CAFFELATTE (КАВА З МОЛОКОМ). 

ПРИМІТКА: кількість пінки на молоці можна відрегулювати, перемістивши регулятор в проміжне положення. 

• Натисніть кнопку , рис. 24. Кавомашина повідомить:                     

КАПУЧИНО АБО МОЛОКО                                   
і через кілька секунд спінене молоко почне витікати з трубки і наповнювати ємність, що знаходиться під нею. (Виливання 

молока припиниться автоматично). 

• Потім кавомашина меле зерна, готує і наливає каву і знову повідомляє, що готова до використання. 
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• Капучино готове – додайте цукор за смаком і, якщо захочете, посипте поверхню пінки шоколадним порошком. 

ПРИМІТКА 1: під час приготування капучино можна перервати подачу молока або кави, натиснувши кнопку . 

ПРИМІТКА 2: якщо потрібно змінити розмір порції кави або збитого молока, коли кавоварка проводить автоматичне наповнення 

чашки, виконайте інструкції, наведені в пар. 14. 

ПРИМІТКА 3: для забезпечення гігієни рекомендується не залишати на кавомашині надовго контейнер для молока (поставте 

його в холодильник максимум через 15 хвилин). Якщо під час подачі спіненого молока контейнер виявиться порожнім, зніміть 

його і додайте молока. Потім встановіть його знову і натисніть кнопку . для нового приготування капучино. 

ПРИМІТКА 4: після закінчення приготування капучино і до того, як зняти контейнер для молока важливо очистити внутрішні 

деталі самого контейнера і кришки, натиснувши й утримуючи кнопку щонайменше 8 секунд [CLEAN] на кришці контейнера для 

молока, рис. 25. Кавомашина повідомить: 

ЙДЕ ОЧИЩЕННЯ 

13. ПРИГОТУВАННЯ СПІНЕНОГО МОЛОКА (БЕЗ КАВИ)____________________________________________________ 

• Зніміть кришку контейнера для молока. 

• Наповніть контейнер необхідною кількістю молока, рис. 19. 

• Встановіть на контейнер для молока кришку. 

• Встановіть контейнер з молоком на кавомашину, рис. 22. 

• Помістіть під трубку подачі молока, рис. 23, велику чашку. 

Якщо потрібно приготувати спінене молоко, встановіть регулятор пінки на напис CAPPUCCINO (КАПУЧИНО), нанесену на 

кришку контейнера для молока, рис. 25. Якщо ви хочете приготувати гаряче молоко, встановіть регулятор пінки в положення 

CAFFELATTE (КАВА З МОЛОКОМ), рис. 25. 

• Двічі (протягом 2 секунд) натисніть кнопку . На дисплеї кавомашини з'явиться таке повідомлення: 

СПІНЕНЕ АБО ГАРЯЧЕ МОЛОКО 

і через кілька секунд спінене молоко почне витікати з трубки і наповнювати ємність, що знаходиться під нею. 

• Після завершення подачі молока очистіть всі внутрішні деталі контейнера, натиснувши кнопку CLEAN, як описано в 

попередньому розділі (примітка 4). 

14. ЗМІНА КІЛЬКОСТІ КАВИ І МОЛОКА ДЛЯ КАПУЧИНО____________________________________________________ 

На заводі кавомашина запрограмована для автоматичного приготування стандартного капучино. За потреби змінити розмір 

порції виконайте наступне: 

• Наповніть контейнер з молоком до максимального рівня, вказаного на самому контейнері; 

• Натисніть не менш, ніж на 8 секунд, і потім відпустіть кнопку . 

• Кавомашина повідомить: 

МОЛОКО ДЛЯ КАПУЧИНО ПРОГРАМ. КІЛЬКОСТІ 

і почне подавати молоко. 

• Як тільки кількість молока досягне потрібної, для збереження в пам'яті, ще раз натисніть кнопку , і подача молока буде 
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припинена. Рекомендується не подавати спінене молоко більше, ніж 3 хвилини поспіль. 

