
 

 

 
 
 
 

 

 

Уважаеми клиенти, 

 
Поздравления! Вие вече сте горди собственици на кафе-машина Espresso Automatic серия EA815. С 
Вашата машина Вие можете да приготвите голямо разнообразие от напитки: еспресо, кафе или ристрето, 

напълно автоматично. Също така можете да приготвяте и напитки на млечна основа като капучино 

Машината е специално създадена, за да може да се наслаждавате на кафе с качество като в ресторант от 
комфорта на собствения си дом по всяко време на деня, всеки ден от седмицата. Сигурни сме, че ще 

оцените лекотата, с която се борави с машината, и високото качество на Вашата чаша кафе. Можете да 

настроите количеството, силата и температурата на Вашите напитки. 

Благодарение на своята система Compact Thermoblock с вградена перколационна камера, на своята помпа 

с налягане от 15 бара и на това, че използва кафени зърна, които се мелят непосредствено преди 
приготвянето на кафето, още от първата чаша Вашата машина ще Ви приготвя ристрето, еспресо и кафе с 

максимален аромат и златисто-кафяв каймак. 

За максимален аромат на напитката, еспресото традиционно се поднася в малки чаши от твърд порцелан. 

За да се насладите на еспресо с оптимална температура и гъст каймак, ние Ви препоръчваме да затоплите 

чашата предварително. 

Вероятно ще е необходимо да изпробвате няколко различни вида кафе преди да откриете най-подходящия 

за Вас. Експериментирайки с различните съчетания и/или степени на изпичане, накрая ще постигнете 

идеалния резултат. 

Еспресото има по-богат аромат от класическото шварц кафе. Въпреки по-силния си вкус, който се усеща 
върху небцето по-дълго, еспресото съдържа по-малко кофеин от шварц кафето (около 60 до 80 мг на чаша 

спрямо 80 до 100 мг на чаша) поради по-краткото време на перколация. 

Качеството на използваната вода е още един решаващ фактор, който определя цялостното качество на 

свареното кафе. В идеалния случай би трябвало да използвате прясно налята чешмяна вода (така тя няма 

време да се застои и качеството ѝ да се влоши при контакт с въздуха), която е студена и няма мирис на 
хлор. 

Ергономичният компактен LCD дисплей прави машината лесна за употреба. Той ще Ви води стъпка по 

стъпка от приготвянето на Вашата напитка до обслужването на машината. 

Желаем Ви много години, през които да се наслаждавате на Вашата машина Krups. 

 

 

 

 
От екипа на Krups 

 
 



 

 
 
 

 
ТАБЛИЦА СЪС ЗНАЧЕНИЯТА НА БУТОНИТЕ И КЛАВИШИТЕ 

 
 
 

 
Бутони и копчета 

 
Бутон за включване и изключване Бутон за навигация (курсор) 

 
Бутон за любим вид кафе или нат. 

Запазване на любим или нат. и задр. 

 
За промяна на избраните настройки 

 
Бутон за напитка на пара  Пускане или спиране на машината 

 
Бутон за поддръжка и настройка 

Настройка на желаната степен на мелене 

на кафените зърна. 

 
 

Символи  Постоянно Премигване Значение 
 

Колекторът за утайка или отделението за кафе
(1)  

липсва или е поставено 
неправилно 

Изпразнете колектора + почистете отделението
(1)  

+ изпразнете подложката 

Напълнете резервоара за вода 

Резервоарът за вода не е поставен правилно 

Поставете контейнер (0,6 л минимум) под дюзите за кафе и пара 

Тече цикъл по поддръжка. 

 
Повреда: прекъснете захранването за десет секунди и включете отново 

 
 Поставете филтърна касета 

 
 Тече цикъл по изплакване 

 
Почистете машината с почистваща таблетка KRUPS 

 Прекъснат цикъл по почистване 

Отстранете котления камък със саше против котлен камък KRUPS 

 Прекъснат цикъл по отстраняване на котлен камък 
 

Нагласете твърдостта на водата 

 
Включете автоматично измиване на кръга за кафе при пускане. 

