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Основни елементи на кафемашината фиг.1 
A Поглед отгоре фиг.2 
B Бункер за кафе на зърна с капак 
C Капак 
D Регулатор за парата и горещата вода 
E Накрайник с променлива височина за готовото кафе  
F Накрайник за гореща вода и пара  
G Контейнер за събиране на кафейния отпадък(демонтируем) 
H Решетка 
I Поплавък 
J Подвижна ваничка за изкапване 
K Поставка  
L Контролен панел(виж фиг.3) 

 



M Водосъдържател с датчик за препълване 
N Тестова лента за определяне твърдостта на водата 
O Мерителна лъжичка за кафе  
P Поставка за чаши 
Q Отвор за  поставяне на смляно кафе 
R Настройка положението на контейнера за кафето на зърна 
S Фиксатор 
T Фиксатор на мелещия механизъм 
U Превключвател за настройка на едрината на смилане на кафето  
 
Контролен панел (Фиг.3) 
а Бутон за приготвяне на две кафета 
b Бутон за приготвяне на едно кафе (с индикатор) 
c Бутон за настройка количеството на кафето 
d Бутон за количеството на водата(с индикатор) 
e Бутон за почистване на отлаганията 
f Бутон за програмата за почистване (с индикатор) 
g Бутон за пара 
h Бутон Вкл/Изкл. (с индикатор) 
I Индикатор за нагряване на прибора 
J Индикатор за напълване на контейнера с отпадък от приготвеното кафе 
к Индикатор за необходимост от напълване на резервоара с вода 
 
Моля прочетете тази инструкция внимателно преди експлоатация на уреда. 
Новата  AEG кафе машина Ви гарантира лесна експлоатация,надежност и 
превъзходно качество на приготвеното кафе благодарение на специалната система 
за приготвяне на кафето,включваща мелене на кафето непосредствено преди 
самото му приготвяне и осигуряваща оптимално извличане ароматните 
вещества,както и възможност за индивидуално определяне характеристиките на 
напитката-количество на водата и екстратност на напитката.Системата за мелене на 
кафето е съобразена с изискването за еднаква и подходяща едрина на смляното 
кафе,такава че да се получи превъзходно и с отличен каймак експресо. 
Инструкции за безопасност 

• Уредът трябва да се включва в ел.мрежа с волтаж и честота,съвпадащи с 
указаните на табелката. 

• Не допускайте с уреда да боравят деца. 
• Не допускайте захранващия кабел да се допира до горещите части на уреда. 
• Никога  не изключвайте машината като издърпвате кабела. 
• Накрайникът за пара ,отворите за изтичане на кафето,както и поставката за 

чаши се нагряват при употреба на машината.Пазете ги от деца! 
• Резервоара за вода пълнете само със студена такава,не с гореща или с мляко. 
• Не поставяите в контейнера за мелене на кафе карамелизирани кафени 

зърна или замразени такива.Използвайте само печено кафе на зърна. 
• В бункера за мляно кафе поставяйте само такова. 
• Спазвайте инструкциите за премахване на котления камък и варовика.Не 

потапяйте уреда във вода 
• Не поставяйте уреда под течаща вода. 
• При почистване на уреда винаги го изключвайте от електрическата мрежа. 
• Ако са необходими някакви поправки включително подмяна на захранващия 

кабел,обърнете се към оторизирания сервиз.Ако се налага подмяна на 
захранващия кабел,новият трябва да е със сечение на проводника не по-
малко от 1,5мм² 

• Производителят и продавачът не носят отговорност при неправилна употреба 
на уреда.Това включва и ненавременното почистване или отстстраняване на 
котления камък след като съответния индикатор е сигнализирал за 
това.Извършването на тези операции трябва да е съобразено с настоящата 
инструкция. 



Почистване 
• Спазвайте правилата за почистане и отделянето на варовитите отлагания и 

тези от кафе 
• Преди извършване на почистване или техническо обслужване изключете 

уреда и извадете щепсела от ел.мрежата 
• Преди почистване на накрайника за парата се убедете,че в машината няма 

налягане и я изключете. 
• Не ползвайте съдомиялна машина за почистване на машината 
• Ако вода попадне в устройството за смилане на кафето,това може да го 

повреди. 
 
