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ОСНОВН1 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
• Приладом можуть користуватися люди з обмеженими фiзичними, сенсорними або
розумовими здiбностями, а також люди без необхщних навичок за умови, що вони
перебувають т д наглядом або отримали шструкцп про безпечне застосування приладу i
усвщомлюють iснуючi небезпеки.
• Д^и не повиннi гратися з приладом.
• Hi в якому разi не занурюйте прилад у воду для очищення.
• Цей прилад призначен] виключно для використання в домашшх умовах. Не передбачено
його використання в примщеннях, вiдведених для приготування 1ж1 для персоналу
магазишв, офiсiв та iнших робочих мюць, в агротуристичних комплексах, готелях,
мотелях та шших структурах, призначених для прийому гостей, в пансюнах.
• Якщо вилка або шнур живлення пошкоджено, 1х замiну потрiбно виконувати тшьки в
сервiсних центрах щоб уникнути будь-якого ризику.
Т1ЛЬКИ ДЛЯ СВРОПЕЙСЬКИХ РИНК1В:
• Завжди вiд'eднуйте електричне живлення, якщо прилад залишасться без нагляду, а також
перед його збиранням, розбиранням або очищенням.
• Не допускайте д^ей до користування приладом. Не допускайте д^ей до приладу i шнура
живлення.
• Приладом можуть користуватися люди з обмеженими фiзичними, сенсорними або
розумовими здiбностями, а також люди без необхщних навичок за умови, що вони
перебувають т д наглядом або отримали шструкцп про безпечне використання приладу i
усвщомлюють iснуючi небезпеки.
• Д^и не повинш гратися з приладом.

Поверхш, на яких зображено даний символ, на^ваються пщ час роботи
приладу (символ е тiльки на деяких моделях).

ПОПЕРЕ ДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ
Символи,
що
використовуються
в
шструкцп
Даними
символами
супроводжуються
важлив1 вказ1вки. Потр1бно обов'язково
дотримуватися таких попереджень.
Небезпечно!
Недотримання цих заход1в обережносп може
привести до небезпечного для життя
уражеиия електричним струмом.
Увага!
Недотримання розпоряджень може привести
до травм або до пошкодження приладу.
Небезпека опШв!
Недотримання цих заход1в обережносп може
привести до ошпарюванш або oniKiB.
Примтка.
Цей символ вказуе на рекомендацй i важливу
шформашю для користувача.
Небезпечно!
Прилад працюе вщ електричного струму,
який може стати причиною електричного
ураження.
Тому дотримуйтеся таких правил безпеки:
• не торкатися приладу мокрими руками або
ногами;
• не торкатися штепсельно! вилки мокрими
руками;
• переконайтеся в наявносп постшного
вшьного доступу до електричноi розетки,
тому що тшьки в цьому випадку можна
швидко витягнути вилку за необхщностц
• за необхщност витягнути вилку з розетки
тримайтеся тшьки за саму вилку; ш в якому
раз1 не тягшть за шнур, оскшьки так можна
його пошкодити;
• для повного вщключення приладу витягшть
вилку з електричнох' розетки;
• у раз1 поломок приладу не намагайтеся його
лагодити самостшно.
Вимкшть прилад, витягшть вилку з розетки i
звершться до служби технiчноi допомоги.
• Перед виконанням будь-яких дш з
очищення вимкшть прилад, витягшть вилку з
електричноi розетки та дайте приладу
охолонути.

Увага!
Зберпайте пакувальний матер1ал (пластиков1

пакети, пшопласт) в мюцях, недоступних для
д1тей.
Небезпека oniKie!
Оскшьки даний прилад виробляе гарячу воду,
т д час його роботи утворюеться водяна пара.
Уникайте попадання т д бризки води або т д
струмшь гарячоi пари.
Коли прилад знаходиться в робой, панель для
чашок (A6) може нагр1ватися.
Використання за призначенням
Цей прилад призначено для приготування кави
та шдир1ву напоiв.
Будь-яке
шше
використання
вважаеться
неналежним, i, отже, е небезпечним. Виробник
не несе вщповщальносп за збитки, отримаш в
результат1
використання
приладу
не
за
призначенням.
1нструкцп з використання
Перед
використанням
приладу
уважно
прочитайте цю шструкщю. Недотримання вимог
шструкцп
може
привести до
травм i
пошкодження приладу.
Виробник не несе вщповщальносп за збитки,
отриманий внаслщок недотримання вимог
шструкцп з використання.
Примтка.
Дбайливо збернаете цю шструкщю. Вона
повинна супроводжувати прилад i в раз1 передач1
його шшому власнику.
ВСТУП
Дякуемо вам за виб1р машини для приготування
кави та капучино.
Бажаемо вам приемного проведення часу з
вашим новим кавовим автоматом. А зараз
придшть декшька хвилин для ознайомлення з
даними шструкщями з використання.
Таким чином ви зможете забезпечити безпеку i
збереження приладу.
Лiтери в дужках
Л1тери в дужках вщповщають позначенням,
наведеним у параграф1 «Опис апарату» (стор. 9).
Проблеми та Тх усунення
Спробуйте вир1шити проблеми, що виникли,
насамперед,
за допомогою
рекомендацш,
наведених в параграфах «Значення свгглових
1ндикатор1в », стор.
143 i« Усунення
несправностей »на стор 144.
Якщо це виявиться безрезультатним або якщо
будуть потр1бш додатков1 роз'яснення,

звершться до служби допомоги ктентам,
зателефонувавши за номером, вказаним в
поданш
брошур1
«Служба
допомоги
ктентам».
Якщо вашоi краiни немае у цьому перелшу,
зателефонуйте за номером, вказаним у
свщощта.
за
необхщносп
ремонту
звертайтеся виключно в службу технiчноi
допомоги De'Longhi. Адреси вказаш в
гарантшному свщощта, яке додаеться до
кавомашини.
ОПИС
Опис приладу
(стор. 3 - A)
А1. Кришка контейнера для зерен
А2. Кришка отвору для меленоi кави
A3. Контейнер для зерен
А4. Отв1р мелено! кави

(I)

А5. Кнопка
: ув1мкнення або вимкнення
машини (режим очшування)
A6. Панель для чашок
A7. Ручний пристрш для приготування
капучино (зшмний)
A8. Розпилювач гарячоi води i пари
(зшмний)
A9. Блок подачi кави (регулюеться за
висотою)
A10. Пiддон для збору конденсату
A11. Пiдставка для чашок
A12. 1ндикатор рiвня води в шддош збору
крапель
A13. Пiддон для збору крапель
A14. Контейнер для ^ вово! гущi
A15. Головний вимикач (ON/OFF)
A16. Дверцята заварювального блоку
A17. Заварювальний блок
A18. Контейнер для води
A19 Мюце пiд фiльтр пом'якшення води
A20. Кришка контейнера для води
A21. Рукоятка регулювання ступеня помелу
A22. Шнур живлення
Опис панелi управлш ня
(стор. 2 - B)
Деяю значки панел1 управлшня мають
подв1йну функцт. Вона наводиться в
дужках у meKcmi опису.
В 1. Рукоятка подач1 пари/гарячо! води 1
а?
В2. Значок ----- *: приготування 1 чашки
кави р1стретто
ВЗ. 1ндикатор блимае: вщбуваеться процес
нагрiвання приладу