• Через кілька секунд кавомашина наллє кави в чашку і повідомить: 

КАВА ДЛЯ КАПУЧИНО ПРОГРАМ. КІЛЬКОСТІ 

• Як тільки кількість кави досягне потрібної, для збереження в пам'яті ще раз натисніть кнопку , і подача кави буде 

припинена. 

При цьому кавомашина програмується згідно з новими даними і на дисплеї з'являється повідомлення "ГОТОВА ДО 

ВИКОРИСТ.": 

15. ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД______________________________________________________________________________ 

Перед виконанням будь-якої операції з догляду, кавомашина повинна охолонути і повинна бути відключена від електроенергії. 

У жодному разі не занурюйте кавоварку у воду - це електроприлад. 

Для чищення кавомашини не використовуйте розчинники або абразивні миючі засоби. Досить скористатися м'якою і вологою 

тканиною. 

Заварювальний блок, контейнер для гущі, контейнер для води і піддон для крапель НІ В ЯКОМУ РАЗІ не повинні промиватися в 

посудомийній машині. 

15.1. Очищення кавоварки 

Очищайте контейнер для гущі (як описано в пар. 6, примітка 7) щоразу, коли він спустошується. 

Рекомендується регулярно чистити контейнер для води. 

Піддон для крапель має індикатор рівня (червоного кольору) води, що знаходиться в ньому. 

Коли індикатор буде видно (кілька міліметрів під піддоном для крапель), необхідно злити воду з піддону і промити його. 

Час від часу переконуйтеся, що отвори блоку подачі кави не засмічені. 

Для їх очищення від залишків сухої кави використовуйте голку, рис. 27. 

Регулярно чистіть отвір подачі пари за допомогою губки, як показано на рис. 26. 

15.2. Очищення заварювального блоку 

Час від часу заварювальний блок повинен очищатися, щоб уникнути накопичення кавового нальоту, який може викликати 

несправність. Для його очищення виконайте наступне: 

• вимикайте кавомашину, натиснувши кнопку , рис. 6 (не виймаючи вилки), і дочекайтеся вимкнення дисплея; 

• відкрийте дверцята для обслуговування, рис. 14; 

• вийміть піддон для крапель і контейнер для гущі, рис. 15 і промийте їх; 

• натисніть дві кнопки червоного кольору з боків заварювального блоку, рис. 28, і витягніть його, потягнувши в зовнішній бік; 

• УВАГА: ЗАВАРЮВАЛЬНИЙ БЛОК МОЖЕ БУТИ ЗНЯТИЙ ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ КАВОМАШИНА ВИМКНЕНА. ПРИ СПРОБІ 

ЗНЯТИ БЛОК З ПРАЦЮЮЧОЇ КАВОМАШИНИ, ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА СЕРЙОЗНО ПОШКОДИТИ ЇЇ. 

• промийте заварювальний блок під проточною водою з-під крану, не використовуючи миючих засобів. Ні в якому разі не мийте 

заварювальний блок в посудомийній машині; 
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• ретельно очистіть внутрішню поверхню кавомашини. Для того, щоб видалити каву, що прилипла до внутрішньої частини, 

зскребіть її пластиковою або дерев'яною вилкою, рис. 29, а потім за допомогою пилососа видаліть увесь бруд, рис. 30. 

• Встановіть на місце заварювальний блок, надягнувши його на внутрішні утримувачі білого кольору і на штифт внизу; потім із 

зусиллям натисніть до упору на напис PUSH до клацання зачеплення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заварювальний блок 

Із зусиллям натисніть до упору на напис push до 

клацання  

Після того, як ви почуєте клацання защіпки 

переконайтеся, що червоні кнопки назовні 

 

Тримач 

 

Штифт Нижня трубка 

заварювального 

блоку. Штифт не 

повинен входити 

в нижню трубку 

заварювального 

блоку 

 

Переконайтеся, що дві кнопки червоного кольору назовні, оскільки дверцята не зможуть зачинитися. 
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Дві червоні кнопки,    

що перебувають у  

ПРАВИЛЬНОМУ 

положенні  

(випуклі)       

 

Дві червоні кнопки  

занурені. 