Не се опитвайте да ремонтирате машината самостоятелно.Неоторизирания ремонт 
може да доведе до травми и повреждане на уреда.Ползвайте услугите само на 
оторизирания сервиз. 
 
Гаранционните условия на уреда изискват той да се ползва само по 
предназначение.Не се уважават искания за гаранционно отстраняване на повреди 
настъпили вследствие неспазване изискването за незабавно почистване на уреда 
след светване на  съответните контролни индикатори. 
 
Преди да ползвате уреда за първи път 
Изберете подходящо място за уреда.Основата трябва да е равна ,твърда и 
суха.Осигурете нормална въздушна циркулация. 
Ако ще използвате уреда в горещо помещение,а преди това той е бил на студено 
или в студено помещение,необходимо е преди употреба да се изчака за около два 
часа за да се изравни температурата. 

Поставете контейнера за кафето в положение,позволяващо неговото изваждане 

.( фиг.4)Долния отвор на контейнера трябва да е закрит(фиг.4а),ако това не е 
изпълнено поставете,както е указано на рис.4b(виж стрелката) до затваряне на 
отвора. 

Завъртете контейнера в посока обратна на часовниковата стрелка докато не 
застане в някой от двете достъпни положения 

Поставете подвижната ваничка за капките на мястото и до окончателно 
фиксиране фиг.5 

Включете машината в заземен контакт 
В случай на необходимост приберете излишния захранващ кабел в отделението в 

задната част на машината.фиг..6 
Пълнене с вода 
Преди всяко включване на машината проверявайте за наличието на достатъчно 
количество вода в резелвоара.При всяко включване и изключване машината 
автоматично се промива с вода. 

 Извадете резервоара за водата фиг.7 
 Напълнете със прясна студена вода фиг.8 

 В резервоара не се наливат други течности-напр.минерална вода или мляко 
Поставете рзервоара обратно и леко притиснете за да освободите вентила. 

Ако уредът е включен и резервоара за вода не е поставен или е недостатъчно 
напълнен,на контролния панел светва индикатор  фиг 3к. 
Процеса на приготвяне на кафе се прекъсва. 

За оптимално качество на приготвяното кафе е необходимо: 
-ежедневно запълване на резервоара с прясна вода 
-поне веднъж седмично промивайте резервоара за водата под течаща вода(не в 
съдомиялна машина) 



Включване 

включете с помощта на бутон Вкл./Изкл.сх..3h фиг.9.Светва червен 
индикатор.Във времето на загряване(около 25сек.)мига индикатора за 
нагряване  фиг.3i. 

След достигане на необходимата температура машината автоматично се 
промива с вода.Водата се събира в подвижното чекмедже.Индикатора за 
нагряване  фиг.3i.свети постоянно. 
Машината е готова за работа 
 

В процеса на нагряване се извършва автоматична настройка на уреда.Това се 
индикира със неколкократно повтарящ се специфичен звук. 
 
Изключване 
След приключване на работа натиснете бутон Вкл./Изкл.Преди да се изключи 
машината отново автоматично се промива с вода и за около 1 мин. мига индикатора 
на контейнера за кафейния отпадък.фиг.3j .Ако изключите машината в процеса на 
работа фиг.3h,изпълнението на всякакви операции се прекъсва незабавно. 
Настройка твърдостта на водата 
Преди първото включване на машината или при промяна на източника на 
захранване с чиста вода е необходимо да се настрои системата за твърдост на 
водата.За установяване твърдоста на водата използвайте тестерната лента от 
комплектацията на машината. 
За около 1 сек. потопете тестера в студена вода.За 
твърдостта на водата можете да се ориентирате по 
оцветените квадратчета на тестерната лента. 
Липсата на оцветяване или оцветяването само на едно 
квадратче показват,че водата е мека.Най-твърда е 
водата,ако се оцветят всичките четири квадратчета. 
 
Предвидена е четиристепенна настройка на твърдостта на водата.(заводската 
настройка е на степен 3) 

Натиснете и задръжте бутона за почистване на отлаганията фиг.3 е  

Настройте бутона за регулиране количеството на смляното кафе фиг.3с 
,докато не настроите желаната степен. 