В4.1ндикатор = :
- постiйно св^иться: вставте на мiсце контейнер
для ^ вово!' гущi (A15)
- блимае: необхщно спорожнити контейнер для
кавово! гупц
B5. 1ндикатор С. наповнити контейнер водою
(A18)
B6. 1ндикатор А . аваршний сигнал загального
характеру
В7. 1ндикатор блимае
видалення накипу
В8. Значок
лунго

%

^ : необхщно виконати

: приготування 2 чашок кави

В9. Рукоятка вибору смаку кави о *
В 10. Значок ^ J : для проведения ополюкування
(Для операций з програмування: натиснути для
выходу з поточного програмування)
B11. Значок I ~ J.: приготування 1 чашки кави
лунго
В 12. Значок
- постшно св^иться: для пiдключення функцii
пари (Для операций з програмування: натиснути
для тдтвердження програмування)
- миготить: необхщно повернути рукоятку
пари/гарячо! води (В1)
LOSO

,0 1
В 13. Значок
приготування одше! чашки
кави LONG
(Для операцш з програмування: натиснути для
перегляду р1зних вибор1в/налаштувань)
.

В 14. Значок 1
р1стретто

J : приготування 2 чашок кави

EM JP& Q +

В 15. Значок
кави

: приготування ПОДВ1ЙНО1

Опис приладдя
(стор. 2 - C)
C 1. Мiрка для меленоi кави
C2. Пензлик для очищення
C3. Фшьтр для пом'якшення води (* тшьки в
деяких моделях)
C4. 1ндикаторна смужка Total Hardness Test
C5. Засiб для видалення накипу
ПТДГОТОВЧТ ДТТ
П еревiрка приладу
Пiсля зняття упаковки перевiрте цiлiснiсть
приладу i його комплектшсть. Не використовуйте

прилад при виявленш явних пошкоджень.
Звершться до служби технiчноi пiдтримки
компанп De'Longhi.

вiдрегулювати
жорсткiсть
води
шляхом
виконання процедури, описаноi у параграфi
«Програмування жорсткостi води» (стор. 18).
Виконайте таю ди:
1. В и й м т контейнер для води (рис. 1), заповшть
Встановлення приладу
його до позначки MAX свiжою водою (рис. 2) i
встановiть його на мюце.
Увага!
2. Пiд ручним пристроем для приготування
При
встановленш
приладу
потрiбно капучино помюпть емнiсть об'емом не менше 100
дотримуватися таких запобiжних заходiв:
мл (рис. 3).
• В процес роботи приладу в навколишне 3. П щ к л ю ч т машину до електромережi i
середовище видшяеться
тепло.
Пiсля натисшть на головний вимикач на бiчнiй сторонi
розмщення приладу на робочiй поверхнi кавомашини (рис. 4).
переконайтеся в наявносп мiнiмум 3 см
(I)
вшьного простору збоку i позаду приладу, а 4. Натисшть кнопку
(А5) (рис. 5).
також вшьного простору не менше 15 см над 5. На пане л i управлшня почне блимати шдикатор
кавоваркою.
• Будь-яке потрапляння води в прилад може
(рис. 6).
викликати його пошкодження.
6. Повершть рукоятку пари у положення "I"
Не встановлюйте прилад поблизу вщ
(рис. 7): прилад почне подавати воду з ручного
водопровщних крашв або раковин.
пристрою
для приготування капучино.
• Можливе пошкодження приладу в разi
7.
Коли
подача автоматично припиниться,
замерзання води, що знаходиться в ньому.
привед^ь
рукоятку
пари в положення O.
Не встановлюйте прилад в примщенш, де
Прилад
вимкнеться.
температура може опуститися нижче точки
Для повторного використання приладу знову
замерзання води.
• Розмюпть шнур живлення так, щоб
(A5).
запобпти його пошкодженню гострими натисшть кнопку
краями i перешкодити його контакту з
нагр^ими
поверхнями
(напр.,
з
Примтка.
електричними плитами).
• При
першому
використанш
необхщно
приготувати 4-5 порцш кави, тшьки шсля цього
Пщключення приладу
з'являються задовшьш результати.

А

«*>

(!)

□

УВ1МКНЕННЯ ПРИЛАДУ
Увага!
Переконайтеся в тому, що напруга у
електромережi
вщповщае
значенню,
зазначеному на табличщ у нижнш частинi
приладу.
Пiдключайте прилад тшьки у розетку з
справним
заземленням,
встановлену
вщповщно до в а х правил i розраховану на
силу струму мш мум 10 А.
У разi несумiсностi розетки i штепсельноi
вилки приладу звершться до кватфшованого
персоналу для замши розетки.

Перше ув1мкнення приладу

□

Примтка.
• Прилад
пройшов
випробування
з
використанням кави на шдприемств>
виробнику, тому нормальним явищем
можуть бути слiди кави у кавомолщ. При
цьому гарантуеться, що машина нова.
• Рекомендуеться якомога швидше

□

Примтка.
• Перед увiмкненням приладу переконайтеся, що
натиснуто головний вимикач (рис. 4).
• При кожному увiмкненнi прилад автоматично
виконуе
цикл
попереднього
пщ ^ву
i
ополiскування, якi не можна переривати. Машина
буде готова до використання тшьки по закшченш
такого циклу.

А

Небезпека отшв!
Пщ час ополiскування з отворiв блоку подачi кави
виходить невелика кшьюсть гарячоi води, яка
стшае на пiддон для збору крапель нижче.
Слщкуйте за тим, щоб на вас не потрапили бризки
води.

(Ь

• Для виключення приладу натисн1ть кнопку ^
(рис. 5).

8

1ндикатор и (ВЗ) блимае, поки прилад виконуе
н а ^ в а н н я i автоматичне ополiскування (таким

чином прилад не тшьки н а ^ в а е бойлер, але
i запускае гарячу воду у внутршш канали
для 1х нагрiвання).
Досягнення приладом робочо! температури

3. натискайте значок ^ в ,
noTpioHoi’ температури:

позначаеться вимиканням шдикатора ^ i
включенням iндикаторiв кнопок подачi
напо!в.

а

ВИМ КНЕННЯ ПРИЛАДУ
Якщо до цього готувалася кава, щоразу при
вимкненнi
виконуеться
автоматичне
опо люкування.

А

8 низька

s

(!) (рис. 5).
8

• На диспле! блимае 1ндикатор и (ВЗ), що
позначае процес виключення приладу.

□

Примтка.
Якщо прилад не використовуеться тривалий
час, його треба вщключити вщ мереж
електричного живлення:
• спочатку вимкшть прилад натисненням

(I)

кнопки
(рис. 5);
• натисшть головний вимикач, розташований
на 6iчн1 й сторош машини (рис. 4).