 
Програмиране на времето, след което машината се изключва 

автоматично (стендбай) 
 

Настройка на температурата /индикатор за предварително затопляне 

 
Любими A или B – в паметта могат да се съхраняват 2 напитки 

Записване на любими A или B Индикатор 

за процес на подготовка  Натиснете бутона 

START-STOP 

 
Индикатор за силата на кафето 

 

Индикатор за обема или времето 

 

 Брой чаши (1 или 2) 

 
Индикатор за активно ползване 

 Избор на поддръжка или настройка 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

 

A  Капак на резервоара за вода 

B  Резервоар за вода 

C  Отделение за кафе (1)
 

D  Колектор на отпадъчна утайка 

E  Coffee outlet and height-adjustable handle 

F  Решетка и подвижна подложка 

G  Капак на контейнера за зърна 
 1   Контейнер за зърна 

H  Копче за настройка на степента на мелене 

I    Метална кафемелачка 

J     Фуния за почистваща таблетка 

K  Решетка за чаши (може да варира според модела) 

L  Преливник за вода 
2   Графичен екран 

M  Бутон за включване и изключване 

N  Бутон за кафе и любими напитки 

O  Бутон за пара 

P  Бутон за настройки 

Q  Бутон за навигиране 

R  Бутон + или -  

S  Бутон за пускане/спиране 

T  Дюза за пара 
 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА 
 
 

 

 
ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА 

 

Подготовка на уреда 

■ За да не замърсявате работната повърхност с разлята използвана вода и за да избегнете изгаряния, не 
забравяйте да поставите подложката за остатъчни течности. 

■ Отстранете и напълнете отново резервоара за вода (1-2). 

■ Напълнете отново съда за кафени зърна (3). 

 
Първа употреба 

■ Включете уреда към контакта и натиснете бутона за включване и изключване (4). 

■ Машината загрява. В края на цикъла символът и бутонът започват да мигат. 

■ Сложете съд с вместимост 0,6 л под двете дюзи за кафе и пара. 

■ За пускане натиснете бутон (5). Машината се включва и измива хидравличните кръгове (за кафе и пара) 

за около 2 минути. В края на първоначалния цикъл се появява менюто с отделните видове кафе. (6) 

■ Съветваме Ви да измиете кръговете, ако не сте използвали машината в течение на няколко дни (виж глава  

„Поддържане на Вашия уред“). 
 
 
 

 
ВИД КАФЕ 

Възможен 

брой чаши 

Възможни настройки 

Обем (мл) 

Възможни настройки 

Сила 

 
РИСТРЕТО 

1 20 до 30 мл (на 10 мл)  
1 до 3 зърна  

2 x 1 
2 x 20 до 30 мл (на 10 мл) 

На два цикъла 

 
ЕСПРЕСО 

1 30 до 70 мл (на 10 мл)  
1 до 3 зърна  

2 x 1 
2 x 30 до 70 мл (на 10 мл) 

На два цикъла 

 
КАФЕ 

1 80 до 180 мл (на 10 мл)  
1 до 3 зърна  

2 x 1 
2 x 80 до 180 мл (на 10 мл) 

На два цикъла 



 

 

 

 
Подготовка на кафемелачката 

Можете да настроите силата на Вашето кафе, като настроите колко фино да бъдат смлени кафените зърна. 

Като правило, колкото по-фино е смляно кафето, толкова по-силно и с по-голям каймак ще бъде то, но 

това също зависи и от вида кафе, който се използва. 

Настройте степента на мелене, като завъртите копчето за настройка степента  на мелене ,  разположено 

в съда за кафени зърна. Съветваме Ви да правите това по време на мелене, като завъртате само по една 
степен всеки път. 

 

След 3 завъртания ще установите ясна разлика във вкуса. В посока наляво, меленето е по-фино. В посока 
надясно, меленето е по-едро. (7) 

Claris F 088 - Aqua Filter System касета (продава се отделно) 

За оптимален вкус на Вашите напитки и живота на Вашия уред, Ви съветваме да използвате единствено 

касети Claris - Aqua Filter System с Вашата машина (виж глава „ДРУГИ ФУНКЦИИ – инсталиране на 
филтъра). Всеки път, когато поставяте филтър Claris-Aqua Filter в машината, трябва да подготвите 

филтъра преди ползване на машината, като задействате програма „инсталиране на филтърна касета“. 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО И КАФЕ 
 

Забележка: 

Количеството вода за приготвяне на еспресо е между 30 и 70 мл. Количеството вода за приготвяне на кафе 

е между 80 и 180 мл. 
 