За да запомните настройката отпуснете бутона е. 
Нивото на твърдост се изобразява по следния начин: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготвяне на кафе от кафе на зърна 
Ако приготвяте кафе от кафе на зърна,машината извършва следните действия: 
-мелене 
-разпределяне на порции 
-пресоване 
-приготвяне 
-отделяне на отпадъка. 

    

 



Можете да настроите индивидуално едрината на смилане на кафето,както и 
количеството  смляно кафе за приготвяне на една чаша. 

В никакъв случай не използвайте замразени зърна или зърна с различни 
аромати. или подсладители. 
Поставяне на кафето в контейнера 

Завъртете контейнера в положение Зърна  фиг.10.Започва настройка на 
машината за приемане на зърната. 

Настройте едрината на смилане фиг.11 с помощтта на регулатора фиг.2 U. 

Внимание :Преди първото пълнене на бункера е възможно да регулирате 
едрината на смилане без да включвате устройството за мелене.След тази настройка 
Вие можете да регулирате едрината на смилане само по време на самия процес на 
мелене за да не повредите машината. 

Едрината на смилане фабрично е настроена на средно положение. 
Отворете контейнера и го напълнете с кафе на зърна.фиг.12.Затворете капака на 

контейнера. 

Внимание:Обърнете внимание в контейнера да не попаднат чужди 
тела,напр.камъчета. 
Повредата от евентуално попадане в мелницата на чужди тела не е обект на 
гаранционна поддръжка. 
 
Настройка на количеството на водата в чашата 
 

Желаното количество на водата в чашата можете да настроите с 
помощта на бутон d ,фиг.3.Натиснете бутона до поява на 
съответната индикация. 
 
Настройка на количеството смляно кафе 

Натиснете бутона за настройка с, фиг.3,докато индикатора не 
отчете нужното количество,съответстващо на силата на кафето: 
 

За да не настройвате количеството на смляното кафе при всяко 
включване на на машината,необходимо е да съхраните настройката  
заедно с настроеното количество вода в чашата 
 
Как да приготвим кафе 

Поставете една или две чаши под накрайника за готовото кафе.Настройте 
накрайника,като го съобразите с височината на чашата.фиг.13 

В зависимост от количеството на чашите натиснете и съответния бутон а или 

b,фиг.3. , . 
При пълнене на две чаши количеството на водата и смляното кафе се удвояват. 
Започва приготвянето на кафето. 

С повторното натискане на същия бутон Вие можете да спрете преждевременно 
изтичането на готовото кафе. 
Приготвяне на кафе от смляно кафе 
По Ваше желание можете да приготвите и кафе ,като използвате готово смляно.За 
дозиране на количеството използвайте мерителната лъжичка от комплекта с 
аксесоарите на машината.В отделението можете да поставяте не повече от две 
мерителни лъжички кафе. 
Помнете,че  смляното кафе не може да се съхранява в машината и трябва да 
попадне директно в устройството за приготвяне на кафе. 



Внимание:Обърнете внимание в отделението да не попаднат чужди 
тела,напр.камъчета. 
Не поставяйте в отделението разтворимо кафе или замразено такова,както и други 
видове кафе на прах.Твърде ситно смляното кафе може да наруши работата на 
машината. 
 
Поставяне на кафето 
Завъртете контейнера в положение Смляно кафе ,фиг.14.Машината автоматично 
извършва настройка.Светват всички индикатори за количеството на смляното 
кафе.фиг.3с. 

Когато приготвяте кафе от готово смляно кафе,опцията за настройка на 
количеството смляно кафе в чашата се изключва.За това напомня включването на 
посочените по-горе индикатори. Фиг.15. 

Отворете капачето на отделението и изсипете смляното кафе в отвора Q.фиг.16. 
По време на приготвяне на кафето не трябва да добавяте допълнително 

количество смляно кафе. 
Изчакайте окончателното приготвяне на кафето и добавете нужното количество при 
следващото приготвяне. 

Затворете капачето на отделението. 
Настройка на количеството на водата в чашата 
 

Желаното количество на водата в чашата можете да настроите с 
помощта на бутон d ,фиг.3.Натиснете бутона до поява на 
съответната индикация. 
Загряване и разпенване на мляко 
За нагряване на мляко и различни течности можете да използвате специалния 
накрайник за пара. 
За получаване на пара е необходимо машината да се превключи на 
режим,позволяващ завишаване на температурата в сравнение с тази,при която се 
приготвя кафето. 
Внимавайте при използване накрайника за парата.Попадането на парата върху 
открити части на тялото може да доведе до сериозно изгаряне. 
Използвайте накрайника само когато е потопен в мляко или течността,която ще 
загрявате. 