А

Увага!
Hi в якому разi не натискайте на головний
вимикач, коли прилад включений.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЖОРСТКОСТ1 ВОДИ
Iнструкцii з налаштування жорсткост води
наведенi на стор. 18.
НАЛАШ ТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
За необхщносп змши температури води
(низька, середня, висока, максимальна)
приготовано! кави виконайте такi дii:
1.
На
виключеною
машиш
(режим
очшування), але з натиснутим головним
вимикачем (рис. 4);
(B2) до
2. утримуйте значок
увiмкнення iндикаторiв i значкiв на панелi
управлшня (B);

у

середня
висока

8 У
4.

Небезпека отк1в!
Пщ час ополiскування з отворiв блоку подачi
кави виходить певна кшьюсть гарячо! води.
Слщкуйте за тим, щоб на вас не потрапили
бризки води.
• Для впключення приладу натисшть кнопку

(B13) до вибору

£>

А максимальна
ПК

Hатиснiть

значок

(B12)

ыю

для

пщтвердження (або L J (В 10) для виходу без
збереження змiн). 1ндикатори/значки погаснуть.
Таким чином температуру перепрограмовано.
АВТОМАТИЧНЕ ВТДКЛЮЧЕННЯ
Автоматичне вимкнення можна задати так, щоб
прилад вщключався через 15 або 30 хвилин, 1, 2
або 3 години простою.
Щоб
перепрограмувати
автоматичне
вщключення, виконайте такi дii:
1. На виключенш машинi (режим очшування), але
з натиснутим головним вимикачем (рис. 4);
2. Утримуйте значок
J (В8) до включения
значков i 1ндикатор1в на панел1 управлшня (В);
”

L O fiti

""

I в 1 (В 13) до вибору
3. Натискайте значок '----потр1бного тимчасового штервалу:
8 15 хв

й У
8 у
8 у
8 у
4.

30 хв

.О 1 год
•О ^
.-О А

Натисшть

значок

2 год

И 3 год
(B12)

для

пщтвердження (або
(В 10) для виходу без
збереження змш). 1ндикатори/значки погаснуть.
Часовий штервал автоматичного вщключення
запрограмовано.
ЕКОНОМ1Я ЕНЕРГН
За допомогою ще! функцii можна пiдключити або
вщключити режим енергозбереження. На фабрищ
виготовлювача кавомашина налаштована в
активному режимi, що гарантуе найменше

енергоспоживання
зпдно
з
дiючими сто!ть в положеннi MAX, виходить дуже мiцна
европейськими нормами. За необхщносп кава.
змiни налаштування виконайте таю дй:
1. На виключенш машинi (режим очiкування),
але з натиснутим головним вимикачем
(рис. 4);
2. Утримуйте значок
ув1мкнення самого значка;
3. Натисшть значок

(B13)

до

(В 12) для вибору
fcHP

режиму енергозбереження або V.
для його вщключення.
Режим енергозбереження задано.

) (В10)

Примтка.
• В
режимi
енергозбереження
перед
приготуванням першо! чашки кави приладу
потрiбно декiлька секунд для виконання
нагрiвання.
ЗАВОДСЬК1
НАЛАШ ТУВАННЯ
(СКИДАННЯ)
За допомогою ще!' функцii можна вiдновити
всi налаштування (температуру, автоматичне
вимикання,
жорстюсть
води,
енергозбереження) i всi запрограмованi
юльюсш значення шляхом повернення до
заводських параметрiв.
1. На виключенiй машиш (режим очiкування),
але з натиснутим головним вимикачем
(рис. 4);
ННЮ4
fMgJ
2. Утримуйте значок ' — )
(В 15) до
ув1мкнення значков на naHC.ii управлшня (В);
3.

Hатиснiть

значок

(В 12)

для

ьни

иовернення до фабричних значеннь (або L
(B10) для виходу без збереження змiн). Значки
гаснуть.
Налаштування
i
кiлькiснi
значення
повернулися до заводських параметрiв.
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ
Вибiр смаку кави
Для
налаштування
потрiбного
смаку
вiдрегулюйте рукоятку вибору смаку кави
(B9): чим бшьше вона повертаеться за
годинниковою стршкою, тим бшьшою буде
кiлькiсть змелено! кави у зернах i, отже, тим
мiцнiше буде смак отримано! кави.
Якщо рукоятка сто!ть в положены MIN,
виходить дуже слабка кава. Якщо рукоятка

Примтка.
• При першому використанш необхiдно виконати
декiлька спроб i подати кiлька порцiй кави, щоб
визначити правильне положення рукоятки.
• Не встановлюйте рукоятку занадто близько до
положення MAX, шакше подача буде занадто
повшьною ( краплями), особливо у випадку
приготування двох чашок кави одночасно.
Вибiр po3Mipy порцп кави
Машину
запрограмовано
Необхщна
кави

Значок

1 рютретто
1 лунго

ш

2 рютретто
2 лунго

на

заводi

для

Поданий
розмiр
порцii
(^40 мл)
120 мл)
(^40 мл) х2

А

( ^ 120
x2

мл)

Якщо потрiбно змiнити розмiр порцй кави (яку
кавомашина автоматично подае в чашку),
виконайте настуине:
(В2) або
- Потримайте значок
(B6)
змши мщ ност доти, поки вiн не почне блимати, а
в с аварiйнi шдикатори засвiтяться 4 рази:
машина почне подачу кави, вщпуспть значок;
- Як тшьки кава в чашщ досягне потрiбного рiвня,
ще
раз
натисшть
ту
ж
кнопку
для
запам'ятовування нового розмiру порцй.
Тепер, при натисканш ще! кнопки прилад зберй
нов! налаштування.

□

Примтка.
Програмування одше! чашки дiйсно також i для
програмування
розмiру
порцп
кави
при
приготуванш двох чашок.
Регулювання кавомолки
Кавомолка спочатку не вимагае регулювань,
оскшьки вона налаштована виробником так, щоб

забезпечувати правильну подачу кави. Однак
якщо т с л я приготування перших чашок кави
вщзначаеться мало
насичена
подача,
практична вщсутнють т н к и або занадто
повшьна подача кави (краплями), потрiбно
вщкоригувати за допомогою регулятора
стушнь помелу (рис. 8).
Примтка.
Дозволяеться повертати регулятор тiльки т д
час роботи кавомолки.

- 1 чашку, якщо потрiбно 1 порцiю кави (рис. 10);
- 2 чашки, якщо потрiбнi 2 порцп кави (рис.11).
3. Опуспть блок подачi таким чином, щоб вш
наблизився до чашки якнайбшьше (рис. 12). так
вийде краща тнка.
. Натисшть значок ввдповщного типу подачк
Hеобхiдна
Значок
кави
1 рютретто
1 лунго
2 рютретто
2 лунго
5. Розпочнеться приготування, а на панелi
управлiння
залишиться
гор^и
iндикатор
вiдповiдноi кнопки.
Вiдразу т с л я завершення процесу приготування
прилад готовий до подалыпого використання.

Якщо
кава
виходить
повшьно або не виходить взагал^ повершть
регулятор на один клш за годинниковою
стрiлкою до цифри 7.
Щоб кава виходила бшьш насиченою i з
кращою тнкою , повернiть регулятор на один
клш проти годинниково! стрiлки до цифри 1
(не бшьше шж на один к т к за раз, шакше кава
виходитиме краплями).
Бажаний
результат
внаслiдок
такого
коригування ви вщчуете тiльки пiсля
приготування 2 наступних чашок кави. Якщо
н а в т т с л я регулювання бажаний результат
не досягнуто, необхiдно повторити процедуру,
повертаючи регулятор ще на один клш.

