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Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Поздравляем Вас с приобретением кофемашины Эспрессо Автоматик Серии EA88.
Благодаря ей Вы сможете приготовить разный кофе (эспрессо, ристретто или лунго)
автоматическим способом. Также, с ее помощью легко приготовить молочные напитки,
такие как, например, капучино.   Наш прибор был создан для того, чтобы дать Вам
возможность наслаждаться в домашних условиях не зависимо от времени суток или дня
недели качеством приготовления кофейных напитков не уступающим качеству кофе в
ресторане. Вы оцените как вкус напитка в чашке, так и простоту использования прибора.
Вы сможете регулировать объём, крепость и температуру Ваших напитков. 

Благодаря системе Компакт Термоблок давлению помпы в 15 бар и использованию
свежемолотого кофе, Ваша кофемашина позволит получить Вам максимально
ароматный ристретто, эспрессо и горячий кофе с пенкой светло-коричневого цвета.   

Новая функция One Touch Cappuccino позволяет сделать один или два капучино или
латте за минимальное количество времени и насладиться вкусными напитками.

Обычно, для того, чтобы ощутить весь вкус напитка, эспрессо подают в маленьких
фарфоровых расширяющихся к верху  чашечках.  Для получения эспрессо оптимальной
температуры с плотной пенкой, советуем Вам предварительно подогревать чашки.  

Вам, вероятно, придется попробовать несколько видов кофе, прежде чем Вы найдёте
наилучший для Вас сорт кофе в зёрнах. Пробуя разные виды кофе и/или степень его
обжарки Вы, в конце концов, получите оптимальный результат. 

Аромат кофе эспрессо более богат, чем аромат классического кофе. Несмотря на свой
более выраженный и устойчивый вкус, в эспрессо содержится меньше кофеина, чем в
классическом кофе (около 60-80 мг на чашку по сравнению с 80-100 мг на чашку) при
меньшей продолжительности фильтрации.  

Качество воды также является определяющим для качества напитка в чашке. Для
наилучшего результата используйте холодную воду из-под крана (не давайте воде
отстаиваться, контактируя с воздухом) без запаха хлора. 

Сенсорный эргономический и удобный экран упростит Вашу работу с кофемашиной.
Он проведёт Вас через все этапы, начиная с приготовления напитков и заканчивая
операциями по уходу за прибором.

Желаем Вам получить много удовольствия от Вашей машины KRUPS. 

Команда KRUPS
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Для наилучшего использования кофемашины и получения качественного кофе,
приводим ниже несколько полезных советов: 

• Качество воды очень влияет на аромат напитков. Кальций и хлор могут искажать вкус
Вашего кофе. Рекомендуем Вам использовать фильтрующий патрон Кларис Аква Фильтр
Систем (Claris Aqua Filter System), или слабо минерализованную воду, чтобы сохранить
аромат кофе. 

• При приготовлении ристретто, эспрессо и классического кофе пользуйтесь
предварительно прогретыми фарфоровыми чашечками в форме тюльпана (ставя их
просто под горячую воду), размер которых соответствует Вашему вкусу. Для капучино,
кофе латте и горячего молока лучше использовать чашки из толстого стекла для получения
наилучшего результата

• Зёрна обжаренного кофе могут потерять аромат, если их хранить в не надлежащих
условиях. Используйте количество зёрен, эквивалентное Вашему потреблению за 4-5 дней.
Кофе в зёрнах бывает очень разного качества. Мы рекомендуем Вам использовать
арабику, а не робусту. Вам придется, наверное, попробовать несколько разных сортов,
прежде чем Вы найдёте наилучший для Вас вариант. Отберите и не используйте
маслянистые и карамелизованные зёрна. Они могут повредить кофемашину. 

• Качество и тонкость помола зёрен кофе влияют на силу аромата и  качество пенки. Чем
тоньше помолото зерно, тем более маслянистой будет пенка. Тонкость помола зависит от
напитка, который Вы собираетесь приготовить: тонкий помол для ристретто и эспрессо,
более грубый – для классического кофе. 

• Вы можете использовать пастеризованное молоко, молоко, прошедшее термообработку,
обезжиренное, на половину обезжиренное молоко из холодильника (7°C). При
использовании специальных видов молока (молока, пропущенного через микрофильтр,
цельного, ферментированного, обогащённого молока…) Вы можете не получить
желаемого качества пенки. 
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В данном руководстве Вы найдёте всю необходимую информацию по введению прибора в действие,
использованию и уходу за Вашей автоматической кофе/эспрессо машиной. 
Здесь также приводятся советы по технике безопасности.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем впервые использовать машину и
сохраняйте его.  Компания Krups не несёт ответственность за неправильное использование прибора. 

Руководство по символам инструкции по эксплуатации
Символы и специальные слова, используемые в настоящем руководстве.

Опасность: Предупреждение о возможности нанесения тяжёлых телесных повреждений и
травм, несовместимых с жизнью. Изображение молнии предупреждает об опасно-
сти, связанной с электричеством.

Внимание: Предупреждение о возможной проблеме, повреждение или поломке прибора.

Важно: Общее или важное замечание по работе прибора.

Материалы, поставляемые в комплекте с кофемашиной 
Проверьте наличие всех материалов, поставляемых в комплекте с Вашей кофемашиной. Если чего-
то не достаёт, позвоните прямо на «горячую линию» (см. ст. 80 Первоначальные настройки).
Поставляемые материалы:
- Эспрессо Автоматик Серии EA88
- 2 пластинки таблеток для чистки
- 1 пакетик средства для удаления накипи
- Трубка всасывания молока на блоке One Touch Cappuccino
- Ключ для разбора выхода пара
- Брошюра по правилам безопасности
- Фильтрующий патрон Кларис Аква Фильтр Систем (Claris Aqua Filter System) с деталью для

закручивания
- 1 полоска для определения степени твёрдости воды 
- Инструкция по эксплуатации
- Перечень сервисных центров компании KRUPS
- Гарантийные документы
- 1 провод питания
- 1 комплект для чистки наконечника для пара

Возможны изменения в технических данных.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

!