 

• Дві червоні кнопки, що перебувають у правильному положенні (випуклі). 

• Зачиніть дверцята для обслуговування. 

ПРИМІТКА 1: якщо заварювальний блок неправильно встановлений, не було чути клацання і червоні кнопки не випуклі, 

неможливо зачинити дверцята для обслуговування. 

ПРИМІТКА 2: якщо заварювальний блок вставляється важко, необхідно (до того як він буде вставлений) стиснути його 

одночасно знизу і зверху, як показано на рис. 31. 

ПРИМІТКА 3: якщо після цього заварювальний блок важко вставити, покладіть його, зачиніть дверцята, дістаньте і встановіть 

на місце шнур електроживлення. Дочекайтеся, коли дисплей вимкнеться, відчиніть дверцята для догляду і встановіть 

заварювальний блок. 

15.3. ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МОЛОКА 

Виконайте наступне: 

• Зніміть трубку подачі молока, рис. 32, і трубку для забору молока. 

 

• Зніміть регулятор, потягнувши за нього. 

• Промийте збірник, фільтри, конус і кришку в теплій воді з 

миючим засобом. Переконайтеся, що всередині двох отворів 

кришки контейнера для молока, зазначених стрілками на 

малюнку не залишилося молока. 

• Встановіть регулятор кількості пінки, трубку забору молока і 

трубку подачі молока в кришку контейнера для молока. 

• Встановіть регулятор кількості пінки, трубку забору молока і 

трубку подачі молока в кришку контейнера для молока. 

 

 

16. ЗМІНА ТА ВНЕСЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕНЮ____________________________________________________________  

Після натискання кнопки  і підтвердження, що кавомашина готова до використання, можна використовувати меню для 

зміни наступних параметрів або режимів. 

• Час 

• Час автоматичного увімкнення 

• Процедура очищення від накипу 

• Жорсткість води  

• Заводські установки  

• Процедура промивання  
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• Температура кави 

• Тривалість увімкнення  

 

 

  

16.1. Налаштування годинника 

Для регулювання годинника кавомашини виконайте наступне: 

• Натисніть кнопку MENU '(загориться індикатор над кнопкою), і потім кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи 

повідомлення: 

ГОДИННИК 00:00 

• Натисніть кнопку CHANGE для установки часу на годиннику. (Якщо кнопка CHANGE утримується в натиснутому стані, час 

змінюється швидко). 

• Натисніть кнопку OK для того, щоб запам'ятати дані; 

• Натисніть кнопку MENU 'для виходу з режиму програмування або NEXT для зміни інших параметрів. 

16.2. Установка часу автоматичного увімкнення 

Цей режим дозволяє програмувати час, коли кавомашина автоматично вмикається, щоб підготуватися до використання. 

• Переконайтеся, що час на годиннику кавомашини встановлено, як описано в попередньому параграфі. 

• Натисніть кнопку MENU' і кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи повідомлення: 

УВІМКНЕННЯ 00:00 

• Натисніть кнопку CHANGE для установки часу автоматичного увімкнення. (Якщо кнопка CHANGE утримується в натиснутому 

стані, час змінюється швидко). 

• Натисніть кнопку OK для того, щоб запам'ятати дані; 

• Один раз натисніть кнопку NEXT, кавоварка покаже повідомлення: 

АВТОМ. УВІМКНЕННЯ  НІ 

Натисніть кнопку CHANGE для зміни режиму (кавомашина повідомить: АВТОМ. УВІМКНЕННЯ ТАК) 

• Натисніть кнопку OK, щоб увімкнути режим автоматичного увімкнення; 

ПРИМІТКА: коли кавомашина вимкнена і встановлено час автоматичного увімкнення, поряд з часом на не підсвіченому дисплеї 

з'являється символ . 