□

Примтка.
• В процес приготування машиною кави ii подача
може бути зупинена в будь-який момент
натисненням будь-яко! кнопки.
• Якщо вщразу пiсля подачi ви захочете збшьшити
розмiр порцii кави, досить утримувати (протягом
3х секунд) одну з кнопок подачi кави.
Вiдразу т с л я завершення процесу приготування
прилад готовий для подалыпого використання.

А

Увага!
• Якщо кава виходить краплями, або водянистою,
або без тн ки , або занадто холодною, звершться
до
рекомендацш
у
роздш
«Усунення
Поради для отримання б1льш гарячоТ кави
несправностей» (стор. 23).
Для
отримання
бiльш
гарячо!
кави • Пщ час експлуатацп приладу на панелi
рекомендуеться:
управлiння можуть загорiтися iндикатори. 1х
• перед подачею виконати ополюкування значення наводиться у параграфi «Значення
свiтлових iндикаторiв» (стор. 21).
натисканням значка ■,
(B10);
• Процедура отримання бшьш гарячо! кави
•
нагрiти
чашки
гарячою
водою описана у параграфi «Поради для отримання
(використовувати функщю гарячо! води);
бшьш гарячо! кави» (стор. 13).
• збшьшити температуру кави зпдно iз
зазначеним у попередньому параграфа
П риготування кави з меленоТ кави
П риготування кави з кавових зерен

д

Увага!
Не використовуйте зацукроваш зерна або
карамелiзовану каву, оскiльки вони можуть
прикле!тися до кавомолки i вивести ii з ладу
або пошкодити ii.
1. Засипте кавовi зерна в спещальну емнють
(рис. 9).
2. Помюпть пiд отворами блоку подачi кави:

А

Увага!
• Hi в якому разi не засипайте кавовi зерна в отвiр
для мелено! кави, це може пошкодити кавоварку.
• Hi в якому разi не засипайте мелену каву в
вимкнений прилад, щоб уникнути ii потрапляння
всередину машини i ii забруднення. Це може
привести до пошкодження приладу.
• Ншоли не засипайте бшьше 1 мiрки, шакше це
може привести до забруднення внутршньо!

частини машини або заслпчснню отвору.

4. Як ильки кава у чашщ досягне бажаного р1вня,
□ □ P P ID +

повторно натиснiть значок
Тепер розмiр порцii кави у чашщ запрограмовано
зпдно з новими параметрами.

□

Примтка.
При використаннi мелено!' кави можна
приготувати за раз тшьки одну чашку кави.
1. Переконайтеся, що кавоварку ув1мкнено.
2. Повершть рукоятку

Н о

(В9)

проти

Г0ДИННИК0В01 стршки у положення v- ----.
3. Вiдкрийте кришку отвору мелено!' кави.
4. Переконайтеся в тому, що отвiр не забився,
поим засипте одну мiрку попередньо мелено!'
кави (рис. 13).
5. Помюить чашку пiд отворами блоку подачi
кави (рис. 10).
6. Натисшть значок подачi однiеi чашки
(B2).
7. Почнеться приготування кави.
Примтка.
При тдключеному режимi «Економiя енергii»
може знадобитися декiлька секунд для
приготування першо! чашки кави.
Приготування DOPPIO + кава з кави у
зернах
Дотримуйтеся
вказiвок
параграфа
«Приготування кави з кавових зерен» для
шдготовки машини, ш т м натисшть значок
ОПшр,
(B15).
D O P P ID 4

1ндивщуальний п1дб1р розмiру порцп кави
DOPPIO +
Прилад мае фабричш налаштування на подачу
приблизно 120 мл кави DOPPIO +. Якщо
потрiбно змшити цей розмiр порцй, дште
таким чином:
1. Помiстiть чашку або достатньо велику
склянку гпд отворами блоку подачi кави.

Примтка.
М шмальний програмований розмiр
порцii
дорiвнюе 80 мл.
Максимальний програмований розмiр порцii
дорiвнюе 160 мл.
П риготування кави LONG з кавових зерен
Дотримуйтеся вказiвок параграфа «Приготування
кави з кавових зерен» для шдготовки машини,
иIОМЯ
поим натисшть значок

(B13).

П риготування кави LONG з меленоТ кави
1. Дотримуйтесь шструкцш з пунктiв 1-2-3-4
параграфа «Приготування кави з мелено! кави»,
потш натисшть значок "...... f (В 13);
2. Машина почне подачу кави. Посеред процесу
загориться шдикатор
«Iо>ыа

А

а вдикатор

в ,
значок 4...... ^ почнуть мигонти (рис. 14);
3. Засипте в отв1р мелену каву;
t I П-МП

•

I *Р,J : процес приготування

4. Натисшть значок продовжиться.

Iндивiдуальний п1дб1р розмiру порц1Т кави
LONG
Прилад мае фабричш налаштування на подачу
приблизно 200 мл кави LONG. Якщо потрiбно
змшити цей розмiр порцй, дште таким чином:
1. Помюпть чашку або достатньо велику склянку
гпд отворами блоку подачi кави.

JBj

2. Потримайте значок почне мигопти, а всi
засвтгться 4 рази.

J (В 13) поки в1н не
аварiйнi iндикатори

3. В1дпуст1ть значок
: машина почне подачу
каву.
4. Як ильки кава в чашщ досягне бажаного р1вня,

□ □ P P IO +

2. Потримайте значок '----- ' (В15), поки вш
не почне блимати, а вш аварiйнi iндикатори
засв1тяться 4 рази.

TW
,

D O P P ID +

3. Вщпустйъ значок
подачу кави.

: машина почне

повторно натисн1ть значок
Тепер розмiр порцii каву в чашщ запрограмовано
зпдно з новим параметрами.

ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧИНО

9. Щоб вийти з функцп пари, натисшть кнопку

Небезпека оттв!
Пщ час цих операцш виходить пара: будьте
обережш щоб уникнути о п т в .
1. Для капучино приготуйте каву у великш
чашщ.
2. Налийте в емшсть з ручкою, щоб не
обпектися, молоко з розрахунку близько 100
грамiв на кожну чашку капучино. При виборi
розмiру eмностi потрiбно враховувати, що
обсяг молока збшыпиться в 2-3 рази.

I* .

А

□

Примтка.
Щоб отримати бшьш густу i пишну пiну,
використовуйте молоко жиршстю 3,2% або
2,5% температури холодильника (приблизно
5°C). Для отримання насичено! молочно!
пiнки або пiнки без великих бульбашок
завжди очищуйте ручний пристрш для
приготування капучино, як описано в
параграфi «Очищення ручного пристрою для
приготування капучино т с л я використання».
3. Ручний пристрш для приготування
капучино можна злегка розгорнути назовш,
щоб користуватися емностями будь-яких
розмiрiв.
4. Опуспть ручний пристрш для приготування
капучино в емшсть з молоком, звертаючи
увагу на те, щоб рiвень молока школи не
доходив до регулювального кшьця чорного
кольору.