!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Прибор: Automatic Espresso 
Series EA88

Резервуар для кофе в
зёрнах: 250 г

Электропитание: 220-240V~ / 50 Hz Давление помпы: 15 бар

Потребление 
энергии:

В рабочем 
состоянии:
1450 W

Вод в эксплуатацию и
размещение:

Внутри помещения в
сухом месте (не допус-
кайте  замерзания).

Размеры (В x Д x Ш): 376 x 274 x 404 мм

Резервуар для
воды: 1,7 Л Вес EA88: 9.5 кг
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Уточнения по некоторым деталям:
Ёмкость для сбора капель: позволяет собирать воду или кофе, которые могут вытекать
из кофемашины в процессе или после приготовления кофе. Важно всегда держать её на
месте. Выдвижной ящичек для кофе: позволяет сохранить излишек молотого кофе. 

Важно : Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохра-
ните его. Соблюдайте правила технике безопасности.

Производитель
SAS GSM
Rue Saint-Léonard
F-53104 Mayenne
Франция

Описание разных символов

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

!

ОБЩИЙ ВИД 

A Крышка резервуара для воды
B Ручка резервуара для воды
C Резервуар для воды
D Выдвижной ящичек для кофе
E Коллектор кофейной гущи
F Отверстия подачи кофе
G Решётка и съёмная ёмкость для сбора ка-

пель
H Крышка резервуара для кофе в зёрнах 
I Решётка для чашек
J Блок One Touch Cappuccino
K Кнопка для регулировки вспенивания мо-

лока
L трубка всасывания молока

M Поплавок уровня воды
Резервуар для кофе в зёрнах

N Регулятор тонкости помола
O Отводящий жёлоб для чистки
P Кофемолка с металлическими но-

жами
Сенсорный экран

Q Сенсорный экран
R Кнопка программирования
S Кнопка “включение/выключение”

1

2

Позволяет подтвердить этап.
Позволяет прервать процесс
приготовления или осуществляемое
действие.

Разрешение для перехода к
следующему этапу.

Позволяет вернуться к
предыдущему этапу.    МЕНЮ: ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

Позволяет вернуться к главному
меню

Доступ к меню управления люби-
мыми рецептами.

Аварийный сигнал + Создание закладки "любимые ре-
цепты".
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Опасно : Подключите прибор к заземлённой розетке мощностью 230В. В противном случае
возникает риск поражения электрическим током!
Следуйте инструкциям по технике безопасности в буклете "Информация о
безопасности".

Первоначальные настройки
При первом использовании кофемашины Вам следует осуществить некоторые настройки.
Следуйте указаниям, высвечивающимся на экране. Цель следующих друг за другом инструкций
– предоставление визуальных ориентиров. 
Подключите прибор к сети, нажав на кнопку Вкл./Выкл. (Q). Далее следуйте указаниям прибора.
Ниже приводятся настройки, которые нужно осуществить:
Язык
Выберите язык выводимых на экран сообщений, нажимая на стрелочки до тех пор, пока не
появится нужный Вам язык. 
Подтвердите Ваш выбор, нажав на OK.
Страна
Выберите страну Вашего проживания, нажимая на стрелочки до тех пор, пока не появится нужная
Вам страна. 
Нажмите на OK для подтверждения Вашего выбора.
Если вашей страны нет в списке, нажмите ДРУГАЯ.
Прибор предложит Вам настроить следующие параметры:
Номер «горячей линии» в стране Вашего проживания 
Если Вам не известен номер телефона «горячей линии» в стране, которую Вы ввели в список,
найдите его на Интернет сайте, указанном на экране. 
Единица измерения                                                     
У Вас есть возможность выбрать единицу измерения объёма по Вашему усмотрению между
унциями и миллилитрами.  
Дата и время                                                                      
Настройте время, выбрав часовой формат (24Ч или AM/PM).
Автоматический запуск (Auto on) / Автоматическое отключение (Auto off)
Вы можете запрограммировать время ежедневного автоматического включения Вашей
кофемашины. Выберите желаемое время автоматического включения прибора в
предварительно выбранном Вами часовом формате. 
Вы также можете выбрать время, по истечении которого устройство автоматически выключается
(время неиспользования).
Жёсткость воды                                                               
Вам необходимо настроить машину в зависимости от степени жёсткости воды от 0 до 4. 
Подробная информация об определении жёсткости воды:
Прежде чем использовать прибор в первый раз, определите степень жёсткости воды, чтоб
настроить прибор соответствующим образом. Повторите эту операцию, если Вы пользуетесь
Вашей кофемашиной вне дома или если заметили, что жёсткость воды изменилась. Чтобы узнать
степень жёсткости Вашей воды, воспользуйтесь полоской, входящей в комплект прибора или
обратитесь за этой информацией в компанию, снабжающую Вас водой. 
Информацию о степени жёсткости воды Вы найдёте в нижеприведенной таблице:

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ КОФЕМАШИНЫ
УСТАНОВКА ПРИБОРА
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Наполните стакан водой и опустите в него полоску. Рис. 1
Определите через 1 минуту степень жёсткости воды. Рис. 2
Отметьте количество красных зон при настройке прибора.
Регулировка промывки кофейного цикла 
Вы можете включить или отключить автоматическую промывку устройства подачи кофе при
включении машины

Установка фильтра
При первом включении кофемашины, прибор предложит Вам установить фильтр. Если Вы
этого хотите, нажмите на «ДА» и следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране. 
Установка патрона с фильтрующим элементом в прибор: Прикрутите патрон к нижней части
резервуара с водой с помощью специального инструмента, поставляемого в комплекте с
патроном. Рис. 3.
Отметьте месяц установки фильтра (позиция 1 на иллюстрации, цифра слева при открытии)
поворачивая серое кольцо, расположенное в верхней части фильтра. Месяц замены фильтра
указывается в позиции 2 иллюстрации. Рис. 4.
Поставьте под выход пара емкость 0,6 л. Рис. 5.
Включение машины должно произойти независимо от того установлен фильтр или нет. Для
работы прибора необходимо чтобы система была заполнена водой. Для этого следуйте
инструкциям, высвечиваемым на экране. Аппарат начнет работать с процедурой
предварительного нагрева, заполнения системы водой и потом проводит тест, и после этого
автоматическую промывку.
На экране высвечивается главное меню напитков. 