Начална подготовка (с 1 или 2 чаши) 

■ Натиснете бутон  за включване и изключване и изчакайте уредът да загрее изцяло. 

■ Появява се меню с видове кафе. Индикаторът за функции се появява на бутона за вид кафе (6). 

■ Поставете една или две чаши под дюзите за кафе. Можете да спуснете или вдигнете дюзите за кафе 

спрямо размера на чашата Ви (8). Изберете силата на кафето (показано със зърна кафе в скоби върху 

екрана) с бутона +, за да я увеличите, и с бутона -, за да я намалите  (9). 

■ С бутона за навигация настройте обема: изберете обема вода, показан на екрана между скобите, с 

бутони + или - (10). 

■ С бутона за навигация  настройте броя на чашите: изберете 1 или 2 чаши, както е изписано върху 

екрана в скоби, с бутон . 

■ Натиснете бутон START (11). 

■ Можете да настроите обема на водата по всяко време с бутоните + или -  

■ За да спрете потока към чашата Ви, натиснете бутона за спиране.  

■ Можете също да настроите температурата на Вашето кафе (вижте глава „ДРУГИ функции – Настройки“). 

 
Функция за две чаши 

Уредът автоматично извършва 2 пълни цикъла за приготвяне на кафе. 

 

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С ПОМОЩТА НА ПАРА 
 

Парата се използва, за да се образува пяна от млякото, например когато приготвяте капучино или лате, 

както и за загряване на течности. Тъй като за образуването на пара е необходима по-висока температура, 
отколкото когато се приготвя еспресо, уредът стартира допълнителна фаза за предварително загряване. 

 

Образуване на пяна от млякото 

■ За най-добри резултати Ви съветваме да използвате много прясно, много студено пастьоризирано или 
UHT мляко, което е било отворено наскоро. Непастьоризираното мляко не дава добри резултати. 

■ Уверете се, че дюзата за пара е поставена правилно. 

 

 



 

 

 

 
■ Сипете млякото в кана за мляко с дръжка или в чаша за капучино. Напълнете я само наполовина. 

■ Когато на екрана се появи меню за избор на напитка, натиснете бутона за пара (12). Индикаторът за 

функция се намира над бутона за пара . 

■ Вкарайте дюзата за пара в млякото. 

■ Екранът показва, че уредът загрява. Когато уредът е приключил нагряването, можете да започнете да 

правите пара с бутона START  , следвайки следните три стъпки (13): 

Стъпка 1:  като придържате каната за мляко, вкарайте дюзата за пара на приблизително 2 см в 

млякото и изчакайте да започне образуването на пяна. 

Стъпка 2:  леко повдигнете съда (приблизително 1 см). Не потапяйте металната тръба изцяло. 

Стъпка 3:  постепенно спуснете съда с натрупването на пяна. (14) 

■ Когато млякото е образувало достатъчно пяна, натиснете бутона STOP , за да спрете цикъла. 

Внимание: цикълът не спира веднага. 

■ За да отстраните всички следи от мляко по дюзата за пяна, поставете съд под дюзата и стартирайте 

функцията за пара отново (приблизително 10 секунди). 

■ Дюзата за пяна може да бъде сваляна с цел дълбоко почистване. Измийте я с вода и малко неабразивен 

препарат с помощта на четка. Изплакнете и изсушете (15-16). Преди да я върнете на мястото ѝ, се 

уверете, че дупките за преминаване на въздух не са запушени с остатъци от мляко. Отпушете дупките с 
иглата, доставена с Вашия уред при необходимост (17). 

■ За да спрете парата, натиснете бутона STOP.  

 
ВНИМАНИЕ: ЦИКЪЛЪТ НЕ СПИРА ВЕДНАГА. 

Пара може да се произвежда за максимум 2 минути на цикъл. 

 

Комплект Auto-cappuccino XS 6000 (продава се отделно) 
■ Този аксесоар за автоматично капучино Ви позволява да приготвяте капучино или лате (18). Свържете 

отделните части една към друга. Уверете се, че тръбата не е пробита, като държите копчето на 

правилното му място. 

■ След отстраняването на капака, напълнете каната с мляко (19) и поставете порцеланова или стъклена 
чаша под дюзата за автоматично капучино (20). Изберете капучино или лате върху специалната дюза (21). 