А

Небезпека oniKie!
Припинiть подачу пари до вилучення емностi зi
сшненим молоком щоб уникнути опiкiв вщ
бризок киплячого молока.
11. У ранiше приготовану каву додайте стнене
молоко. Додайте цукор за смаком i, за бажанням,
посипте пiнку невеликою кiлькiстю шоколадно!
крихти - капучино готове.

□

Примтка.
При шдключеному режимi «Економiя енерги»
може знадобитися декiлька секунд для початку
подачi пари.
О чищення
ручного
пристрою
для
приготування капучино ш сля використання
Щоб уникнути скупчень залишюв молока або
закупорювання необхiдно очищати ручний
пристрш для приготування капучино кожен раз
т с л я використання.

А

Небезпека отшв!
Щд час очищення з ручного пристрою для
приготування капучино виходить невелика
кшьюсть гарячо! води. Слщкуйте за тим, щоб на
вас не потрапили бризки води.
1. Дайте вод1 трохи стекти поворотом рукоятки
'w:
гарячо! води/пари — (В1) в положення I. Поим
зупинiть подачу шляхом переведення рукоятки в
положення 0.
2. Зачекайте декшька хвилин, поки ручний
пристрш для приготування капучино не охолоне.
Повершть проти годинниково! стршки i потягнiть
ручний пристрiй для приготування капучино
донизу для зняття (рис. 15).
3. Потягнггь вниз форсунку (рис. 16).
4. Переконайтеся, що отвори, показаш стршкою
на рис. 17, не закупореш. За необхщносп очистiть
!х за допомогою булавки.
6. Вставте форсунку i вставте ручний пристрiй
для приготування капучино на форсунку,
проштовхнувши догори i повернувши за
годинниковою стрiлкою до закрiплення.
П

5. Натисшть значок

(B12); шдикатор

8 (B3) блимае, вказуючи на поточний процес
н а^ван н я.
6. Коли прилад досягае робочо! температури,

Й

ш д и к а т о р г а с н е , а значок

блимае.

Ь_
7. Повершть рукоятку гарячо! води/пари '
(B1) в положення I. Щоб отримати бшьш
пишну шнку, повшьними рухами обертайте
емнiсть знизу вгору. (Не рекомендуеться
перевищувати 3 хвилини безперервно! подачi
пари).
8. Коли шнка потрiбного обсягу отримана,
зупишть подачу пари шляхом повороту
рукоятки
блимае.

в положення

0.

Значок

А

ПОДАЧА ГАРЯЧО! ВОДИ

А

Небезпека onirne!
Не залишайте прилад без нагляду, коли вш
виконуе подачу гарячо! води. Трубка блоку подачi
гарячо! води н а^ваеться пiд час роботи, тому

с т д брати блок подачi тiльки за ручку.
1. Поставте емшсть т д ручний пристрш для
приготування капучино (якнайближче щоб
уникнути бризок).
&
2. Повершть рукоятку гарячо! води/пари —
(B1) в положення I.
4. Щоб вручну зупинити подачу гарячо! води,
п
С1
повершть рукоятку гарячо! води\пари — в
положення 0.

□

Примтка.
При шдключеному режимi «Економiя енерги»
може знадобитися деюлька секунд для
початку подачi гарячо! води i пари.
ОЧИЩ ЕННЯ
Очищення кавомаш ини
Перiодичному очищення пiдлягають таю
частини приладу:
- Контейнер для кавово! гущi (A14);
- Щцдон для збору крапель (A13);
- Контейнер для води (A18);
- Отвори блоку подачi кави (A9);
- Ручний пристрш для приготування капучино
(A8); _
- Отвiр для засипання мелено! кави (A2);
- Заварювальний блок (A17), доступний тiльки
т с л я вщкриття службових дверцят (A16);
- Контрольна панель (В).

Д

Увага!
•
Не
використовуйте
для
очищення
кавомашини розчинники, абразивш миючi
засоби або спирт. Суперавтомати De'Longhi не
потребують використання хiмiчних добавок
для очищення.
• Не користуйтесь металевими предметами
для видалення вапняного нальоту або
кавового осаду. Таю предмети можуть
подряпати металевi або пластмасовi поверхнi.
Очищення контейнера для кавовоТ ryuji

виконувався правильно, кавоварку ш в якому разi
не слщ вимикати за допомогою головного
вимикача).
Щоб виконати очищення (при увiмкненому
прилад^:
• В и й м т пiддон для збору крапель (рис. 18),
спорожшть i очистiть його.
• Спорожнiть i ретельно очистiть контейнер для
гущi (А14), видалiть всi наявнi на дш вiдкладення.
Пензлик з комплекту поставки (С2), оснащено
шпателем, який тдходить для цiе!' операци.
• Перевiрте пiддон збору конденсату (A10) i за
необхщност! спорожшть його (рис. 19).

д

Увага!
При витяганнi пiддону для збору крапель
обов'язково спорожняйте контейнер для кавово!
гущ^ навiть якщо вш не заповнений до кiнця.
Якщо не виконувати таку операщю, то при
подальших приготуваннях кави контейнер для
гущi переповниться, що призведе до засмiчення
кавомашини.
О чищення пiддону для збору крапель i пiддону
для конденсату

д

Увага!
Щддон для збору крапель (A13) оснащено
поплавковим шдикатором червоного кольору
(A12) рiвня води (рис. 20). До того, як цей
шдикатор почне виступати за панель для чашок,
потрiбно спорожнити тд д о н i очистити його, в
шшому випадку вода може перелитися i
пошкодити машину, опорну поверхню або
навколишню зону.
Для витягання тддону збору крапель:
1. В и й м т пiддон для збору крапель i контейнер
для кавово! гущi (рис. 18).
2. Спорожшть тд д о н для збору крапель i
контейнер для гущi (А14) i вимийте !х.
3. Перевiрте пiддон для конденсату (A10) i
спорожнiть його за необхщносп.
4. Поставте на мюце пiддон для збору крапель
разом з контейнером для кавово! гущь

Якщо на диспле! блимае !ндикатор 1=-,
необхiдно спорожнити контейнер для кавово! О чищення внутр1шньо1 частини машини
гущi i очистити його. Поки контейнери не
буде очищений, прилад не зможе готувати
Небезпечно!
каву. Прилад може сигнатзувати про Перед виконанням будь-яко! операци з очищення
необхiднiсть спорожнення контейнера i в тому необхiдно вiдключити прилад (див. «Вимкнення»)
випадку, коли вiн ще не заповнений до юнця, i вийняти вилку з електрично! розетки. Hi в якому
але пройшли 72 години т с л я першого разi не опускайте прилад у воду.
приготування. (Щоб вщ тк 72 години
1. Перюдично (приблизно раз на мюяць)