Подготовка прибора
Выньте резервуар для воды и наполните его. Рис. 6.
Закройте резервуар крышкой. Рис. 7.
Откройте крышку резервуара для кофе в зёрнах и насыпьте туда кофейные зёрна (максимум
250 г) Рис. 8.
Закройте крышкой резервуар для кофе в зёрнах Рис. 9.

Приготовление напитков
В зависимости от выбранного Выми напитка, Ваша кофемашина Эспрессо Автоматик
Серии EA88 автоматически определит необходимое количество молотого кофе. 

Подготовка кофемолки
Крепость Вашего кофе зависит от тонкости помола кофейных зёрен. Чем мельче помолоты
зёрна, тем крепче и жирнее кофе. Крепость зависит также от типа используемого кофе.  

Степень 
жёсткости

Степень 0
Очень 

мягкая
Степень 1

Мягкая
Степень 2
Средняя

Степень 3
Жёсткая

Степень 4
Очень 

жёсткая
° 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 
прибора 0 1 2 3 4

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ 
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Отрегулируйте тонкость помола, вращая регулятор «тонкости помола» (N), расположенный в
резервуаре для кофейных зёрен.  Мы рекомендуем вам выполнить эту операцию во время процесса
помола, постепенно передвигая переключатель. Выпив 3 чашечки кофе разного помола, Вы отчётливо
почувствуете разницу во вкусе. 
Функция регулирования тонкости помола очень полезна, если Вы хотите получить более или менее
крепкий напиток. Однако не рекомендуется  регулировать помол систематически. 

Приготовление напитков на основе кофе 
Цель этой главы – объяснить работу машины, взяв в качестве примеров функции "Эспрессо" и
"Американо".
Приготовление эспрессо
Нажмите на кнопку «Эспрессо».
Если прибор обнаруживает недостаток воды для приготовления напитка, он просигнализирует Вам
о необходимости наполнить резервуар. 
Поставьте чашку или чашки под выпускное отверстие для кофе. 
Вы можете увеличить или уменьшить выход кофе в зависимости от размера Вашей чашки/чашек. Рис.
10.

Возможные настройки
Ваш прибор позволяет приготовить одну или две чашки кофе. 
Выбор крепости: чем больше будет качественных зерен, тем более крепким будет напиток. Вы можете
изменить крепость кофе, воспользовавшись кнопками – и +, расположенными справа и слева от
символов. Нажмите на кнопку« OK » на сенсорном экране, чтобы запустить процесс приготовления
напитка. 

Машина осуществляет помол зерна, прессование смолотого кофе и наконец, фильтрацию. 
Можно регулировать объём кофе в процессе приготовления с помощью кнопок - и +. 
В любой момент Вы можете остановить приготовление, нажав на кнопку «СТОП». Внимание, при
нажатии на «стоп» вводится фаза выравнивания, которая длится до 30 секунд. Это нормально. 
Когда цикл прерывается, остановка не происходит мгновенно. Машина заканчивает цикл, но при этом
процесс приготовлении аннулируется.

Приготовление американо
Этот напиток был изобретен американцами, предпочитавшими кофе, сваренный в кофеварке с
фильтром, и считавшими, что европейский эспрессо слишком крепкий. Таким образом, они взяли
привычку добавлять горячую воду в эспрессо.
Выберите рецепт "Американо" на экране. Поставьте чашку или чашки под сопло подачи кофе.
Вы можете регулировать высоту сопел подачи кофе в зависимости от размера чашки. Рис. 10.
Вы можете изменить количество, используя кнопки - и +. Нажмите "ОК" на экране, чтобы начать
приготовление.
Всегда можно увеличить или уменьшить количество воды в напитке во время приготовления. 
Вы можете остановить приготовление в любой момент, нажав "STOP".
Внимание! При нажатии кнопки "стоп" начинается фаза останова цикла, которая может продлиться
до 30 секунд. Эта фаза является нормальной.

Внимание : Автоматическая промывка кофейного сопла
Машина может выполнять автоматическую промывку после выключения, если рецепт
приготовления требует этого. 
Цикл промывки длится несколько секунд, его остановка производится автоматически.

!
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Приготовление других напитков
БЛОК « ONE TOUCH CAPPUCCINO »
Этот блок "One Touch Cappuccino" облегчает приготовление одной или двух чашек капучино
или латте.
КАПУЧИНО / ЛАТТЕ
- Подготовка прибора:
Подсоедините трубку всасывания молока левой стороной к блоку « One Touch Cappuccino ».
Вставьте другой конец в емкость с молоком Рис. 11. Устройство позволяет приготовить одну или
две чашки одновременно.
Поставьте чашку или чашки и переключите ручку блока в нужное положение: капучино или
латте Рис. 12.
- Выбор параметров и приготовления напитков
Нажмите кнопку "Капучино Латте" (1 чашка) или "Капучино x 2" (2 чашки).
Все параметры можно изменять. 
При приготовлении каждой чашки капучино, машина будет принимать за основу последний
приготовленный рецепт.
После того как выбрали параметры, нажмите OK. 
Пар используется для приготовления молочной пены. Поскольку для выработки пара требуется
высокая температура, устройство обеспечивает этап дополнительного предварительного
нагрева.
Следующие этапы автоматически идут друг за другом: вспенивания молока, измельчение кофе и
приготовление кофе. 
Ваш напиток готов для дегустации Рис. 13.

МОЛОЧНАЯ ПЕНА
Подготовка устройства.
Подключите трубку для всасывания молока с левой стороны к блоку  "One Touch Cappuccino".
Вставьте другой конец в емкость с молоком рис. 11.
Поместите чашку(и) и переключите ручку блока в положении капучино. Пар используется для
вспенивания молока. Поскольку производство пара требует повышенной температуры, прибор
производит дополнительный этап предварительного прогревания.
Выберите рецепт "Молочная пена" на экране. Меню позволяет настроить длительность
вспенивания. Вы можете изменить ее, нажимая на кнопки + или -, нажмите "ОК". Последняя
используемая длительность вспенивания будет сохранена в памяти для следующего рецепта.