■ Пуснете пара, както е посочено в глава „Приготвяне на напитки с пара“. 

■ След като сте приготвили млечната пяна, поставете чашата си под дюзите за кафе и стартирайте 
цикъл за кафе (22). 

 
За да предотвратите засъхването на мляко върху аксесоара за автоматично капучино, уверете се, че е 
старателно почистен. Съветваме Ви да го измиете незабавно, като пуснете цикъл за пара при пълна с вода 

кана на аксесоара, за да почистите вътрешността на дюзата. За целта може да използвате течния препарат 

на KRUPS, който се продава отделно. 

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД 

 

Изпразване на колектора за утайка, отделението за кафе (1)  и подложката за течности 

■ Ако символът  започне да премигва, изпразнете и почистете подложката за течности (отпадните 

течности могат да съдържат утайка) и колектора за утайка. Направете същото с отделението за кафе (1) 

(23-24-25). 

 ■ Подложката за течности е снабдена с преливници, които посочват кога е необходимо да се изпразни 

(26). След като сте отстранили колектора за утайка, трябва да го изпразните изцяло, за да избегнете 

преливане. 
■ Предупреждението ще продължи да се изписва, ако колекторът за утайка не е натиснат докрай или 

поставен правилно. Не можете да направите еспресо или кафе, докато е изписано предупреждението. 
 

 

 



 

 

Изплакване на кръговете: 

Натиснете бутона за поддръжка и настройки (27). Индикаторът за функция  се показва над бутона 

за поддръжка . 

При необходимост с помощта на бутона за навигация изберете символа за изплакване . Натиснете 

START , започва изплакване, което приключва, когато се появи менюто с кафе напитки. 

Автоматично измиване на кръговете при стартиране на машината. 

■ Може да изберете да програмирате машината да се измива автоматично всеки път, когато я включите. 

За целта, натиснете бутона за поддръжка и настройки  (27). С помощта на бутона за навигация , 

изберете символа за програмиране на автоматичното изплакване . Натиснете бутона -, за да изберете 

ON (включено), което потвърждава програмата. Ако натиснете бутона , автоматичното изплакване се 

изключва. 

■ Можете да се върнете към менюто с видовете кафе, като натиснете бутон . 

Внимание: след процеса по изплакване от дюзата за кафе ще се изхвърли гореща вода. Уверете се, че 
подложката за остатъчни течности е на мястото си, дори когато машината не се използва. Цикълът трае 

само няколко секунди и спира автоматично. 

Програма за почистване – обща продължителност: приблизително 13 минути 

Не е необходимо да пускате програмата по почистване, веднага щом уредът го изиска, но това трябва да 
се извърши в разумно кратки срокове. Ако почистването се отложи, предупредителното съобщение ще 

продължи да свети, докато процесът не се извърши. 

■ Когато символът  светне, можете да стартирате програмата за автоматично почистване, като 

натиснете бутона за поддръжка и настройки . Избира се символ . Индикаторът за функции  се 

изписва над бутона за поддръжка . 

■ Програмата за автоматично почистване е разделена на 2 етапа: самият почистващ цикъл, последван от 

цикъл на изплакване. Можете да почистите машината по всяко едно време, като натиснете бутона за 

поддръжка и настройки , след което с помощта на бутона за навигация  изберете символа за 

почистване . 

■ За да задействате тази програма за почистване, ще Ви е необходим съд с вместимост от минимум 0,6 л, 

който може да бъде поставен под дюзите за кафе и изхода на парата. Символът  премигва. 

■ Повдигнете решетката за чаши (28). 

■ Поставете почистваща таблетка KRUPS (29). 

■ Напълнете съда с вода до максималното му ниво от 1,7 л (2). 

■ Изпразнете колектора за утайка и подложката за течности и почистете отделението за кафе (1) 

(23-24-25). 

■ Сложете съд с вместимост от 0,6 л под дюзите за кафе и пара (30). 

■ Натиснете бутона START . Символът  започва да свети постоянно. Започва първата фаза 

(приблизително 10 минути). Когато тази фаза е приключила, изпразнете съда и подложката за течности. 

Символът  премигва. Върнете частите обратно. 

■ Натиснете бутона START  . Символът  започва да свети постоянно, започва последната фаза 

(приблизително 3 минути). Когато тази фаза е приключила, изпразнете съда и подложката за течности. 