перевiряйте чистоту машини зсередини (для
цього достатньо вийняти тд д о н для збору
крапель А13). За необхщносп видалггь кавовi
вщкладення пензликом з комплекту поставки
(С2) i губкою.
2. B ti залишки приберггь пилососом (рис. 21).
Очищення контейнера для води
1. Перюдично (приблизно раз на мюяць) i при
кожнш змiнi фiльтра пом'якшення води (С3)
(якщо е) очищайте контейнер для води (A18)
вологою ганчiркою з невеликою кiлькiстю
м'якого миючого засобу.
2. Зшмйъ фiльтр (у разi його наявносн) i
обполоснiть його пiд проточною водою.
3. Поставте на мюце фшьтр (у разi його
наявносн), заповнiть контейнер свiжою водою
i встановiть його на мiсце.
4. (Тшьки моделi з фiльтром пом'якшення
води) Подайте приблизно 100 мл гарячо! води
для активаци фшьтра.
Очищення отворiв блоку подачi кави
1. Перюдично чиснть отвори блоку подачi
кави губкою або ганчiркою (рис. 22).
2. Перевiряйте, щоб отвори блоку подачi кави
не були закупореш. За необхiдностi в и д а л т
кавовi вiдкладення зубочисткою (рис. 22).
Очищення отвору для засипання меленоТ
кави
Перюдично (приблизно раз на мюяць)
перевiряйте, щоб отвiр для засипання
попередньо мелено! кави (А4) не було
закупорено. За необхщносп видатть кавовi
залишки пензликом (С2) з комплекту
поставки.
Очищення заварювального блоку
Заварювальний блок (А17) необхщно чистити
не рщше одного разу на мюяць.

А

Увага!
Не можна виймати заварювальний блок, коли
прилад увiмкнений.
1. Переконайтесь, що прилад правильно
виконав
процедуру
вщключення
(див.
«Вимкнення апарату», стор. 11).
2. Вщчишть дверцята заварювального блоку
(рис. 23), що знаходяться збоку праворуч.
3. Натисшть всередину двi червош кнопки
розчеплення
та
одночасно
потягшть
заварювальний блок назовнi (рис. 24).
4. Опуснть приблизно на 5 хвилин
заварювальний
блок
у
воду,
поим
п роп ол ощ т його т д краном.

Увага!
ОБПОЛ1СКУЙТЕ Т1ЛЬКИ ВОДОЮ.
Заборонено миючi засоби. Заборонена мийка в
посудомийнш машинi
Очистiть заварювальний блок без використання
миючих засобiв, щоб не пошкодити його.
5. Пензликом (C2) очиснть гнiздо заварювального
блоку вщ залишкiв кави, яю можна побачити
через дверцята самого заварювального блоку.
6.
Пiсля
очищення
вставте
на
мюце
заварювальний блок, завiвши його в опору
(рис. 25). Поим натисшть на PUSH до клацання.

□

Примтка.
Якщо заварювальний блок вставляеться насилу,
необхщно (перед встановленням на мюце) надати
йому потрiбного розмiру, натиснувши на два
важел^ як показано на рис 26.
7. Пюля введення блоку переконайтеся в тому, що
двi червош кнопки вийшли назовт (рис. 27).
8. Зачинiть дверцята заварювального блоку.
ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
Видалення накипу з кавомашини

пот|:нбно

виконувати, коли на диспле! блимае шдикатор
(В7).
Увага!
• Засiб для видалення накипу мiстить кислоти, якi
подразнюють шюру та очi. Строго дотримуйте
шструкцш виробника з технiки безпеки, я к
вказано на упаковцi засобу для видалення накипу,
а також вказiвок з прийняття заходiв у випадку
потрапляння на шкiру або в очь
• Переконливо рекомендуеться використовувати
ильки зашб для видалення накипу компани
De'Longhi. Використання невiдповiдних засобiв, а
також нерегулярне видалення накипу можуть
викликати несправностi, на я к не поширюеться
гарантiя виробника.
1. На вимкненш машинi (режим очшування), але з
натиснутим головним вимикачем (рис. 4);
В
2. Утримуйте значок ^
^ (В 11) до включения

N

!ндикатора Ич (В7).
3. Повнютю злийте воду з контейнера (A18) i
знiмiть фiльтр для пом'якшення води (за
наявносн). Поим очиснть пщдон для збору
крапель (рис. 18) i контейнер для гущ^ в с т а н о в т
!х на мiсце.
4. Залийте в контейнер для води зашб для
видалення накипу до рiвня A (вiдповiдае упаковцi
в 100 мл), позначеного на заднш частиш

контейнера (рис. 28); поим додайте води
(1 лггр) до рiвня B (рис. 28), встановггь на
мюце контейнер для води.
5. Помюпть т д блоком подачi гарячо! води
порожню емнють об'емом не менше 2 л
(рис. 3).

А

Небезпека опШв!
З блоку подачi виходить гаряча вода, що
мютить кислоти.
Слщкуйте за тим, щоб на вас не потрапили
бризки води.
9. Натисшть значок '-----1 (В 12)
пщтвердження заливання розчину.

для

10. Значок
миготить для позначення
необхщност! повернути рукоятку гарячо!
Ф
води/пари
(В1) в положення I. Пюля
повороту рукоятки запуститься програма з
видалення накипу, а з блоку подачi води
почне виходити рщина для видалення накипу.
11.
Програма
очищення
вiд
накипу
автоматично виконуе ряд обполюкувань через
заданi штервали, щоб видалити накип
усерединi кавового автомата.
Через 30 хвилин прилад зупинить процес
видалення накипу, на n aH C .ii управлшня

заповнiть його до рiвня MAX чистою водою;
15. Спорожшть емнють збору розчину для
видалення накипу i знову в с т а н о в т !! пiд блоком
подачi гарячо! води.
Ф
16. Повершть рукоятку гарячо! води/пари
в
положення I.
17. Прилад повернеться до ополюкування i
завершить подачу води з блоку подачi кави (А9)

А

Небезпека опШв!)
(
18. Hаприкiнцi повернiть рукоятку гарячо!
води/пари в пол. 0 i долийте до позначки MAX
чисту воду в контейнер для води.
О ператя з видалення накипу завершена.
ПРОГРАМУВАННЯ ЖОРСТКОСТ1 ВОДИ
1ндикатор 1=ч загоряеться т с л я певного перюду
роботи, який залежить вiд жорсткостi води.
Прилад мае фабричш налаштування на 4-й рiвень
жорсткост
води.
За
бажанням
можна
запрограмувати прилад на п щ с т ^ фактично!
жорсткостi води в рiзних регюнах. Таким чином
збiльшуеться iнтервал проведення операцi! з
очищення вiд накипу.