ПРОМЫВКА БЛОКА « ONE TOUCH CAPPUCCINO »
Мы советуем промывать блок "One Touch Cappuccino" после приготовления каждого рецепта на
основе молока.
Поэтому, в конце каждого рецепта, на экране появляется сообщение , чтобы напомнить вам об этом.
Чтобы запустить промывку, просто нажмите на значок сообщения. В противном случае, она будет
проведена автоматически при выключении устройства, в то время когда Вы захотите его выключить.
Вы также можете начать процесс промывки в меню: техническое обслуживание. Для этого нажмите
кнопку «Прог» ==> «Техническое обслуживание» ==> «Промывка аксессуара».

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Выберите рецепт "Горячая вода" на экране. Поставьте чашку или чашки под отверстия для
подачи кофе.
Вы можете регулировать высоту сопел подачи кофе в зависимости от размера чашки (чашек). Рис.
10.
Вы можете изменить количество, используя кнопки + или -. Нажмите кнопку "ОК", чтобы начать
приготовление.
Всегда можно увеличить или уменьшить количество воды в напитке во время приготовления.
Вы можете остановить приготовление в любой момент, нажав "STOP". Внимание! При нажатии
кнопки "стоп" начинается фаза останова цикла, которая может продлиться до 30 секунд.
Эта фаза является нормальной.
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Меню "любимые рецепты" 
Меню «Любимые рецепты» устройства Espresso Automatic EA88 позволяет сохранять ваши любимые
рецепты и настроить их в соответствии с вашими вкусами и привычками. Экран устроен так, чтобы вы могли
с легкостью настроить опции этого меню.
Критерии позволяют настроить личные предпочтения, по рецептам: объем кофе, крепость кофе, количество
чашек или дополнительное время на вспенивание молока.
Доступ к этому меню можно получить через кнопку "Любимые рецепты" на главном экране.
Оно может вместить до 10 рецептов, которые вы предварительно записали. Вам нужно только выбрать
рецепт, затем приготовление запускается автоматически.

СОЗДАНИЕ ЗАКЛАДКИ "ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ"
В меню "Любимые рецепты" нажмите на кнопку « ». 
Создайте свой персональный рецепт или сохраните последний приготовленный рецепт
(соответствующий кнопке "последний рецепт" в списке любимых рецептов), назовите его с
помощью клавиатуры (не более 9 знаков.). Вы можете затем выбрать цвет, чтобы настроить ваш
любимый рецепт. После каждого шага, обязательно подтвердите, чтобы перейти к следующему.
Ваш рецепт теперь записан, и появляется на экране рецептов в меню "Любимые рецепты".

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДКОЙ "ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ"

Кнопка "изменение любим.рец." в меню ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ дает вам доступ к управлению
закладкой. Вы можете изменить (параметры рецептов), переименовывать и удалить их.

Доступ к меню других функций прибора происходит при нажатии на кнопку Прог.

Настройки
Меню «Настройки» позволяет производить изменения для Вашего удобства. Мы приводим
здесь основные настройки.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ: Кнопка Прог 

Дата Настройка даты необходима особенно в случае использования
фильтрующего патрона.

Часы Вы можете выбрать отображение времени   в формате 12 или 24
часов.

Язык Вы имеете возможность выбрать нужный Вам язык из предложен-
ного списка.

 Страна Вы можете выбрать страну проживания.

Единица 
измерения

Выберите единицу измерения объёма между унциями и милли-
литрами.

Освещение эк-
рана Настройте контрастность экрана по Вашему желанию.

Температура 
кофе

Вы можете выбрать желаемую температуру Ваших кофейных на-
питков из трёх предложенных вариантов.

Жёсткость воды Вам необходимо определить уровень жёсткости воды от 0 до 4.
Смотрите раздел “Определение жёсткости воды”.

+
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Уход
Все эти опции позволяют Вам запустить выбранные программы. Затем просто следуйте
инструкциям, высвечиваемым на экране. 

Чтобы выйти из меню «Уход», Вам следует нажать на кнопку .

Инфо
Меню «Инфо» даёт доступ к информации по использованию и состоянию Вашей машины. Оно
сигнализирует Вам о необходимости чистки прибора. Здесь мы приводим основную
информацию: 

Очистка коллектора кофейной гущи, выдвижного ящичка для
кофе и резервуара для сбора капель
После заданного количества чашек приготовленного кофе, машина сообщит Вам о
необходимости очистки коллектора кофейной гущи и очистить контейнер кофе.
Неправильное проведение этих операций может привести к повреждению машины.

Автовключение Вы имеете возможность автоматически запустить процесс предвари-
тельного прогревания машины в нужное Вам время.

Автовыключение
Кнопка "изменение любим.рец." Вы также можете выбрать
время, по истечении которого устройство автоматически вы-
ключается.

Автоматическая
промывка

Вы можете включить или отключить автоматическую промывку
устройства подачи кофе при включении машины.

Параметры 
рецептов

Вы можете провести восстановление заданных параметров по
умолчанию рецептов.

Промывание Вы можете получить доступ к очистке блока One Touch Cap-
puccino или промывания.

Чистка Вы можете получить доступ к очистке блока One Touch Cap-
puccino или устройства.

Удаление накипи
Позволяет приступить к удалению накипи.
Если необходимое количество приготовленных чашек не до-
стигнуто, функция не активируется.

Фильтр Даёт доступ к функции фильтр.

Приготовленные
напитки

Отображает общее количество ристретто, эспрессо, кофе,
капучино / латте, а также общее количество рецептов.

Чистка кофейной
системы

Указывает, что это должно быть сделано за X количество цик-
лов.

Удаление накипи Указывает, что это должно быть сделано за X количество цик-
лов.

Фильтр Напоминает о необходимости заменить фильтр через x дней
или x литров.

ОБЩИЙ УХОД ЗА ПРИБОРОМ
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В ёмкость для сбора капель собирается использованная вода, а коллектор кофейной гущи
предназначен для сбора отработанной кофейной гущи.
Выдвижной ящик для кофе позволяет избежать возможного попадания кофейной гущи в
фильтрационную камеру.
Если появляется сообщение «Очистите 2 резервуара» Вам следует вынуть, опорожнить и помыть
ёмкость для сбора капель. 
         1. Выньте, опорожните и помойте коллектор кофейной гущи. Рис. 14.
         2. Выньте выдвижной ящик для кофе.
Подождите не менее 8 секунд, затем первым замените контейнер кофе, а потом коллектор кофей-
ной гущи. Рис. 15.
Резервуар для сбора капель оснащён специальным поплавком, который и укажет Вам, когда следует
опорожнить резервуар. 
Прибор запрограммирован сообщать о необходимости очистки поддона для сбора капель после
определенного количества чашек кофе, независимо от промежуточных очисток, которые Вы
можете выполнять.