Цикълът е приключил, появява се менюто за видовете кафе. 

Забележка: ако изключите или прекъснете захранването на машината по време на почистване, или ако 
има прекъсване на тока, програмата за почистване ще започне от началото на програмата, когато 

подаването на захранване към уреда бъде възстановено. Не е възможно да отложите този процес. Това е 

наложително, за да се изплакне водния кръг. В този случай може да е необходима нова почистваща 
таблетка. Най-добре е да се пусне пълната програма за почистване, за да се избегне всякакъв риск от 

натравяне. Цикълът за почистване не протича нормално: не поставяйте ръцете си под дюзите за кафе, 

докато тече цикълът. 
Програма за отстраняване на котлен камък - продължителност: приблизително 20 минути 

Не е необходимо да стартирате програма за отстраняване на котлен камък, веднага щом уредът го поиска, 

но това трябва да се извърши в разумно кратки срокове. Ако отстраняването на котления камък се 
отложи, предупредителното съобщение ще остане, докато процесът не се извърши. 

Количеството натрупан варовик зависи от твърдостта на водата Ви. 

Внимание: ако Вашият продукт е оборудван с касета на нашата система Claris - Aqua Filter System, 

премахнете касетата преди отстраняването на котления камък. 

 



 

 

 
■ Когато светне символът , можете да стартирате програмата за автоматично отстраняване на котления 

камък, като натиснете бутона за поддръжка и настройки (27). Ако е необходимо, с помощта на бутона 

за навигация изберете символа  . Символът  премигва и индикаторът за функции  е 

разположен над бутона за поддръжка.  
■ За да стартирате програмата за отстраняване на котления камък, ще се нуждаете от съд, с вместимост от 

поне 0,6 л и едно саше препарат за отстраняване на котлен камък KRUPS. 

■ Напълнете резервоара за вода до обозначението CALC, след което изсипете 

съдържанието на едно саше (31). 

■ Сложете съд с вместимост 0,6 л под дюзите за кафе и пара. 

■ Натиснете бутона START , за да започне първата фаза (приблизително 8 мин.). Символът   

започва да свети постоянно. Когато тази фаза приключи, изпразнете съда и подложката за течности. 

Символите  и  премигват. Отстранете и почистете резервоара за вода с помощта на гъба. 

■ След почистването напълнете отново резервоара за вода и върнете обратно всички части. Символът  
изчезва. 

■ Натиснете бутона START , за да започне втора фаза (приблизително 6 мин.). Символът  започва 

да свети постоянно. Когато тази фаза приключи, изпразнете съда и подложката за течности. Символът 

 премигва. 

■ Натиснете бутона START , за да стартирате последната фаза (приблизително 6 мин.). Символът  

започва да свети постоянно. Когато тази фаза приключи, изпразнете съда и подложката за течности. 

Отстраняването на котления камък е завършено. 

Забележка: Ако изключите или прекъснете захранването на машината по време на отстраняване на 

котлен камък, или ако има прекъсване на тока, програмата за почистване ще започне от началото на 
програмата, когато уредът бъде пуснат отново. Не е възможно този процес да се отложи. Той е 

задължителен, за да се изплакне водния кръг. Пускането на програмата за отстраняване на котлен камък е 

препоръчително. Отстраняването на котления камък не протича нормално: не поставяйте ръцете си под 
дюзата за пара. 

Когато цикълът приключи се появява менюто за видове кафе. 
 

ДРУГИ ФУНКЦИИ 

Можете да достигнете до менюто с ДРУГИ ФУНКЦИИ на уреда, като натиснете бутона за 

поддръжка и настройки . 

■ За всички настройки използвайте бутона за навигация  и + или -   за стойностите. 

■ За да излезете от менюто за поддръжка и настройки, натиснете бутона . 

ПОДДРЪЖКА 

Всяка една от следните опции Ви позволява да стартирате избраните програми: 

П
О

Д
Д

Р
Ъ

Ж
К

А
   

Осигурява достъп до изплакване. 

  
Осигурява достъп до почистване. 

  
Осигурява достъп до отстраняването на котлен камък, когато 
това е изискано от уреда. 

  
Позволява подготовка на филтъра (касета Claris). 

    

      
 
Връщане към менюто с видове кафе. 