Вимiрювання жорсткостi води
1. З ш м т упаковку з тест-смужки з комплекту
поставки TOTAL HARDNESS TEST, до не!
додаються шструкцп англшською мовою.
db
■О
•
2. Повнютю занурте смужку в склянку води на
почнуть мигопти значки
*
одну секунду.
повершть рукоятку гарячо! води/пари
в 3. Дютаньте смужку з води i обтрушть !!.
Приблизно через хвилину з'являться 1, 2, 3 або 4
положення 0;
10. Тепер прилад готовий до процесу червоних квадратика вiдповiдно до жорсткост
ополiскування
свiжою
водою.
Виймiть води. Кожен квадратик вщповщае одному р1вню.
контейнер для води (А18), спорожшть його,
^ ^ ^ ^
обполосшть проточною водою, заповшть м’яка вода ®
чистою водою до позначки МАКС рiвня,
встановiть фшьтр (якщо вш був попередньо вода середньо '1
знятий) i встановiть контейнер на мюце.
I II
жорсткостi 8 a
11. Спорожшть контейнер, що слугуе для
збору розчину для видалення накипу, i знову
I I I I
в с т а н о в т його т д блоком подачi гарячо!
води.
сФ: дуже жорстка
12. Повершть рукоятку гарячо! води/пари
8 Н .О А
I I I I
вода
в положення I для початку ополюкування. З
блоку подачi почне виходити гаряча вода.
Н алаш тування жорсткостi води
13. Коли контейнер для води повнютю
1. На вимкненш машинi (режим очтування), але з
натиснутим головним вимикачем (рис. 4);
спорожнений, на naHC.ii блимае значок
2. Натискайте значок ^
(В 14) аж до його
та шдикатор „ о : повершть рукоятку гарячет..
включення i увiмкнення iндикаторiв, що вказують
води/пари в положення 0;
поточнi налаштування.
14. Виймггь контейнер для води i знову

LONQ
В

2. Натискайте значок
(В 13) до вибору
жорсткосп води, показано! на шдикаторнш
смужщ.
3. Натисшть шктограму OrLJ (В 12) для
пщтвердження (або k J (В 10) для виходу
без збереження змш).
Тепер кавоварку налаштовано на ^ B i
параметри жорсткостi води.
Ф1ЛЬТР ДЛЯ ПОМ ’ЯКШ ЕН Н Я ВОДИ (*
Т1ЛЬКИ У ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ)
Деякi моделi оснащенi фiльтром для
пом'якшення води.
Якщо в придбанш вами моделi такий фiльтр
вiдсутнiй, ми рекомендуемо придбати його в
сервiсних центрах De'Longhi.
Процедура
правильного
використання
фшьтра наведено в шструкщях далi.
Встановлення фш ьтра
1. Виймиъ фiльтр (С3) з упаковки.
2. Повернiть диск з календарем (рис. 29) так,
щоб
з'явилися
наступш
два
мюящ
використання.
Примтка.
Термш дi! фшьтра становить два мюящ при
нормальному використанш приладу. Якщо
прилад простоюе з уже встановленим в
ньому фшьтром, максимальний термш
дорiвнюе 3-м тижням.
3. Щоб активувати фшьтр, необхщно залити
водопровiдну воду в отвiр, як зазначено на
малюнку, поки вода не буде виходити з
бiчних отворiв протягом бiльше однiе!
хвилини (рис. 30).
4. Дютаньте контейнер (А18) з машини i
заповшть його водою.
5. Вставте фшьтр в контейнер з водою i
повнютю опустггь його на десять секунд,
нахиляючи i злегка натискаючи на нього для
видалення повггряних бульбашок (рис. 31).
6. Вставте фшьтр в спещальне гшздо
(рис. 32) та натисшть до упору.
7. Закрийте контейнер кришкою (рис. 33) i
в с т а н о в т його на машину.
8. Помюлть пiд блок подачi гарячо! води
емнють (мюткють мiн. 500 мл).
9. Подайте гарячу воду шляхом повороту
б
ручки гарячо! води/пари
(В1) в
положення I.
12. Подайте не менше 500 мл води, поим

А
повершть ручку гарячо! води/пари
в положення
0.
Тепер фшьтр працюе, i можна використовувати
кавоварку даль
Замш а фш ьтра
Через два мюящ за календарем (див. Позначки в
календарi на автомап) або у разi простою приладу
впродовж 3 тижшв необхщно замшити фшьтр:
1. Дютаньте контейнер (А15) i використаний
фшьтр (С3).
2. В и й м т з упаковки новий фiльтр i виконайте дi!,
описанi з пункту 2 по пункт 10 попереднього
параграфа.
Тепер
новий
фшьтр
працюе,
i
можна
використовувати кавоварку д ат .
ТЕХН1ЧН1 Д А II
Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц макс. 10A
Споживана потужнють: 1450 Вт
Тиск: 15 бар
Макс. емнють бака для води: 1.3 л
Розмiри LxHxP: 195x480x340 мм
Довжина шнура: 1050 мм
Вага: 9.1 кг
Макс. емнють контейнера для зерен: 150 г

С€

Прилад вщповщае таким европейським
директивам €С:
• Директива про низьку напругу 2006/95/СС та
наступш поправки;
• Директива щодо електромагштно! сумiсностi
EMC 2004/108/GC та наступш поправки;
• Свропейський регламент про застосування
електроустаткування режимi очшування 1275/2008
• Матерiали та предмети у контакт з харчовими
продуктами
вщповщають
приписам
Свропейського регламенту 1935/2004.
ТЕХН1ЧШ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип виробу див. заводську табличку на корпус
приладу
Модель "
Напруга"
Частота "
Потужнють "
Виготовлено Iталi!
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонп Апплайансiз С.Р.Л.
Вiа Л. Зейц, 47 31100 Тревiзо Iталiя
Вирiб
використовувати
за
призначенням
вiдповiдно до iнструкцiй з експлуатацп.

Термш служби виробу становить 5 роки з
дати продажу споживачевь
Дату виготовлення виробу можна визначити
за сершним номером, розташованому на/або
поблизу заводсько! таблички виробу (Сер. №
ASSCC xxx, де A - остання цифра року
виготовлення, SS - виробничий тиждень, CC
- дата друку, розрахована автоматично з
1992 р. Приклад: Сер. № 30411xxx, рш
виготовлення - 2003, виробничий тиждень 4).

ЕПГ

ЗНАЧЕННЯ1НДИКАТОР1В
В1ДОБРАЖ ЕНИИ 1НДИКАТОР

М ОЖ ЛИВА
П РИЧИНА
1—
1е до ста тттт о водтх в
контейнерi ( А18)

У СУН ЕН Н Я Н ЕСПРАВНОСТЕИ

Наповшть контейнер (А18) водою i
правильно
встановiть
його,
натискаючи на дно контейнера до
появи клацання.

М И ГО ТИ ТЬ
Контейнер для кавово!
гущi (А14)
переповнений.

Спорожшть контейнер для кавово!
гущi i т д д о н для крапель (А13),
очиспть !х та встановiть на мюце.
Важливо: виймаючи
пiддон для
крапель,
завжди
спорожняйте
контейнер для кавово! гущ^ н а в т
якщо вш майже не заповнений. Якщо
не виконувати дану операщю, може
статися так, що коли Ви будете
готувати каву наступного разу,
контейнер
переповниться,
i
це
призведе до засмiчення приладу.

Пюля очищення не був
встановлений
контейнер для кавово!
гущь

В и й м т тддон
для крапель i
в с т а н о в т контейнер для кавово!
гущь

Закшчилася кава в
зернах.

Заповнiть контейнер зернами.

Засм^илося
вiддiлення для мелено!
кави.

Очиспть лiйку за допомогою ножа,
як описано в р о з д т «Очищення
вщдшення для мелено! кави перед
введенням кави».

Була обрана функщя
«мелена кава», але у
вщповщне вiддiлення
мелена кава не була
завантажена.

Помютггь мелену каву у вщповщне
вщдшення (рис. 13) або виберггь
функщю помелу.