Промывание систем
Вы можете осуществить промывание в любой момент, нажав на Прог, а затем на Очистку.
В зависимости от типов приготовленных напитков, машина может провести автоматическое
промывание в период отключения. 
Кроме того, можно установить автоматическое промывание при включении (см. "Настройки" на
странице 74).

Программы автоматической чистки кофемашины
Программа автоматической чистки кофейной системы
О необходимости запустить программу очистки Вам сообщит машина. Этот процесс должен проходить
после каждых 360 чашек приготовленных напитков. 
Для осуществления программы очистки Вам нужна ёмкость объёмом 0,6 Л, которую нужно установить
под устройство вывода кофе и одна таблетка для очистки KRUPS.
Следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране. Программу очистки возможно запустить и из
меню программ по уходу.

Важно : Вы не обязаны запускать программу очистки сразу после того, как машина информирует
Вас о необходимости её проведения. Но постарайтесь провести эту процедуру в
ближайшее время.  Если процесс очистки откладывается, предупреждающий значок
будет высвечиваться до тех пор, пока не будет осуществлена очистка. 

Программа автоматической очистки состоит из двух фаз: цикла очистки и цикла промывания и длится
приблизительно 13 минут. 

Важно : Если Вы выключаете машину во время процесса очистки или если вдруг пропадает
электричество, программа очистки начнётся с того момента, в который она была
прервана. Отложить эту операцию невозможно, так как систему необходимо
промыть. Можно при этом использовать новую таблетку чистящего средства. Следует
хорошо провести программу полной очистки, чтобы удалить все следы моющего
средства, которые вредны для здоровья.

!

!
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Очистка блока « one touch cappuccino »
Для выполнения этой программы очистки, вам нужны два контейнера (мин 600 мл) и раствор
для промывания KRUPS. 
Поверните кнопку по часовой стрелке до упора.
Вы можете провести очистку:
- нажав на кнопку «Прог» → «Техническое обслуживание» → «Очистка блока». Следуйте
инструкциям на экране.

Снятие блока « one touch cappuccino »
В дополнение к промывке, необходимо очистить блок после использования.
Чтобы снять блок, выполните следующие действия:
1 – Удалите пластиковую трубку подключения блока Рис.16.
2 – Нажмите кнопку в верхней части блока, что позволяет отцепить и передвинуть его вниз, чтобы

снять.Рис. 17.
3 – Снимите ручку регулировки. Рис. 18.
4 – Снимите устройство подачи молока/воды. Выгравированная стрелка указывает направление

для снятия. Рис. 19. Для оптимальной очистки детали также снимите крышку. Рис. 20.
5 – Снимите черную часть корпуса. Рис. 21. Извлеките металлическую деталь, расположенную над

черной деталью. Рис. 22. Для тщательной очистки этой детали прополощите гибкую зону,
пощипывая ее. Рис. 23. Замочите ее на некоторое время в горячей воде с добавлением
средства для мытья посуды, после чего промойте.

Блок теперь полностью снят. Рис. 24
Как только детали очищены и высушены, поставьте их на место, и установите блок на машину
Рис. 25.
Программа автоматического удаления накипи из системы производства пара. 

Внимание : Если Ваша машина оснащена нашим фильтрующим патроном Кларис – Аква
Фильтр Систем (Claris - Aqua Filter System), выньте его, прежде чем приступать
к операции по удалению накипи. 

О необходимости провести операцию по удалению накипи Вас проинформирует Ваша кофемашина.
Частота запуска этой программы зависит от качества используемой воды и наличия или отсутствия
фильтра Кларис – Аква Фильтр Систем Claris Aqua Filter System (чем больше кальциевых солей
содержится в воде, тем регулярнее следует проводить процесс удаления накипи). 

Важно : Вы не обязаны запускать программу удаления накипи сразу после того, как
машина информирует Вас о необходимости её проведения. Но постарайтесь
провести эту процедуру в ближайшее время.  Если процесс удаления накипи
откладывается, предупреждающий значок будет высвечиваться до тех пор,
пока операция не будет осуществлена. 

Следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране. Программу удаления накипи возможно
запустить и из меню программ по уходу.
Для проведения процедуры этой программы удаления накипи, Вам потребуется контейнер,
который может вместить, по крайней мере, 0,6 л, для установки под блоком One Touch
Cappuccino, а также мешок удаления накипи KRUPS (40 г).
Программа удаления накипи состоит из 3 фаз: одного цикла удаления накипи и двух циклов
промывания. Программа длится примерно 20 минут.

Важно : Если Вы выключаете машину во время процесса удаления накипи или если вдруг
пропадает электричество, программа начнётся с того момента, в который она
была прервана. Отложить эту операцию невозможно, так как систему
необходимо промыть. Очень важно полностью завершить программу удаления
накипи, чтобы полностью смыть все остатки чистящего средства, вредного для
здоровья. 

!

!

!
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Машина сигнализирует о
поломке, программа «за-
висла».

Выключите и отсоедините машину, удалите картридж фильтра, по-
дождите минуту и перезапустите машину.

Прибор не включается
после нажатия на кнопку
Включение/Выключение 

Проверьте предохранители и электрическую розетку вашей элек-
тропроводки.
Убедитесь, что два штыревых контакта питания правильно
встроенные в устройстве и в розетке.

Кофемолка издаёт слишком
сильный шум.

Возможно, в кофемолке находится посторонний предмет.
Отключайте машину от сети, прежде чем приступать к любым дей-
ствиям.
Убедитесь, что Вы можете удалить инородное тело с помощью пы-
лесоса.

Блок One Touch Cappuccino
втягивает молоко.

Блок One Touch Cappuccino
не производит молочную
пену или вырабатывает
мало пены.