       



 

 

 

 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД 

Можете да изключите Вашия уред по всяко време. При спиране машината издава двоен звуков сигнал и 

на екрана се изписва OFF. Уредът е регистрирал Вашата команда и ще изключи веднага, когато това стане 

възможно. 

Настройки 

Всяка една от следните опции Ви позволява да стартирате избраните програми: 
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И
 

 
Можете да настроите твърдостта на водата между  0 и 4. 

Виж „Измерване на твърдостта на водата” (по-долу), като 

натиснете бутоните + или - . 

 
Можете да програмирате автоматично изплакване всеки път, 

когато уредът се включва, като натиснете бутоните  и 
изберете ON. 

 
Може да изберете  времето, след което Вашият уред ще се 

изключи автоматично (между 15 и 120 минути, като натиснете 

бутони ). 

 Може да настроите температурата на Вашето кафе на три 

различни нива, като натиснете бутоните . 

 
 

Връщане към менюто с видове кафе. 

Измерване на твърдостта на водата 

Препоръчително е да настроите уреда спрямо твърдостта на използваната вода. За да проверите 
твърдостта на водата, използвайте лентата, доставена с Вашата машина, или се свържете с местните 

служби, отговарящи за водоснабдяването. 
 

Градус 

твърдост 

Клас 0 

Много мека 

Клас 1 

Мека 

Клас 2 

Средна твърдост 

Клас 3 

Твърда 

Клас 4 

Много твърда 

 

° dH 
 

< 3° 
 

> 4° 
 

> 7° 
 

> 14° 
 

> 21° 

 

° e 
 

< 3,75° 
 

> 5° 
 

> 8,75° 
 

> 17,5° 
 

> 26,25° 

 

° f 
 

< 5,4° 
 

> 7,2° 
 

> 12,6° 
 

> 25,2° 
 

> 37,8° 

Настройка на 

уреда 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

Поставяне на филтъра (касета Claris - Aqua Filter System) (32) 

Забележка: За да поставите Вашата касета правилно, се уверете, че следвате правилно процедурата по 

поставяне при всяка подмяна. 
 (33) Механизъм, който запаметява месеца, в който касетата е била сменена и подменена (след максимум 2 

месеца): настройте датата с помощта на курсора за касетата. Поставете касетата в резервоара (34). В 

менюто за поддръжка и настройки индикаторът за функции  е разположен над бутона за поддръжка 

. С бутона за навигация изберете символа за поставяне на филтърна касета . Символите  и 

бутона за стартиране  започват да премигват. 
Поставете съд с вместимост 0,6 л под дюзата за пара. 

Натиснете бутона за стартиране . Започва първоначалният цикъл и се приключва, 

когато се появи менюто за видовете кафе. 
 

 



 

 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 

Ако някой от проблемите, описани в таблицата, продължи, свържете се с центъра за обслужване  

на клиенти на KRUPS. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

ПРОБЛЕМ НЕИЗПРАВНОСТ КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

 

Вашата машина засича дефект: 

появява се символ. . 
 

Изключете и прекъснете захранването на машината, отстранете филтърната 

касета, изчакайте минута и пуснете отново машината. 

 

Уредът не се включва, когато се 

натисне бутон . 
. 

Проверете предпазителите и контактите на захранването. 

Уверете се, че двата щепсела са пъхнати правилно както при уреда, така и при 

контакта. 

 
Кафемелачката издава 

странен шум. 

В кафемелачката има чуждо тяло. Прекъснете захранването на машината преди 

да инспектирате. Проверете дали можете да отстраните чуждото тяло с помощта 

на прахосмукачка. 

Накрайникът за пара издава 

шум. 
Уверете се, че дюзата за пара е прикрепен правилно към съответния накрайник. 

Дюзата за пара на 

Вашата машина 

изглежда частично или 

изцяло запушена. 

Уверете се, че отворът на накрайника не е запушен от остатъци от мляко 

или котлен камък. Отпушете дупките с иглата, доставена с Вашия уред. 

Дюзата за пара произвежда 

малко или никаква млечна 

пяна. 

За напитки на основа мляко използвайте много прясно и много студено 

пастьоризирано или UHT мляко. Препоръчително е и да използвате студен 

съд.  Ако няма подобрение в резултата, пробвайте смяна на марката мляко. 