За да започне процеса на образуване на пара,натиснете съответния бутон 

фиг.3g.Индикатора светва и започва да мига индикатора за нагряване на 
машината  фиг.3i.Когато той започне да свети постоянно,температурата е 
достигната. 

Ако в рамките на 1 мин. не ползвате функцията за пара,машината автоматично 
преминава в режим за приготвяне на експресо. 

Поставете накрайника за парата в млякото.Завъртете регулатора за парата и 

горещата вода фиг.1,D в положение  фиг.17. 
За да излиза свободно, накрайника не трябва да опира дъното на чашата. 

След загряването завъртете превключвателя за парата в положение . 
Преди да извадите накрайника от млякото задължително изключете парата. 

За да излезете от режима на генериране на пара натиснете бутона фиг.3,g. 

Индикатора  изгасва.Машината е готова за приготвяне на кафе. 
След приключване процеса на подгряване завъртете за кратко регулатора за 

гореща вода и пара фиг.1D в положение ,за да промиете накрайника за парата 
с гореща вода.Това ще предотврати засъхване на частици мляко по тръбата. 



Не пропускайте да поставите подходящ съд под накрайника преди да завъртите 
превключвателя. 

След това снемете спомагателния блок фиг.18 и го промийте под течаща 
вода.Почистете накрайника за парата с влажна кърпа. 

Тъй като елементите са силно нагрети,хванете накрайника за черния помощен 
елемент. 
 
Загряване на вода 
Горещата вода можете да използвате за затопляне на чашите и приготвяне на 
бульони или чай. 

Поставете накрайника за парата във водата.Завъртете регулатора за парата и 

горещата вода фиг.1,D в положение  фиг.19. 
За да излиза свободно, накрайника не трябва да опира дъното на чашата. 

След загряването завъртете превключвателя за парата в положение . 
Отстранете чашата от накрайника. 

Как да променим количеството на водата в чашата при приготвяне на кафе 
Фабричната настройка можете да промените по Ваше желание. 

Желаното количество на водата в чашата можете да настроите с помощта на бутон 
d ,фиг.3.Натиснете бутона до поява на съответната индикация. 

Поставете чашка под накрайника за кафето. 
Натиснете и задръжте бутона за приготвяне на едно кафе фиг.3b ,докато се 

достигне необходимото количество на водата в чашата.За да запомните новото 
избрано ниво,отпуснете бутона. 

Повторете действията за  настройка на всички символи 

Информацията се съхранява и след изключване на машината.При необходимост 
количеството на водата винаги може да се измени. 
Как да променим количетвото на смляното кафе  
За всеки от символите,обозначаващи силата на кафето можете да извършите 
допълнителна настройка.(настройката е възможна само за приготвяне на кафе от 
кафе на зърна) 
 

Натиснете бутон d ,фиг.3 за количеството на водата до поява на съответната 
индикация. 

Натиснете бутона за настройка с, фиг.3,докато индикатора не отчете нужното 
количество,съответстващо на силата на кафето фиг.20 без да го отпускате.След 
няколко секунди светват всички индикатори освен избрания от Вас. Фиг.21.Отпуснете 
клавиша.Новото значение е запомнено. 

Повторете настройката за всеки един от обозначените с чашки символи. 

Информацията се съхранява и след изключване на машината. 
 
Настройка едрината на смилане на кафето 

Внимание :Вие можете да регулирате едрината на смилане само по време на 
самия процес на мелене за да не повредите машината. 

Натиснете бутона за приготвяне на едно кафе 
фиг.3b ,за да стартирате процеса на приготвяне на 
кафе.Когато започне смилането на кафето,с помощта на 
регулатора настройте едрината на смилане фиг.2,Uфиг.22. 
Положението на регулатора има следното значение : 
 
 



Възможно е при поставяне на кафето в мелницата да попаднат и други 
частици,напр.дребни камъчета.Машината е оборудвана със специално 
устройство,което реагира със силин звуков сигнал при попадане на подобни частици 
в бункера.Необходимо е веднага да изключите машината и да почистите мелницата. 
 