• Натисніть кнопку MENU 'для виходу з режиму програмування або NEXT для зміни інших параметрів. 

16.3. Видалення накипу 

Через тривалий нагрів води, що використовується для приготування кави, з часом у внутрішніх контурах утворюється накип. 

Коли кавомашина повідомить: 

ВИДАЛІТЬ НАКИП 

це означає, що настав момент очищення від накипу. 

Виконайте наступне: 

• переконайтеся, що кавомашина готова до використання. 

• натисніть кнопку MENU '(загориться індикатор над кнопкою), і потім кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи повідомлення: 

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ НІ 

• Натисніть кнопку CHANGE, кавомашина покаже повідомлення: 

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ТАК 

• Натисніть кнопку OK, щоб активувати програму видалення накипу. 

• Налийте в контейнер для води засіб для видалення накипу, розведений водою (дотримуючись пропорції, зазначеної на 
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флаконі із засобом для видалення накипу): використовуйте тільки засіб для видалення накипу, рекомендований компанією 

De'Longhi (зверніться до уповноважених сервісних центрів). 

ПРИМІТКА: Уникайте, щоб бризки засобу потрапляли на поверхні, чутливі до кислот, наприклад, на мармур, камінь, що 

містить кальцій і емаль. 

• Встановіть на отвір подачі пари блок подачі гарячої води; 

• Встановіть під блоком для подачі гарячої води пластикову або скляну ємність об’ємом не менше 1,5 л, рис. 3; 

• Натисніть кнопку ОК рідина для видалення накипу витече з блоку подачі гарячої води і наповнить ємність, що знаходиться 

внизу. Кавомашина повідомить: 

ТРИВАЄ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ 

• Програма зняття накипу автоматично виконає чергування зливання розчину і пауз для того, щоб видалити весь накип, що осів 

всередині кавомашини. 

• Приблизно через 30 хвилин кавомашина повідомить: 

СПОЛІСКУВАННЯ НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР 

Для того, щоб видалити залишки розчину для зняття накипу з кавомашини, необхідно провести споліскування: 

• Злийте воду з контейнера для води, сполосніть його і наповніть чистою водою. 

• Встановіть контейнер на місце. 

• Злийте ємність, наповнену рідиною і знову поставте її під блок для подачі гарячої води. 

• Натисніть кнопку ОК. З пристрою для спінювання молока потече гаряча вода, яка наповнить ємність, що знаходиться внизу і 

кавомашина повідомить: 

СПОЛІСКУВАННЯ 

• Коли кавомашина зіллє воду з контейнера, вона повідомить: 

СПОЛІСКУВАННЯ ЗАВЕРШЕНО НАТИСНІТЬ ОК 

• Натисніть кнопку ОК і ще раз наповніть контейнер для води чистою водою. 

• Програма видалення накипу завершена і кавомашина готова для приготування кави. 

ПРИМІТКА: якщо процедура видалення накипу закінчується до її завершення, кавомашина буде показувати повідомлення про 

необхідність видалення накипу і все необхідно зробити спочатку. Злийте воду з контейнера для води, сполосніть його, 

наповніть чистою водою і заповніть одну чашку гарячою водою. 

ГАРАНТІЯ НА ПРИЛАД ПРИПИНЯЄ ДІЯТИ, ЯКЩО ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ РЕГУЛЯРНО. 

16.4. Зміна температури кави 

Для зміни температури кави, яка наливається виконайте наступне: 

• Натисніть кнопку MENU' (загориться індикатор над кнопкою), і потім кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи 

повідомлення: 

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 

• Натискайте кнопку CHANGE, поки кавомашина не показуватиме необхідну температуру. 

• Натисніть кнопку OK для того, щоб запам'ятати обрану температуру; 

• Натисніть кнопку MENU 'для виходу з режиму програмування або NEXT для зміни інших параметрів. 

16.5 Зміна тривалості увімкнення 

Кавомашина має заводську установку автоматичного вимкнення через 1 годину після останнього використання. 

Якщо потрібно збільшити кількість годин, протягом яких кавомашина залишається включеною (макс. 3 години), виконайте 

наступне: 

• Натисніть кнопку MENU' (загориться індикатор над кнопкою), і потім кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи 
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повідомлення: 

ВИМКНЕННЯ ЧЕРЕЗ 1 ГОДИНУ 

• Натисніть кнопку CHANGE, щоб змінити кількість годин, протягом яких кавомашина залишається увімкненою. 

• Натисніть кнопку OK для того, щоб запам'ятати дані; 

• Натисніть кнопку MENU' для виходу з режиму програмування або NEXTдля зміни інших параметрів. 

16.6. Програмування жорсткості води 

Повідомлення про необхідність видалення накипу з'являється через певний період роботи, який заданий на заводі, враховуючи 

максимальну кількість кальцію, який може бути наявним у воді у споживача. 

При бажанні можна збільшити цей період роботи і зменшити частоту проведення операції з видалення накипу, 

запрограмувавши кавомашину на базі реального вмісту кальцію у воді. 

Виконайте наступне: 

• Знявши упаковку, занурте індикаторну смужку "Total hardness test" (тест води на жорсткість), додану до стор 2, у воду на кілька 

секунд; Потім дістаньте її і почекайте близько 30 секунд (до зміни кольору і утворення червоних квадратиків). 

• Увімкніть кавомашину, натиснувши кнопку , рис. 6. 

• Натисніть кнопку MENU 'і кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи повідомлення: 

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ 4 

• Натисніть CHANGE кілька разів поки цифра не буде збігатися з кількістю червоних квадратиків на смужці реактиву (наприклад, 

якщо на індикаторній смужці з'явилися 3 червоних квадрата, необхідно три рази натиснути кнопку, щоб з'явилося повідомлення 

"ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ 3"); 

• Натисніть кнопку для того, щоб запам'ятати дані; Після цього машина запрограмована для попередження про виконання 

очищення від накипу, коли воно дійсно буде необхідне. 

16.7. Повернення до заводських установок 

Можна повернути оригінальні заводські установки кавомашини (навіть після того, як користувач змінив їх), виконавши наступне: 

• Натисніть кнопку MENU 'і кілька разів натисніть кнопку NEXT до появи повідомлення: “ЗАВОД. УСТАНОВКА НІ”; 

• Натисніть кнопку CHANGE, кавомашина покаже повідомлення "ЗАВОД. УСТАНОВКА ТАК"; 

• Для повернення до заводських установок натисніть кнопку OK; 

• Кавомашина повернеться до заводських установок і покаже повідомлення "ГОТОВА ДО ВИКОРИСТ.". 

16.8. Процедура промивання 

Цей режим може використовуватися тільки персоналом сервісного центру. 

17. ЗМІНА МОВИ______________________________________________________________________________________ 

За потреби зміни мови натисніть кнопку CHANGE і утримуйте її не менше 5 секунд до того моменту, коли кавомашина не 

покаже повідомлення про зміну на різних мовах. Потім виберіть потрібну мову, діючи як описано в пар. 4.1. 

18. ЗНАЧЕННЯ ЗОБРАЖЕНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ, І ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ_______________________________ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ 

 

ЯК ДІЯТИ 

ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР  
• Контейнер для води порожній 

або погано вставлений. 

• Контейнер забруднений або 

покритий накипом. 

• Наповніть контейнер для води, як 

описано в пар. 6, прим. 6 і вставте до 

упору. 

• Сполосніть контейнер або очистіть від 
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накипу. 

 
ЗАНАДТО ДРІБНИЙ ПОМЕЛ/ВІДРЕГУЛЮЙТЕ 

ПОМЕЛ І/ВСТАНОВІТЬ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ 

І/НАТИСНІТЬ ОК 

• Машина не може приготувати 

каву. 