Убедитесь, что блок правильно собран (в том числе регулятор пенообразова-
ния и воздушное сопло).
Убедитесь, что выход пара не заблокирован.
Убедитесь, что воздушная насадка не была забыта, собрана правильно и ее
гибкая часть не застряла и не заблокирована. Возможно, воздушное сопло за-
сорилось (рис. 23); замочите воздушное сопло в горячей воде с добавлением
средства для мытья посуды, после чего промойте и установите на место.
Убедитесь, что трубка не засорена, не перекручена и хорошо вставлена в блок
без возможности попадания воздуха. Убедитесь, что она погружена в молоко.
Промойте и очистите блок (см. соответствующие разделы о промывки и очи-
стки блока One Touch Cappuccino).
Для напитков на основе молока:  
Мы рекомендуем Вам использовать свежее молоко, пастеризованное или сте-
рилизованное, с недавно открытой тары; также рекомендуется использовать
холодный контейнер.

Выход пара в устройстве,
кажется, частично или пол-
ностью заблокирован.

Снимите трубку с помощью ключа для разбора. Fig. 26
Запустите цикл промывки блока One Touch Cappuccino, чтобы удалить
остатки грязи. 
Очистите выход пара и убедитесь, что отверстие в трубке не засорено остат-
ками молока или известняка.  Используйте иглу для чистки, если необходимо.

Пар не выходит из паро-
вого сопла.

Убедитесь, что выход пара не заблокирован.
Освободите резервуар и временно выньте патрон Кларис.
Наполните резервуар минеральной водой с повышенным содер-
жанием кальция (>100мг/л) и осуществите несколько циклов обра-
зования пара (5 - 10) в ёмкость до тех пор, пока не получите
постоянной струи пара.
Вставьте патрон Кларис на место.

Пар выходит через решетку
поддона для сбора капель.

В зависимости от приготовленного рецепта, пар может выходить
через решетку поддона для сбора капель.

Прибор сообщает о необхо-
димости освободить под-
дон для сбора капель, когда
он не является полным.

Прибор запрограммирован сообщать о необходимости очистки
поддона для сбора капель после определенного количества чашек
кофе, независимо от промежуточных очисток, которые Вы можете
выполнять.

Молоко или вода не выте-
кает правильно в чашку
или чашки.

Убедитесь, что крышка отверстия подачи молока правильно уста-
новлена. Рис. 25
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Опасно : Только квалифицированный специалист имеет право осуществлять ре-
монт электрического провода и электрической сети. В случае несоблюде-
ния этого условия, возникает риск поражения электрическим током!
Никогда не пользуйтесь прибором с видимыми повреждениями! 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Следы молока присут-
ствуют в рецепте амери-
кано или горячей воды.

Выполните автоматическую промывку блока или снимите и очистите
аксессуар перед запуском рецепта.

Вы обнаружили воду под
прибором.

Перед удалением резервуара, после вытекания кофе подождите 15 се-
кунд, чтобы машина успешно завершала цикл.
Убедитесь, что поддон для сбора капель правильно установлен на при-
боре, он всегда должен быть на месте, даже когда устройство не ис-
пользуется.
Убедитесь, что поддон для сбора капель не является полным.
Поддон для сбора капель запрещено вынимать во время цикла.

Во время выключения, го-
рячая вода проходит через
отверстия подачи кофе и
блок One Touch Cappuccino.

В зависимости от рецепта приготовления, машина может выполнять
автоматическую промывку во время процесса приготовления. Цикл
длится всего несколько секунд и останавливается автоматически.

После опорожнения кол-
лектора кофейной гущи и
очистки контейнера кофе,
предупреждающее сообще-
ние не исчезает.

Установите на место контейнер кофе и коллектор кофейной гущи, и
следуйте инструкциям на экране.
Подождите не менее 8 секунд, затем вставьте их на место.

Кофе вытекает 
слишком медленно.

Поверните регулятор помола вправо, чтобы получить более гру-
бый помол (может зависеть от типа  используемого кофе).
Проведите один или несколько циклов промывания
Запустите программу очистки машины (см. "Автоматическая про-
грамма очистки кофейного цикла" р.80).
Замените фильтрующий патрон Кларис Аква Фильтр Систем (Claris
Aqua Filter System) (см. "Установка фильтра" р.75).

После заполнения резер-
вуара водой предупреж-
дающее сообщение всё ещё
высвечивается  на экране.

Проверьте, правильно ли установлен резервуар в кофемашине.
Проверьте и разблокируйте в случае необходимости поплавок. По-
плавок в резервуаре должен плавать свободно.

Регулятор тонкости помола
тяжело поворачивается.

Поворачивайте регулятор помола только в тот момент, когда кофе-
молка работает.

Эспрессо или кофе не доста-
точно горячие.

Проведите промывку цикла кофе перед началом приготовления
кофе.
Увеличьте температуру кофе в меню «Настройки».
Предварительно согрейте чашку, подержав её под горячей водой.

Кофе слишком светлый или
недостаточно крепкий.

Не используйте маслянистый, карамелизованный или ароматизи-
рованный кофе.
Проверьте наличие кофейных зёрен в резервуаре и не забито ли
отверстие.
Уменьшите объём напитка и увеличьте его крепость.
Поверните регулятор  помола  влево, чтобы  получить более тон-
кий помол.
осуществите 2 цикла приготовления напитка, используя функцию 2
чашки.

Кофемашина не 
производит кофе.

Во время приготовления напитка была обнаружена неисправ-
ность.
Прибор самостоятельно отменил программу и готов к новому
циклу.

Во время цикла произошло
отключение электроэнергии

Прибор продолжит свою работу после возобновления подачи
электричества.
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Дорога Клієнтко, дорогий Клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Вашої кавоварки Espresso Automatic Serie EA88.
Завдяки цій кавоварці, ви маєте можливість готувати різноманітні напої: еспресо,
чорну каву чи рістрето не прикладаючи зусиль.  Ви також можете готувати напої з
молоком, такі як капучино. Цю кавоварку розробили, щоб дати Вам можливість вдома
відчути такий самий смак кави, як в ресторані, у будь-який день тижня і час доби. Ви
гідно оціните якість вашого напою та надзвичайну легкість користування кавоваркою.
Ви також зможете контролювати кількість, міцність та температуру напою. Завдяки
системі Compact Thermoblock System з вмонтованою камерою, через яку проходить
напій, під тиском 15 бар, а також оскільки кавоварка змелює кавові зерна
безпосередньо перед приготуванням напою, ви маєте можливість насолоджуватись
максимально міцним смаком рістрето, еспресо, чорної кави з крем-пінкою ніжно-
коричневого кольору. 

Нова функція One Touch Cappuccino дає змогу зробити один або два капучино чи лате
за мінімальну кількість часу й насолодитися смачними напоями.

За традицією, а також для того, щоб напій повністю проявив свій смак, еспресо
подають в маленьких порцелянових чашках. Для того, щоб отримати напій еспресо
оптимальної температури, а також вершки необхідної густоти, радимо Вам
заздалегідь підігріти чашку. 

Вам, напевно, знадобиться певний час для того, щоб обрати каву в зернах, яка Вам
найбільше сподобається. Обираючи необхідний режим змішування та обсмажування
кавових зерен, Ви зможете отримати ідеальний результат. 

Кава еспресо має значно багатший смак, ніж звичайна чорна кава. Не зважаючи на
те, що смак еспресо багатший та насиченіший, в ньому міститься менше кофеїну, ніж
у звичайній чорній каві (приблизно 60-80 мг на чашку, порівняно з 80-100 мг). Це
пов’язано з коротшим періодом фільтрування еспресо.

Якість води також відіграє неабияку роль в приготуванні якісного напою. Для
отримання найкращого результату, використовуйте не холодну, без запаху хлору воду
прямо з-під крана, а не ту, яка певний час перебувала в контакті з повітрям. 

Кольоровий, зручний сенсорний екран полегшить роботу. Він поетапно
направлятиме Вас в процесі приготування напоїв та виборі операцій технічного
обслуговування.   

Ми сподіваємося, що Вам сподобається користуватися кавоваркою Krups.

Команда Krups
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Ось кілька порад для кращого використання кавоварки і отримання якісної кави:

• Якість води сильно впливає на якість кави.  Наявність вапняного нальоту та хлору в воді
може вплинути на смак кави. Радимо Вам користуватися фільтрами Claris Aqua або
водою з низьким вмістом мінералів для збереження всіх смакових відтінків Вашої кави.

• Для приготування рістрето, еспресо і чорної кави рекомендуємо використовувати
заздалегідь підігріті (напр. під струменем гарячої води) чашки у формі тюльпана,
розміри яких відповідають бажаній кількості напою. Для приготування капучино, кави
лате та гарячого молока найкращих смакових властивостей радимо використовувати
склянки, виготовлені з товстого скла. 

• Смажені кавові зерна можуть втратити свій смак за неправильних умов зберігання.
Радимо Вам зберігати таку кількість зерен, якої Вам вистачить на 4-5 днів. Якість кави в
зернах  різниться і залежить також від вподобань, проте, радимо Вам вибирати радше
Арабіку, ніж  Робусту. Вам напевно знадобиться багато часу  для того, щоб знайти каву
в зернах, яка б Вам найбільше подобалась.

  І останнє, радимо Вам відмовитись від кави з олійними та карамельними добавками,
адже це може зашкодити кавоварці. 

• Якість і дрібність меленої кави впливає на насиченість смаку та якість піни. Чим дрібніше
помелена кава, тим кращої якості буде піна. Дрібність помелу кави необхідно
регулювати відповідно до типу напою: дрібно мелена кава для рістрето та еспресо, і
кава грубішого помелу – для приготування чорної кави.   

• Ви можете використовувати пастеризоване молоко, а також молоко, що пройшло
обробку при дуже високій температурі (УВТ) або сухе знежирене, напівзнежирене чи
незбиране молоко з холодильника (7°C). Використання спеціальних видів молока:
(мікрофільтрованого, сирого, ферментованого, збагаченого вітамінами молока...) може
дати гірший результат, особливо в плані якості піни.
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В цій інструкції Ви зможете знайти всю важливу інформацію стосовно введення пристрою
в експлуатацію, користування і обслуговування Вашої автоматичної кавоварки.
Окрім того, тут міститься важлива інформація, що стосується безпеки використання.
Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед першим використанням приладу і
збережіть її: неправильне користування приладом звільняє компанію Krups від будь-якої
відповідальності.

Керівництво по символам інструкції з експлуатації
Символи та слова, що використовуються в даній інструкції.

Небезпека : Попередження про ризик нанесення серйозних травм або смерті. Малюнок
блискавки вказує на наявність небезпеки, пов’язаної з  електричним струмом.

Увага : Попередження про можливе виникнення несправності, пошкодження або
знищення пристрою.

Важливо : Загальні позначки та знаки важливі для функціонування пристрою.

Аксесуари, що входять в комплект поставки приладу
Зверніть увагу на перелік аксесуарів, що входять в комплект поставки кавоварки. Якщо Ви
виявили нестачу одного з аксесуарів, просимо зателефонувати на нашу гарячу лінію (див.
стор. 94 : Початкові налаштування).
Складові комплекту поставки
- Кавоварка Espresso Automatic Serie EA88
- 2 комплекти таблеток для очищення
- 1 пакет порошку для видалення накипу
- Трубка всмоктування молока на блоці One Touch Cappuccino
- Ключ для розбирання сопла виходу пари
- Брошура з правил техніки безпеки
- Картридж фільтру Claris – Aqua Filter System з аксесуаром для закріплення
- 1 паличка для визначення жорсткості води 
- Інструкція з експлуатації
- Довідник сервісних центрів Krups
- Гарантійні документи 
- 1 шнур живлення
- 1 набір для очищення парового сопла

Компанія залишає за собою право на зміну технічних характеристик.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЛАД 
ТА ІНСТРУКЦІЯ З ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

!

!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пристрій : Automatic Espresso 
Series EA88

Посудина для
кави в зернах : 250 г

Електроенергія : 220-240V~ / 50 Hz Тиск насоса : 15 бар

Споживання 
електроенергії :

У дії :
1450 Вт

Введення в 
експлуатацію
та зберігання :

в приміщенні, в су-
хому місці (захище-
ному від морозу).