 
Настройка температурата на приготвяното кафе 
Можете да изберете от петте настроечни режима.В режим на 
настройка светят индикаторите за количеството на смляното 
кафе.В този случай те индикират избраната температура. 
Температурния режим ,изобразяващ степента на загряване 
на водата изглежда по по следния начин: 
 
 
 

Изключете машината 
Едновременно натиснете бутоните за приготвяне на една чаша кафе фиг.3b , и 

за генериране на пара фиг.3g.  

Без да отпускате тези бутони,натиснете бутон Вкл./Изкл.фиг.3,h . 
Задръжте бутоните натиснати около 3сек.,докато не светне индикатора за 

нагряване на машината фиг.3i  и един от индикаторите за температурата. 
Отпуснете всички бутони. 
Като използвате бутона за настройка на количеството на смляното кафе(за 

увеличаване) или за настройка на количеството на водата фиг.3 d(за намаляване) 
изберете стойността на температурата. 

За да излезете от режима за настройка,натиснете бутона за почистване на 
машината фиг.3f . 
Автоматично изключване 
От гледна точка на безопасността и за икономия на 
ел.енергия,машината се изключва автоматично след 
определен интервал от време. 
Можете да извършите настройка на времето ,като 
използвате 5 режима. 
По време на настройката свети индикатора за 
количеството на смляното кафе.В този случай той дава 
информация за избраното време. 
 
Фабрично е зададена стойност 3 часа. 
 
Ако желаете да промените тази настройка извършете следното: 

Изключете машината 
Едновременно натиснете бутоните за приготвяне на две чаши кафе фиг.3а  и 

бутон Вкл./Изкл.фиг.3,h  
Задръжте бутоните натиснати около 3сек.,докато не светне индикатора на бутон 

Вкл./Изкл.фиг.3,h  и един от индикаторите за време за изключване. 
Като използвате бутона за настройка на количеството на смляното кафе 

фиг.3с(за увеличаване) или за настройка на количеството на водата фиг.3 d(за 
намаляване) изберете стойността на температурата. 

За да излезете от режима за настройка и съхраните новото значение,натиснете 
бутона за почистване на машината фиг.3f . 
 
Възстановяване на заводските настройки 
Можете да възстановите заводските настройки на: 



-Количеството на водата в чашата 
-Количеството на смляното кафе 
-Температурата на водата 

Едновременно натиснете и задръжте бутона за почистване на отлаганията фиг.3е 
и бутона за програмата за почистване фиг.3f.за около 3 сек.За кратко машината се 
изключва и се включва отново с възстановени заводски настройки. 
Почистване 
Регулярното почистване гарантира безпроблемна работа на машината и високо 
качество на приготвяното кафе. 
Ежедневно почистване 

Внимание: Не използвайте за почистване абразивни и агресивни 
препарати.Корпуса почистете с влажна кърпа. 
Корпуса или части от него не трябва да се почистват в съдомиялна машина. 

Попадането на вода в устройството за смилане на кафето може да доведе до 
повреждането му. 

Ежедневно изваждайте резервоара за водата.Изсипвайте останалото количество 
вода и преди включване на машината пълнете резервоара с прясна вода от 
водопроводната мрежа.Фиг.7 

Ежедневно почиствайте контейнера за събиране на кафейния отпадък. 
Всеки ден проверявайте подвижната ваничка за изкапване и я почиствайте.Ако 

червения поплавък е видим фиг.1I,това означава,че ваничката е почти пълна с вода. 
Редовноуне по малко от един път седмично измивайте с топла вода и миещ 

препарат резервоара за водатафиг 1М,подвижната ваничка за изкапване  и 
решетката и фиг.1J ,фиг.1H,както и контейнера за кафейния отпадък фиг.1G. 

От време на време демонтирайте контейнера за кафе на зърна и го почиствайте. 
Внимателно почиствайте и накрайника за парата.Възможно е след употреба по 

него да са засъхнали остатъци от мляко.Ако въздушните отверстия са запушени 
можете да използвате игла за почистването им. 

Ако устройството за изтичане на готовото кафе тредно се регулира по 
височина,необходимо е да почистите елементите му.Пълво снемете контейнера за 
кафейния отпадък,а след това отворете и снеметекапака фиг.1С.Поставете 
механизма в крайно долно положение(вътрешния фиксатор трябва леко да се 
повдига).Измийте с топла вода и поставете обратно в изходно положение.Проверете 
работата на регулиращия механизъм.Поставете обратно капака фиг.1С и контейнера 
за кафейния отпадък. 
 
Почистване на кафейния отпадък 
След приготвяне на 16 кафета сигналния индикатор светва за да ни напомни за 
необходимостта от почистване на контейнера фиг.3j . 

Ако активно ползвате машината контейнера трябва да чистите ежедневно.За това 
напомня мигащия в продължение на една минута индикатор след изключване на 
машината. 

Почисвайте контейнера само когато машината е включена,в противен случай 
индикатора ще продължи да мига. 
Почистване на устройството за смилане на кафето 
За почистването използвайте четката,намираща се в комплекта с аксесоарите към 
машината. 

Натиснете бутон Вкл./Изкл.фиг.3h и извадете щепсела от контакта. 
Завъртете контейнера за кафе в положение,позволяващо освобождаването му 

и го демонтирайте фиг.23. 



Отстранете останалите кафейни зърна(можете да използвате прахосмукачка с 
подходящ накрайник) 

Ако не успеете,необходимо е да извадите абразивния диск на мелницата. 
За целта извършете следното фиг.24: 

1.Фиксатора на диска фиг.2Т преместете по посока на центъра на мелницата. 
2.Задържайки го в това положение,завъртете регулатора за едрината на мелене по 
посока на часовниковата стрелка фиг.2U до упор. 

Регулатора може да се завърти само ако сте преместили фиксатора 2Т. 
Можете да извадите абразивния диск на мелницата фиг.25 и да почистите. 

 

Преди почистването на устроиството за мелене не пропускайте да изключите от 
съответния бутон и от ел.захранването.Включването по невнимание на уреда може 
да доведе до сериозни травми. 
 
Поставяйки обратно абразивния диск на мелницата,обърнете внимание за 
правилното връщане в изходно положение на фиксатора фиг.25 

Завъртете регулатора за едрината на смилане обратно на часовата стрелка до 
крайно положение. 

Монтирайте контейнера за кафе на зърна и го завъртете в положение “Зърна”  
За да проверите нормалната работа на мелницата поставете малко кафе в 

контейнера и стартирайте процеса за приготвяне на кафе. 
При първото включване,напр.след почистване е възможно да са влошени вкусовите 
качества на кафето,тъй като част от смляното кафе може да остане вканала и в 
устройството за приготвяне на кафе да попадне недостатъчно количество от него. 
Почистване устройството за приготвяне на кафето 
Регулярно почиствайте устройството,като се ръководите от интензивността на 
използване на машината.Във всички случаи обаче почистването е задължително 
преди стартиране автоматичната програма за почистване. 
Ако предстои сравнително дълъг период,в който машината няма да се използва 
задължително почистете освен устройството за приготвяне на кафе също и водния 
резервоар и контейнера за кафейния отпадък. 
Изваждане на устройството 

Натиснете бутон Вкл./Изкл.фиг.3h и извадете щепсела от контакта. 
Извадете контейнера за кафейния отпадък фиг.26 
Натиснете фиксатора S на капака фиг.27 и го отворете фиг.28 
Извадете капака.Зад него се намира устройството за приготвяне на кафето 

фиг.29.За фиксиране(изваждане)на модула служат три оцветени в червен цвят 
елемента. 

За да извадите модула се съобразете с фиг.30 
1.Повдигнете и задръжте елемента 1 
2.Натиснете и задръжте фиксиращия бутон 
3.Натиснете надолу и задръжте фиксатора.Извадете устройството фиг.31. 
Почистване на модула за приготвяне на кафе 

За да почистите модула първо го отворете и поставете лостчето с бял цвят 
надолу до упор фиг.32. 

Внимателно промийте устройството с топла вода и особенно цедките от 
неръждаема стомана. Фиг 33 и 34. 

Подсушете.Поставете бялото лостче обратно в горно положение до упор фиг.35 
 
За да поставите устройството обратно: 

Извършете посочените по-горе действия в обратен ред до окончателното му 
фиксиране фиг.36 и 37 



Поставете и затворете капака С фиг.1 и контейнера за събиране на кафейния 
отпадък. 