• Кава витікає надто повільно. 

• Встановіть блок подачі гарячої води, 

натисніть кнопку , і кілька секунд 

зливайте через нього воду. 

• Поверніть ручку помелу, рис. 12, проти 

годинникової стрілки на одну поділку 

(пар. 8). 

ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ • Контейнер для кавової гущі 

заповнений або не встановлений. 

• Очистіть контейнер для гущі і 

зробіть очищення, описану в пар. 6, 

прим. 7 і вставте на місце. 

 
ВСТАВТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ 

• Після очищення не був 

встановлений контейнер для 

кавової гущі. 

• Відчиніть кришку для 

обслуговування і вставте контейнер 

для гущі. 

ЗАСИПТЕ МЕЛЕНУ КАВУ • При вибраному режимі мелена 

кави не засипана в отвір. 

 

• Засипте мелену каву, як описано в 

пар. 9. 

НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН • Закінчилася кава у зернах. 

• Якщо кавомолка дуже шумить, 

це означає, що невеликий 

камінчик, який перебував з 

зернами заблокував її. 

• Наповніть контейнер для зерен. 

• Зверніться до уповноваженого 

De'Longhi сервісного центру. 

ВИДАЛІТЬ НАКИП • Вказує, що в кавомашині 

утворився накип. 

• Необхідно якнайшвидше виконати 

програму очищення від накипу, описану 

в пар. 16.3 

НАТИСНІТЬ NEXT+CHANGE • Заварювальний блок після 

очищення можливо не 

встановлений в кавомашину. 

• Залиште дверцята для 

обслуговування зачиненими, а 

заварювальний блок, не вставляйте в 

кавомашину та виконайте вказівки, що 

з'являються на дисплеї кавомашини. 

 

ЗАЧИНІТЬ КРИШКУ 

• Дверцята для обслуговування 

відчинені 

• Якщо не вдається зачинити кришку, 

переконайтеся, що заварювальний 

блок правильно встановлений (пар. 

15.2, примітка 1). 

 

 

ВСТАВТЕ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ 

 

 

• Кнопка  натиснута, а блок 

подачі гарячої води не 

встановлений. 

 

 

• Встановіть блок подачі гарячої води, 

рис. 4. 

ВСТАНОВІТЬ ЗАВАРЮВАЛЬНИЙ БЛОК • Заварювальний блок після 

очищення можливо не 

встановлений в кавомашину. 

• Встановіть заварювальний блок, див. 

пар.15.2 
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ЗМЕНШІТЬ ДОЗУ КАВИ 

• Отвір для меленої кави 

засмічений. 

• Використано занадто велику 

кількість кави в зернах або 

меленої. 

• Спорожніть отвір за допомогою 

ножа, як описано в пар. 9, прим. 5, 

рис. 18. 

• Виберіть більш легкий смак кави або 

зменшіть кількість меленої кави, і 

потім знову ввімкніть подачу кави. 

ЗАГАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ • Машина всередині дуже 
забруднена. • Ретельно очистіть внутрішню 

частину кавомашини, як описано в 

пар.15.2. 

 

19. ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖНА ВИРІШИТИ ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ______________________  

Якщо кавомашина не працює, можна з легкістю визначити і усунути причину поганої роботи, скориставшись пар. 18. Якщо 

кавомашина не вказує жодних повідомлень, перед зверненням в сервісну службу проведіть таку перевірку.  

 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА УСУНЕННЯ 

Кава не гаряча 

 

• Чашки попередньо не були 

підігріті. 

• Заварювальний блок 

занадто холодний 

 

• Нагрійте чашки, сполоснувши їх під гарячою 

водою, або помістіть на 20 хвилин на панель 

для підігріву чашок (див. пар. 3, примітка 6). 

• До приготування кави нагрійте 

заварювальний блок, натиснувши кнопку  , 

рис. 13 (див. прим. 3, гл. 6).  

На каві мало пінки  
• Занадто великий помел 

кави. 