От дюзата не излиза 

пара. 

 

Изпразнете танка и временно отстранете филтърната касета. Напълнете 

резервоара за вода с минерална вода с високо съдържание на калций (> 100 

mg/l) и пуснете няколко последователни цикъла за пара. 

Комплектът за автоматично 

капучино прави малко или 

никаква пяна. 

Комплектът за автоматично 

капучино не поема мляко. 

Уверете се, че аксесоарът е правилно свързан към уреда, отстранете го и го 

върнете обратно. 

Проверете дали гъвкавата тръба не е запушена или пробита и дали е правилно 

свързана към аксесоара така, че да не пропуска въздух. Изплакнете и почистете 

аксесоара (виж глава „Аксесоар за автоматично капучино) 

Под уреда има вода 

Преди да отстраните водния резервоар, изчакайте 15 секунди след като кафето 

е спряло да тече, за да може машината да приключи цикъла си правилно. 

Уверете се, че подложката за течности е в правилно разположена в машината, 

тя трябва винаги да бъде на място, дори когато уредът не се използва. 

Уверете се, че подложката за течности не е пълна. 

Подложката за течности не трябва да се отстранява по време на цикъл. 

След изпразване на колектора 

за утайка и почистване на 

отделението за кафе(1), 

продължава да се изписва 

предупреждение. 

Върнете отделението за кафе (1) и колектора за утайка в правилна позиция, 

следвайте инструкциите на екрана. 

Изчакайте поне 8 секунди преди да ги върнете обратно. 

 
 

 
 



 

 

 

 

Опасност: Само квалифицирани техници имат правото да извършват ремонтни дейности по 

електрическите кабели и електрическата мрежа. Ако не спазвате тази инструкция, рискувате смърт в 
следствие на електрически удар! Не използвайте уред, който е видимо повреден! 

 

(1) В зависимост от модела 

 

 

 

ПРОБЛЕМ 

НЕИЗПРАВНОСТ 

 
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

 
 
Кафето се излива твърде бавно. 

Завъртете копчето за степен на мелене надясно за по-едро мелене (това може 

също да зависи от вида използвано кафе). 

Пуснете един или няколко цикъла на изплакване. 

Пуснете почистване на машината (виж „Програма за почистване“) 

Сменете касетата на филтърната система Claris Aqua Filter System (виж „Поставяне 

на филтъра“). 
 

Водата/парата не се изхвърлят 

нормално от дюзата за пара. 

 
В началото или в края на приготвянето на напитка дюзата за пара може да капе 

леко. 

 
Копчето за степен на мелене се 

завърта трудно 

 
Променяйте настройките на кафемелачката, само докато работи. 

 
Еспресото или кафето не са 

достатъчно горещи. 

 

Увеличете температурата на кафето от менюто за Поддръжка и настройки . 

Затоплете чашата, като я изплакнете с гореща вода преди  приготвяне на 

напитката.. 
 

 
Кафето има твърде светъл цвят 

или е твърде слабо. 

Избягвайте употребата на мазно, карамелизирано или ароматизирано кафе. 

Проверете дали в отделението за кафе има кафе и дали го разпределя правилно. 

Намалете обема на напитката, увеличете силата на напитката. 

Завъртете копчето за степен на мелене наляво, за да направите 

меленето по-фино. Направете напитката на два цикъла, като 

използвате функцията за 2 чаши. 

 
Уредът не произвежда кафе 

При подготовката на напитката е засечен проблем. 

Уредът е рестартирал автоматично и е готов за нов цикъл. 

 

Защо не мога да стартирам 

отстраняване на котлен камък/ 

защо машината ми не иска 

цикъл за отстраняване на котлен 

камък? 

 

 
Машината иска цикъл за отстраняване на котлен камък само след като е 

приготвила определен брой напитки с използване на пара. 

 
Захранването прекъсва по 

време на цикъл 

 
Уредът се рестартира автоматично, когато захранването се възстанови. 

Уредът работи, но не излиза 

никаква течност. 

Проверете дали резервоарът за вода е в правилна позиция и дали кабелът не е 

притиснат между самия уред и съда за вода. 

В подложката за течности са 

попаднали кафени зърна 

Това се случва, ако кафените зърна изпаднат от резервоара за перколация; това 

поддържа машината чиста. 