Можете да включите машината само след затваране на капака.След включването 
се извършва автоматична настройка 
Стартиране на почистващата програма 
С помощта на почистващата програма се отстраняват всички кафейни остатъци в 
труднодостъпните места в машината.За необходимост от стартиране на програмата 

напомня мигащияя индикатор на бутона за нейното стартиране фиг.3f  
Продължителността на програмата е около 8 мин. и не трябва да се прекъсва. 
За почистване използвайте специалните таблетки на AEG,като се обърнете към 
оторизирания сервиз. 
Както вече беше посочено,преди стартиране на програмата почистете устройството 
за приготвяне на кафе и контейнера за кафейния отпадък. 
Поставете в резервоара за вода не по-малко от 1 л.вода. 

Натиснете бутон Вкл./Изкл.фиг.3h  
Завъртете контейнера за кафе в положение “Смляно кафе” ,фиг.38 и 

изчакайте до завършването на настройката и светването на всички контролни 
индикатори за количеството на смляното кафе 

Извадете почистения контейнер за кафейния отпадък и го поставете под 
накрайника за готово кафе.Той ще се използва за събиране на почистващия 
разтвор.Докато контейнера е изваден свети индикатора за препълването му на 
кантролния панел фиг.3j. . 

Поставете таблетката за почистване в отвора за кафе фиг.40. 
Натиснете и задръжте за около 3 сек.бутона за стартиране програмата за 

почистване.фиг.3f. .Индикатора започва да свети постоянно.Програмата стартира 
и не трябва да се прекъсва. 
 
В процеса на почистване свети индикатора на контейнера за отпадъка 

.Програмата предвижда изпълнение на 6 цикъла на почистване,като паузите са за 
по-ефективното разтваряне на таблетките за почистване. 
След около 8 мин. програмата приключва.Светва индикатора за почистване фиг.3f  
и започва да мига индикатора на контейнера за кафейния отпадък . 
 

Изсипете разтвора от контейнера,който предварително поставихте под 
накрайника и го поставете на мястото му.Индикатора  трябва да изгасне. 

Завъртете контейнера  за кафето на зърна в нужното положение.Машината е 
готова за работа. 

Препоръчително е първата чаша кафе приготвена след почистването да се 
изхвърли. 
Програма за почистване на отлагания. 
Стартирането на тази програма позволява отделянето на всички варовити и солни 
отлагания.Програмата стартирайте на всеки 4-6мес. Или след като за това 
сигнализира индикатора  фиг.3е. 
Използвайте само таблетките на фирма AEG.В никакъв случай не ползвайте 
препарати на основата на мравчената киселина ,оцет,лимонена киселина и 
др.Съъществува риск от повреждане на машината.Не се препоръчва и използване на 
прахообразни вещества.За подходящите таблетки се свържете с оторизирания 
сервиз на AEG. 
Процеса протича в два етапа с обща продължителност около 45мин.: 
1.Изпълнение на 12 цикъла на почистване 
2.Промиване на машината. 
В паузата между двата етапа е необходимо да изсипете съдържанието на контейнера 
за кафейния отпадък и отново да поставите прясна вода в резервоара. 



Ако програмата се прекъсне,напр.при спиране на ел.захранването,тя трябва да се 
стартира отново. 
Първи етап:Почистване на отлаганията 

 Както вече беше посочено,преди стартиране на програмата почистете 
устройството за приготвяне на кафе и контейнера за кафейния отпадък. 
Поставете в резервоара около 400мл. топла вода и поставете в него две почистващи 
таблетки.фиг.41 

След разтваряне на таблетките(5-7 мин.)поставете резервоара на мястото му. 
Поставете почистения контейнер за отпадъка под накрайника за готовото кафе 

фиг.42. В процеса на почистване свети индикатора на контейнера за отпадъка .  
Натиснете и задръжте за  3 сек.бутона за стартиране на програмата  фиг.3е 

.Програмата не трябва да се прекъсва. 
Преди стартиране на програмата почистете остатъците по накрайника за 

парата.Поставете под него съд с обем не по-малък от 200мл.и завъртете регулатора 

за парата фиг.1D в положение .фиг.43.Оставете съда до автоматичното 
изключване на помпата и преставане изтичане на разтвор от накрайника. 