М И ГО ТИ ТЬ

"

"

"

*

ПОСТ1ИНО
СВ1ТИТЬСЯ+М ИГОТИТЬ

ПОСТ1ИНО
СВ1ТИТЬСЯ+М ИГОТИТЬ

Показуе, що необхiдно
видалити накип з
приладу.

Рекомендуеться виконати програму з
видалення накипу якомога ратш е.
Програма
описана
в
роздМ
«Декальцинащя».

Занадто дрiбний
помел, кава виходить
повшьно або не
виходить взагаль

Повторiть подачу кави i повернiть
ручку регулювання помелу (рис. 8)
на одну позначку у напрямку номера
7... за годинниковою стршкою т д час
роботи кавомолки.
Якщо
тсля
приготування двох порцш кави
подача кави здшснюеться занадто
повшьно, повтор^ь операщю знову,
перемщ аю чи ручку регулювання
помелу на одну позначку (див. роздш
«Регулювання
кавомолки»
на
стор. 12).
Якщо
проблема
не
вирш уеться,
переконайтеся,
що
контейнер для води вставлено до
упору,
повершть
ручку
подачi
гарячо! води/пари в положення I i
подайте трохи води, поки потш не
буде рiвномiрним.

Було використано
занадто багато кави.

В и б е р т найбшьш легкий смак кави,

М И ГО ТИ ТЬ

М ИГ. + БЕЗ БЛИ М А Н НЯ +
МИГ.

.

ко

\ :/ .

и

. \ : ■
£>

А.

МИГ.+М ИГ.

Гiдравлiчний
порожнш.

МИГ.+М ИГ.

МИГОТ1ННЯ

00 R

поворотом ручки
аоо зменште
кiлькiсть мелено! кави, поим знову
здшсшть подачу кави.

контур

Повершть
ручку
подачi
гарячо!
води/пари (B1) в положення I поки
подача не зупиниться, поим привед^ь
ручку в положення 0. Якщо аваршний
сигнал подаеться т д час подачi гарячо!
води або пари, п р и в е д т ручку в
положення 0, а поим знову виконайте
подачу.

Прилад
всередиш
занадто забруднений.

Ретельно очиспть прилад, як описано в
пар.
«Очищення».
Якщо
тсля
очищення повщомлення продовжуе
вщображатися, звершться в центр
техшчно! пiдтримки.

Пiсля очищення не був
установлений
заварювальний блок
(А 17).

У с т а н о в и заварювальний блок, як
описано
в
роздт
«Очищення
заварювального блока».

Дверцята
заварювального блоку
(A16) вщчинеш.

Зачишть дверцята.

Потрiбно повернути
рукоятку гарячо!
води/пари (В1)

Необхiдно повернути рукоятку (B1).

ПОСТ1ЙНО СВ1ТИТЬСЯ

М И ГО ТИ ТЬ

БЕЗ БЛИМ АННЯ + БЕЗ
БЛИМ АННЯ

М И ГО ТИ ТЬ

У С У Н Е Н Н Я Н ЕС П РА В Н О С Т Е Й
Нижче перелiчено д еяк можливi несправностi.
Якщо проблему не вдаеться усунути описаним шляхом, необхщно звернутися до Центру техшчно!
тдтримки.
НЕСПРАВН1СТЬ

М ОЖ ЛИВА
П РИЧИНА

У СУН ЕН Н Я Н ЕСПРАВНОСТЕЙ

Кава не гаряча

Чашки не були
р оз^рт.

Роз^рш те чашки, обполоскавши !х
гарячою водою (наприклад, можна
використати функщю подачi гарячо!
води або ополюкування).

Заварювальний блок
(А 17) охолов, оскшьки
пройшло 2-3 хвилини з
моменту приготування
останньо! порцп кави.

Перед приготуванням кави нагрште
заварювальний блок за допомогою
ополюкування
через
вщповщну
функщю.

Задано занадто низьку
температуру кави.

Налаштувати в меню бшьш високу
температуру кави.

Занадто грубий помел
кави.

Повершть ручку регулятора помелу
на одну позначку проти годинниково!
стршки т д час роботи кавомолки
(рис. 8). Повторюйте дану операщю
доти, доки не досягнете бажаних
р е з у л ь т а т . Ефект пом^ний тшьки
т с л я приготування 2 чашок кави
(див.
роздш
«Регулювання
кавомолки», стор. 12).

Н етдходящ а кава.

Для помелу використовуйте каву для
приготування еспрессо.

Кава виходить дуже повшьно або
краплями

Занадто дрiбний помел
кави.

Пщ час роботи кавомолки повершть
ручку регулятора помелу на одну
позначку за годинниковою стршкою
(рис. 8). Повторюйте дану операщю
доти, доки не досягнете бажаного
результату. Ефект пом ^ний тшьки
т с л я приготування 2 чашок кави
(див.
роздш
«Регулювання
кавомолки», стор. 12).

Молоко не стнилось

Забруднився ручний
пристрш для
приготування
капучино.

Очиспть пристрш для приготування
капучино,
як
це
описано
у
вщповщному параграфi (стор. 14).

Кава не виходить з одного або з обох

Закупорен носики.

П очиспть

Кава недостатньо мщна або на нiй
мало т н к и

отвори за допомогою

отворiв для подачi кави.

зубочистки.

Великi бульбашки в молочнiй пiнцi

Молоко недостатньо
холодне або
недостатньо жирне.

Краще
використовувати
молоко
жиршстю 3,2% або 2,5%, яке
збер^алося
у
холодильнику
за
температури близько 5 °С. Якщо
бажаного результату досягти не
вдалося,
спробуйте
використати
молоко шшого виробника.

Молоко не емульговане

Забруднився ручний
пристрш для
приготування
капучино.

Очиспть пристрш для приготування
капучино, як це описано в р о з д т
«Очищення ручного пристрою для
приготування
капучино
тсля
використання» (стор. 15).

Перериваеться подача пари т д час
використання приладу.

Запобiжне обладнання
переривае подачу пари
через 3 хвилини.

Почекайте протягом кшькох хвилин,
поим знову активуйте функщю
подачi пари.

Прилад не вмикаеться

Ш тепсельна вилка (А
22) не увiмкнена в
розетку.

П щ клю чт
розетки.

Г оловний вимикач (А
15) вимкнений.

Натисшть головний вимикач (рис. 4).

Вимкнення не було
виконано правильно

Виконайте вщключення натисканням

Заварювальний блок не можна зняти

кнопки

штепсельну

вилку

до

^

Стнене молоко мае бульбашки
великого розмiру.

Молоко недостатньо
холодне або знежирене.

Використовувати молоко жиршстю
2,5% або 3,2% температури
холодильника (приблизно 5°C). Якщо
бажаний результат не досягнуто,
спробувати молоко шшого виробника.

Пщ час експлуатаци припиняеться
подача пари.

Запобiжний пристрш
припиняе подачу пари
через 3 хвилини.

Почекайте кшька хвилин, поим знову
Увiмкнiть функщю пари.

Вы скачали инструкцию Delonghi ETAM 29.510 по эксплуатации для ознакомления на сайте
http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя,
рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно

