SAECO
АВТОМАТИЧНА КАФЕМАШИНА INCANTO CLASSIC
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Поздравяваме Ви за избора, който направихте. Моля прочетете внимателно тези инструкции, за да осигурите
сигурна и дълготрайна работа на закупената от Вас кафемашина. Моля имайте предвид, че тя е предназначена
само за работа в домашни условия.
За безопасна работа
1. При опасност, предизвикана от работата на този уред, моля незабавно извадете щепсела на
захранващия кабел от контакта.
2. Използвайте тази кафемашина само:
- в закрито помещение
- за приготовление на кафе, затопляне на вода, разбиване на мляко и затопляне на напитки с
пара
- за работа в домашни условия
- за употреба от възрастни в нормално психическо и физическо състояние
3. Никога не използвайте машината за употреба при условия, различни от горепосочените, за да
избегнете евентуални рискове при работа. Никога не поставяйте в контейнерите субстанции, различни
от посочените в инструкциите за употреба. При пълнене на различните контейнери е нужно да се
затворят всички останали, за да се избегне предварително смесване на субстанциите. Контейнерът за
вода трябва да се пълни само с прясна питейна вода. Гореща вода и/или друга течност могат да
повредят машината. Избягвайте употребата на газирана вода. Настройвайте кафемелачката само
докато е в употреба. Пазете пръстите си от кафемелачката и изсипвайте вътре само кафе на зърна.
Преди да пълните или бъркате в кафемелачката, изключете машината от бутона за централното
захранване и извадете захранващия кабел от контакта.
4. Захранване:
- Кафемашината трябва да бъде захранвана само от изправен и подходящ контакт.
- Волтажът на захранващия контакт трябва да бъде в съответствие с показателите върху
идентификационния стикер на машината.
5. Инсталация:
- Поставете уреда върху равна и незагрята повърхност!
- Поддържайте разстояние от поне 10 см от околните стени и нагревателни компоненти.
- Този уред е податлив на повреди при температури под 0º С.
- Щепселът на централния захранващ кабел трябва да бъде свободен за достъп по всяко време.
- Не повреждайте, удряйте и поставяйте до горещи повърхности захранващия кабел.
- Не оставяйте кабела да виси ниско над пода, тъй като някой може да се спъне в него, или да
предизвика падането на уреда на земята.
6. Опасности
- Деца и хора, незапознати с правилата за управление, не следва да работят с този уред.
- Този уред не е безопасен за деца.
- Не пазете опаковъчните материали на места, достъпни за деца.
- Не насочвайте парата от топлата вода или самата гореща пара към себе си или към друг човек
(Опасност от изгаряне).
- Не поставяйте предмети в отворите на уреда (Опасност! Електрическо напрежение!)
- Не докосвайте и не се опитвайте да извадите захранващия кабел с мокри ръце, или когато сте с
мокри крака.
Внимание: Опасност от изгаряне при допир с горещата вода, парата или накрайника за топла вода и пара.
7. Дефекти:
- Не използвайте уреда, ако има повреда или съмнение за повреда; например, след като сте
уредът е падал на земята.
- Ремонтирайте този уред само при оторизирано сервизно лице.
- Не се опитвайте да работите с уреда в случай че захранващият кабел е дефектен.
- Изключвайте уреда преди да отворите вратичката за поддръжка!
8. Почистване / премахване на калция:
- Преди почистване, извадете захранващия кабел от контакта и изчакайте уреда да се охлади.
- Не пръскайте уреда с вода и не го потапяйте във вода.

Не се опитвайте да изсушите която и да било част на уреда в обикновена или микровълнова
фурна.
9. Резервни части:
- От съображения за сигурност, използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.
10. Изхвърляне на отпадните продукти:
- Опаковъчният материал на този кафеавтомат може да бъде рециклиран.
- При изхвърляне на самия уред извадете захранващия кабел от контакта и го прережете в
точка, близка до тялото на машината.
- Изпратете уреда и захранващия кабел до следгаранционния сервизен център или до
официалния център за изхвърляне на този тип отпадъци.
11. Тези инструкции за употреба са тествани от SEV за съответствие със стандартите за сигурност, и са
анализирани за рискове, свързани с работата на машината. При изготвянето на тези инструкции сме
имали пред вид работа, основана на разумното и правилно използване на уреда.
-

За правилна употреба
Като начало:
1. Подготовка:
1.1.
Напълнете контейнера за кафе на зърна
1.2.
Напълнете контейнера за вода
1.3.
Включете захранващия кабел (Вижте идентификационния стикер)
2. Проветряване:
2.1.
Поставете съд под дюзата за пара.
2.2.
Включете бутона за захранване (Намира се на гърба на машината).
2.3.
Започнете да изпускате гореща вода, докато започне да тече равномерно.
3. Индикации на дисплея:
3.1.
Мигащи светлини: Машината загрява
3.2.
Постоянни светлини: Машината е готова за работа
4. Ако уредът не се използва за продължителен период от време, проветрете (извадете
въздуха от машината) преди работа.
Фуния за мляно кафе

Врата за поддръжка*
Изходяща дюза за кафе
(с настройка на
височината)
Чекмедже за отпадъци от
кафе (достъп: отворете
вратичката за
поддръжка)*

Лост за настройка на степента
на смилане*
Лост за настройка на
количеството кафе*
*Контейнер за прясна вода

Еспресо
Кафе
Пара

< Бутон за централно
захранване

Прочистване

*Въртящ се бутон за пара и
топла вода
*Контролен панел >

Поднос за капки /
решетка на подноса за
капки*
Индикатор за пълен
поднос за капки*

Предварително смляно
кафе

Контейнер за кафе на зърна >

*Ръкохватки
*Дюза за гореща вода и пара

Неправилна работа
Напълнете с кафе на зърна
/ Изпразнете чекмеджето за
отпадъци от кафе
Допълнете с вода /
Проветрете машината

Настройка (Само ако се налага):
1. Степен на смилане (Настройвайте само докато кафемелачката работи): Машината Ви се доставя
предварително настроена на средна степен. Препоръчителната степен на настройка е 8 (+4/-2)
Ако кафето тече:
Прекалено бързо: Настройте на по-фино смилане
Прекалено бавно: Настройте на по-грубо смилане
(При завъртане на лоста наляво меленето е по-фино; при завъртане наляво меленето е по-грубо)
2. Количество кафе
1) Поставете чаша под дюзата
2) Натиснете и задръжте желания бутон (еспресо или кафе)
3) Пуснете бутона при достигане на правилното количество
4) Горното количество се запазва в паметта на машината

Приготовление на кафе:
1. Кафе на зърна:
1.1
Поставете чаша / чаши под дюзата (Възможно е да използвате различни по големина чаши)
1.2
Настройте по височина носещото тяло на дюзата, така че да пасне на размера на чашата
Изберете количеството кафени зърна, които да бъдат смилани за приготвянето на едно кафе (При
завъртане на лоста наляво кафето е по-силно; при завъртане наляво кафето е по-слабо)
1.3
Натиснете бутона за еспресо или кафе веднъж за едно кафе и два пъти за две кафета
1.4
Издърпайте чашата
! За да подобрите каймака на кафето:
- Използвайте друго печено кафе (проверете дали това е подходящият тип кафе за
напълно автоматична еспресо машина)
- Използвайте прясно изпечено кафе на зърна
- Променете степента на смилане
2. Предварително смляно кафе
2.1
Поставете чаша / чаши под дюзата (Възможно е да използвате различни по големина чаши)
2.2
Настройте по височина носещото тяло на дюзата, така че да пасне на размера на чашата
2.3
Изберете “Предварително смляно кафе”
2.4
Напълнете контейнера за предварително смляно кафе
- Максимум 1 мерна единица
- НИКОГА не използвайте инстантно кафе!
2.5
Натиснете 1 път бутоните за еспресо или кафе
2.6
Издърпайте чашата
3. Капучино
3.1
Напълнете 1/3 от чашата със студено мляко
3.2
Изберете “Пара” (Бутона премигва: режим “Загряване”; Бутона свети постоянно: режим
“Готовност”)
3.3
Започнете подготовка на пара
- Изпразнете от остатъчната вода
- Затворете въртящия се бутон
3.4
Поставете чашата под дюзата за пара
- Потопете накрайника 3-4 см в млякото
- Отворете въртящия се бутон
3.5
Започнете да правите млякото на пяна
- Движете чашата докато правите пяна
3.6
Спрете приготвянето на пяна чрез затваряне на въртящия се бутон и издърпайте чашата.
3.7
Добавете разбитото мляко към кафето си
3.8
Почистете накрайника за пара с влажна кърпа, така че пяната на млякото да не засъхва върху
дюзата.
4. Пара
4.1
Изберете “Пара” (Бутона премигва: режим “Загряване”; Бутона свети постоянно: режим
“Готовност”)
4.2
Започнете подготовка на пара
- Изпразнете от остатъчната вода
4.3
Поставете чашата под дюзата за пара
- Потопете накрайника 3-4 см в напитката
4.4
Загрейте напитката чрез въртеливи движения по време на пълненето
4.5
Приключете подготовката чрез затваряне на въртящия бутон и издърпайте чашата
4.6
Почистете накрайника за пара с влажна кърпа, така че пяната на млякото да не засъхва върху
дюзата.
! След подготовка на “Капучино” или “Пара”
Натиснете бутона за “Пара” и изтеглете 1 чаша гореща вода, така че водата да се охлади до температурата
на нормално кафе. Вижте 2. Проветряване т.2 и т.3.
5. Гореща вода
5.1
Настройте накрайника ако е нужно
5.2
Поставете чашата под дюзата
5.3
Започнете подготовка на топла вода
5.4
Пуснете топла вода.
5.5
Прекратете приготвянето на топла вода чрез затваряне на въртящия се бутон и изтеглете чашата.

Програмиране
1. Започнете така:
1.1
Изключете машината от централния бутон за захранване.
1.2
За да влезете в режим “Програмиране”, натиснете бутоните за еспресо и пара, задръжте ги и
включете машината от централния захранващ бутон.
2. Измерване на твърдостта на водата
2.1
Поставете върха на тестовата лента и проверете резултата след 1 сек.
2.2
Натиснете бутона за предварително мляно кафе.
2.3
Натискайте го последователно, докато постигнете подходящата настройка:
Твърдост 1
Твърдост 2
Твърдост 3 (Фабрично настроена)
Твърдост 4
3. Функция за изплакване на циркулацията на машината
В момента, в който машината бъде включена, остатъчната вода се изплаква от циркулацията. По този
начин, първата чаша кафе ще бъде направена с прясна вода.
3.1
Натиснете бутона “Еспресо”
Ако левият индикатор за допълване с вода свети, функцията е активирана.
Ако не свети, функцията е дезактивирана.
4. Функция за предварително овлажняване на кафето
Тази функция позволява предварително овлажняване на кафето, като сваряването започва след кратка
пауза.
4.1
Натиснете бутона “Кафе”
Ако централния индикатор за допълване с кафени зърна свети, функцията е активирана.
Ако не свети, функцията е дезактивирана.
5. Функция за предварително смилане
По време на подготовката, следващата порция кафе ще бъде вече смляна от кафемелачката (Идеална при
приготовление на няколко порции кафе)
5.1
Натиснете бутона за пара.
Ако десният индикатор за проблем при работата свети, функцията е активирана.
Ако не свети, функцията е дезактивирана.
Приключете програмирането по този начин:
Изключете машината от централния захранващ бутон.
Включете машината отново, за да активирате програмираните функции.
Panarello
1. Използвайте накрайника за направа на пяна като накрайник за пара, за да направите прекрасно,
горещо капучино с голям каймак.
2. Действайте като при направата на “Пара / Капучино”, като потопите накрайника около 3-4 см в
млякото.
3. Освободете накрайника и извадете дюзата.
4. Почистете с влажен плат.
5. Разглобете накрайника.
6. Поставете частите на накрайника под течаща вода, за да отстраните остатъците от мляко. Подсушете
отделните части, сглобете ги отново и ги поставете на машината.
Прочистване на циркулацията на машината (Автоматично)
Всеки 3-4 месеца или когато бутонът за прочистване светне.
- За да прочистите циркулацията от натрупаните частици и утайки от водата, проверете дали
захранващият кабел е и машината са включени.
- Използвайте нетоксичен, безвреден материал, продаван в битовите магазини.
- Никога не използвайте оцет (Това може да повреди уреда!)
- Когато машината се охлади!!! Следвайте инструкциите на производителя!
- Ако машината бъде изключена по време на процедурата,тя ще продължи отново от позицията, в която е
спряла, след като бъде включена.

- През целия процес на прочистване, машината спира автоматично на интервали разпространението на
прочистващия препарат.
1. Подготовка:
1.1
Поставете голям съд под накрайника за топла вода и пара.
1.2
Напълнете разтвора според инструкциите на производителя в контейнера за вода.
2. Прочистване (около 45 мин.):
2.1
Натиснете бутона за прочистване за 5 секунди.
2.2
Отворете въртящия се бутон чрез завъртане надолу.
2.3
В момента, в който всички контролни бутони премигнат в зелено, затворете въртящия се бутон.
3. Изплакване:
3.1
Изплакнете контейнера за вода и го напълнете отново с вода.
3.2
Отворете въртящия се бутон и изкарайте съдържанието не контейнера.
3.3
Затворете въртящия се бутон.
Прилежащи аксесоари
1.
2.
3.
4.

Ключ за гнездото за овлажняване на кафето за сваляне и сглобяване.
Почистваща четка
Дозираща лъжица за кафе
Тестова лента за твърдостта на водата

Технически данни
- Номинално захранване: Вижте индикационния стикер на машината
- Номинална изх. мощност: Вижте индикационния стикер на машината
- Захранване: Вижте индикационния стикер на машината
- Кутия: метал / пластмаса
- Размери (в/ш/д): приблизително 27.5 / 35 / 42 см
- Тегло (нетно): приблизително 10 кг.
- Дължина захр. кабел: 1.2 м
- Място за допълнителен кабел: да
- Контролен панел: предно разположен
- Водосъдържател: изваждащ се тип
- Капацитет: на водосъдържателя – 1,8 л
: на контейнера за кафе на зърна – 180 г зърна
- Нагревателен компонент: алуминий
- Налягане на помпата: 15 bar
- Съоръжения за сигурност: Клапан за изпускане с чувствителност към високо налягане
: термостат за нагревателя
: термостат за сигурност
При възникване на проблеми
1. Няма индикации (машината няма захранване)
Включете централното захранване
Проверете кабела и контакта
2. Когато изберете “Смляно кафе” излиза само вода вместо кафе
Напълнете с една мерна лъжичка смляно кафе
3. Кафето не е достатъчно горещо
Затоплете чашите предварително
Почистете устройството за смесване на кафе
Прочистете машината ако се налага
4. Времето за нагряване е прекалено дълго / Няма достатъчно вода
Прочистете машината
5. Устройството за на кафе не може да бъде извадено
5.1
Затворете вратата за поддръжка
5.2
Включете машината
5.3
Устройството е заключено
5.4
Продължете с:
Устройство за смесване на кафето: Почиствайте го всяка седмица, Никога не го мийте с
миална машина!!!
Отворете вратата за поддръжка и извадете подноса за капки и чекмеджето за отпадъци от
кафе
За да извадите от машината:
1. Освободете филтъра с приложения ключ за развиване и го извадете от долната част.

2. Натиснете бутона “Push” и изтеглете смесващото устройство. Ако се налага, отвийте горния филтър на
смесващото устройство.
3. Почистете всичко под топла течаща вода и оставете да изсъхне добре. Почистете мястото за
поддръжка.
4. Сглобете смесващото устройство и го плъзнете обратно. Докато го вкарвате, не натискайте бутона
“Push”!!!
5. Поставете обратно чекмеджето за отпадъци, и след това сервизната врата.
Ако смесващото устройство не може да се прибере обратно
Възстановете устройството в оригиналното положение (Вижте илюстрацията).
6. Подготовката започва:
6.1
Мигащ пети бутон в оранжево: Прочистете машината
6.2
Мигащи втори, трети и четвърти бутон в зелено: Изтеглете топлата вода докато не светнат в
зелено бутони номер две и номер три.
6.3
Светещи първи индикатор: Допълнете с прясна вода
6.4
Мигащ първи индикатор: Проветрете машината
6.5
Светещ втори индикатор: Допълнете с кафе на зърна
6.6
Мигащ втори индикатор: Изчистете чекмеджето с отпадъци от кафе (Работете само когато
машината е включена)
6.7
Светещ последен индикатор: Вкарайте смесващото устройство правилно, както и подноса за капки
и чекмеджето за отпадъци от кафе. Затворете вратата за поддръжка.
6.8
Мигащ последен индикатор: Блокирала мелачка за кафе. Моторът на смесващото устройство е
блокирал. Свържете се с техник.
7. Почистване
Използвайте мек, не драскащ почистващ препарат.
- Почиствайте машината само след като сте извадили захранващия кабел от контакта.
- Никога не използвайте обикновена или микровълнова фурна, за да изсушите
машината.
Кутия: Почистете с меко и влажно парче плат.
Чекмедже за отпадъци от кафе / Поднос за капки: Изплакнете под течаща вода.
Контейнер за вода: Изплакнете под течаща вода. Извадете филтъра, който е в контейнера и изплакнете
изцяло. Поставете филтъра обратно на мястото му.