След това поставете регулатора за парата в изходно положение 
.Програмата продължава с почистване модула за приготвяне на кафето. 
В процеса на изпълнение на програмата свети постоянно индикатора фиг.3е. 

 
Втори етап:Промиване 
Първия етап продължава около 36мин.След завършването му започват да мигат 
индикаторите фиг.3к и фиг.3j ,заедно с индикатора -фиг.44. 

Изсипете резервоара и напълнете в него около 1л.прясна вода. 
Изсипете също и съдържанието на контейнера за кафейния отпадък и го 

поставете отново под накрайника за кафе.фиг.42. 
Поставете под накрайника за парата съд с обем не по-малък от 200мл.и 

завъртете регулатора за парата фиг.1D в положение .фиг.43.Оставете съда до 
автоматичното изключване на помпата и преставане изтичане на разтвор от 
накрайника. 

След това поставете регулатора за парата в изходно положение 
.Програмата продължава с промиване модула за приготвяне на кафето.(около 5 

мин.)За приключването на втория етап сигнализира светещия индикатор  и 
мигащия . 

Изсипете съдържанието на контейнера за отпадъка. 
Изплакнете и напълнете с прясна вода резервоара.Машината е готова за работа 

Препоръчително е първата чаша кафе приготвена след почистването да се 
изхвърли. 
 
Какво да правим ако... 
Процеса за приготвяне на кафе се прекъсва и започва да мига индикатора 
за резервоара с вода фиг.3к  
-Свършила е водата в резервоара.Напълнете и натиснете бутона за приготвяне на 
едно или две кафета. 
-Водния резервоар не е поставен правилно 
-Едрината на смляното кафе е твърде малка.Настройте правилно устройството за 
мелене на кафето. 
Машината не реагира на натискане на бутоните.Мига индикатора на 
контейнера за кафейния отпадък  
-Контейнера за отпадъка е препълнен.Почистете и измийте 



Машината не реагира на натискане на бутоните.Мигат всичките пет 

индикатора ,а също и индикатори или  
-Модула за приготвяне на кафето се е запушил.Почистете модула,както бе посочено 
по-горе и регулирайте количеството на смляното кафе отново. 
-Модула за приготвяне на кафе се е препълнил.Количеството поставено кафе е 
повече от необходимото.Почистете устройството.Правилно дозирайте количеството 
кафе при използване на готово смляно кафе. 
Ако след извършените действия няма резултат,сигнализираите в оторизирания 
сервиз. 
Температурата на кафето е твърде ниска 
-Предварително подгрявайте чашите за кафе.Настройте по-висока температура на 
кафето. 
-Ако е необходимо стартирайте програма за почистване 
Кафето е твърде слабо 
-Количеството на смляното кафе за една чаша е твърде малко.Настройте отново. 
-Контейнера за кафе на зърна е празен 
-Кафето е твърде едро смляно.Настройте устройството за мелене. 
Млякото не е добре разпенено 
-Млякото е било твърде топло,с високо маслено съдържание или недобро качество. 
-Накрайника за парата е запушен 
Затруднено е поставянето на контейнера за кафе на зърна 
-В мелницата са останали непочистени зърна от кафе.Почистете 
Устройството за мелене работи твърде шумно 
Възможно е в устройството да е попаднало чуждо тяло.Почистете.При необходимост 
се обърнете към сервиза. 
Модула за приготвяне на кафе не може да се извади 
Вероятно модула е поставен неправелно. 
-Без да изключвате машината поставете контейнера за кафе в положение Смляно 
кафе. 
-Изключете машината и извадете устройството,както бе описано по-горе. 
Модула за приготвяне на кафе не може да се постави 
Вероятно устройството не е добре фиксирано.Поставете лостчето с бял цвят в крайно 
горно положение. 
 
При необходимост от преместване на машината 
За транспортиране използвайте само орогинална опаковка. 
Пазете от удари 
Изпразнете всички течности и изпуснете парата.Това ще предотврати повреждане на 
машината при отрицателни температури. 
За да отделите парата първо отстранете резервоара за водата.Натиснете бутона за 
генериране на пара и завъртете регулатора.След като парата спре да излиза от 
накрайника върнете регулатора в изходно положение и изключете машината. 
 