• Суміш кави не придатна 

• Поверніть ручку помелу проти годинникової 

стрілки на одну поділку (пар. 8). 

• Використовуйте каву з помелом для 

кавомашин еспрессо. 

Кава витікає надто повільно • Занадто дрібний помел кави. • Поверніть ручку помелу за годинниковою 

стрілкою на одну поділку (див. пар. 8).  

Кава витікає надто швидко. • Занадто великий помел 

кави. 

 

• Поверніть ручку помелу проти годинникової 

стрілки на одну поділку (див. пар. 8). 

Кава не виливається з одного або обох отворів 

блоку подачі кави. 

• Засмічені отвори для 

подачі кави. 

 

• Для очищення від залишків сухої кави 

використовуйте голку, рис. 27. 

При натисканні кнопок ,  або  з 

кавомашини витікає вода, а не кава. 

• Мелена кава могла 

застрягнути у відділенні для 

меленої кави. 

• За допомогою ножа усуньте засмічені кавою 

відділення для меленої кави (див. пар. 9, 

прим. 5). Ретельно очистіть внутрішню 

частину кавомашини (див. опис в пар. 11.2). 

При натисканні кнопки  кавомашина не 

вмикається. 

• На кавомашину не 
подається напруга 
електроживлення. 

• Переконайтеся, що вилка шнура 

електроживлення вставлена в розетку. 

Не вдається витягти заварювальний блок для • Кавомашина увімкнена. • Вимкніть кавомашину та вийміть 
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виконання очищення. Заварювальний блок може 

бути знятий тільки, коли 

кавомашина вимкнена. 

заварювальний блок (див. пар. 11.2). УВАГА: 

заварювальний блок може бути знятий тільки 

коли кавомашина вимкнена. При спробі зняти 

блок з працюючої кавомашини, існує 

небезпека серйозно пошкодити її. 

Якщо використовується мелена кава (замість 

зерен) і кавомашина не готує кави. 

• Засипано занадто багато 

меленої кави. 

• Або не натиснута кнопка 

 і кавомашина 

використовувала крім 

меленої кави також каву, 

помелену в кавомолці. 

• Коли кавомашина була 

вимкнена, була засипана 

мелена кава. 

• Зніміть заварювальний блок і ретельно 

очистіть внутрішню частину кавомашини, як 

описано в пар. 15.2. 

• Ретельно очистіть внутрішню частину 

кавомашини, як описано в пар. 15.2.  

Повторіть операції, натиснувши спочатку 

кнопку  , як описано в пар. 9. 

• Зніміть заварювальний блок і ретельно 

очистіть внутрішню частину кавомашини, як 

описано в пар. 15.2. Повторіть операції, але 

попередньо увімкніть кавомашину. 

Кава не виливається з отворів блоку подачі 

кави, а тече по дверцятах для 

обслуговування. 

• Отвори для подачі кави 

засмічені засохлою кавою. 

• Знімний контейнер за 

дверцятами для догляду 

заблокований і не може 

повертатися. 

• Почистіть отвори голкою (див. пар. 15.1, 

рис. 27). 

• Ретельно очистіть знімний контейнер 

насамперед поблизу петель так, щоб вона 

могла повертатися. 

Молоко не витікає з трубки подачі молока.  • Не встановлена чи погано 

встановлена трубка забору 

молока. 

• Правильно вставте трубку забору молока в 

гумове ущільнення кришки контейнера, рис. 

20. 

При частому використанні молоко погано 

піниться. 

• Брудна кришка контейнера 

для молока. 

• Очистіть кришку контейнера для молока, як 

описано в пар.15.3. 

Молоко мало спінюється або нерівномірно 

(бризками) виходить з блоку подачі. 

• Молоко недостатньо 

холодне або нежирне. 

• Використовуйте молоко жирністю 3,2 % або 

2,5%, яке відповідає температурі 

холодильника. 

Якщо результат буде незадовільним, 

спробуйте змінити марку молока. 

 

 