Розміри
(В x Ш x Г) : 376 x 274 x 404 мм

Посудина для води : 1,7 л Вага EA88: 9.5 кг
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Деталі:
Запасний піддон : дозволяє збирати воду або каву, що витікатиме з пристрою під
час/після приготування. Важливо, щоб він завжди знаходився на своєму місці. 
Нок-бокс: тут Ви можете зберігати залишки меленої кави.

Важливо : Уважно прочитайте цю інструкцію i збережіть її.
Будь ласка,  дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки.

Виробник
SAS GSM
Rue Saint-Léonard
F-53104 Mayenne
Франція

Ознайомлення з різними символами

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИСТРОЮ

!

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

A Кришка для резервуара для води
B Ручка для резервуара для води
C Резервуар для води
D Нок-бокс
E Посудина для кавової гущі
F Отвори подачі кави, які перемі-

щуються по вертикалі
G Решітка і запасний піддон 
H Кришка резервуара для кави в 

зернах
I Решітка для піддона
J Блок One Touch Cappuccino
K Кнопка регулювання спінювання

молока

L Трубка всмоктування молока
M Поплавок рівня води 

Резервуар для кави в зернах

N Ручка регулювання ступеня по-
мелу кави

O Таблетки для очищення при-
строю

P Металева кавомолка

Сенсорний екран

Q Сенсорний екран
R Кнопка програмування
S Кнопка "ввімкн./вимкн."

1

2

Підтвердження команди. Відміна попередніх та поточних дій.

Дозвіл для переходу до наступного
етапу.

Повернення на крок назад.                    ВИБРАНЕ МЕНЮ

Повернення до головного меню.
Доступ до меню управління "улюб-
леними рецептами".

Сповіщення. + Створення закладки "улюблені ре-
цепти".
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Небезпека : Підключіть пристрій до розетки потужністю 230V  із заземленням. В іншому
випадку виникає ризик ураження електричним струмом !
Дотримуйтесь інструкцій із техніки безпеки , наведених в буклеті "Інформація
про безпеку".

Початкові налаштування
При першому ж користуванні пристроєм Вам запропонують виконати різні налаштування. Стежте
за вказівками на екрані. Наступні пункти допоможуть Вам отримати деякі візуальні підказки. 
Ввімкніть пристрій, натиснувши на кнопку ввімкнення/вимкнення (Q). Стежте за підказками на
екрані.
Ось перші необхідні налаштування :
Мова
Оберіть мову інтерфейсу, натискаючи на кнопки зі стрілками до тих пір, поки не побачите на
екрані необхідну Вам мову. 
Натисніть кнопку OK для підтвердження.
Країна
Оберіть країну, де Ви проживаєте, натискаючи на кнопки зі стрілками, аж поки на екрані не
з’явиться необхідна Вам країна. 
Натисніть OK для підтвердження.
Якщо ваша країна не з'являється в списку, натисніть ІНША.
Пристрій також може просити Вас встанови наступні налаштування: 
Номер гарячої лінії у країні, де Ви проживаєте
Якщо Ви не знаєте номера гарячої лінії у країні, яку Ви вибрали в списку, Ви можете знайти його
на веб-сайті, вказаному на екрані.  
Одиниці вимірювання
Ви можете обрати одиниці вимірювання на свій розсуд між унціями та мл. 
Час і дата
Щоб налаштувати час, оберіть бажаний часовий формат (24H або AM/PM).
Автоввімкнення / Автовимкнення
У Вас є можливість запрограмувати час щоденного автоматичного ввімкнення пристрою. Після
того, як Ви обрали необхідний формат часу, оберіть годину, о якій Ви хочете, щоб пристрій
автоматично вмикався.  
Ви також можете вибрати час, після якого пристрій автоматично вимкнеться (час невикористання).
Жорсткість води
Необхідно налаштувати пристрій відповідно до рівня жорсткості води у Вашому помешканні від
0 до 4. 

Детальна інформація про жорсткість води:
Перш ніж вперше скористатись пристроєм, оберіть рівень жорсткості води у Вашому помешканні
для того, щоб адаптувати пристрій до цієї води. Радимо Вам також змінювати ці налаштування,
якщо Ви користуєтеся пристроєм в іншому місці, або помітили, що рівень жорсткості води
змінився. Для того, щоб дізнатися, яка жорсткість води у Вашому помешканні, скористайтеся
спеціальною паличкою, що входить в комплект поставки пристрою, або зверніться до компанії,
що займається водопостачанням Вашого помешкання.
В цій таблиці ви знайдете необхідну інформацію про класи води :

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ
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Наповніть склянку водою і опустіть туди паличку. Pис. 1
Через 1 хв можете перевіряти рівень жорсткості води. Pис. 2
Під час налаштування пристрою вкажіть кількість червоних зон.
Регулювання промивання пристрою подачі кави
Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне промивання пристрою подачі кави при
ввімкненні кавомашини.

Встановлення фільтра
При першому ж ввімкнені приладу він запитує Вас, чи бажаєте Ви встановити фільтр. Якщо
Ви бажаєте це зробити, натисніть кнопку « ТАК » і стежте за інструкціями на екрані.
Встановлення картриджа : Закрутіть фільтр в нижній частині ємкості для води за допомогою
аксесуара, що входить в комплект поставки приладу. Pис. 3.
Встановіть місяць встановлення картриджа (позиція 1 на ілюстрації зліва) прокрутивши
сіре кільце, розташоване у верхній частині фільтра. Місяць необхідної заміни фільтра буде
вказаний під позицією 2. Pис. 4.
Поставте під вихід пари ємність 0,6 л. Pис. 5.
Пристрій повинен працювати не залежно від того, чи встановлено фільтр чи ні.  Це означає,
що заповнення системи циркуляції води відбувається в будь-якому випадку. Для цього, стежте
за вказівками на екрані. Апарат почне роботу з процедур попереднього нагрівання,
заповнення системи водою і потім проведе тест, і після цього автоматичне промивання.
Далі на екрані з’явиться головне меню вибору напою.

Підготовка до експлуатації
Витягніть і заповніть резервуар водою. Pис. 6.
Закрийте резервуар кришкою. Pис. 7.
Зніміть кришку з резервуара для кави в зернах і засипте каву (250 г максимум). Pис. 8.
Закрийте резервуар з кавою кришкою. Pис. 9.

Інформація про рецепти
В залежності від рецепту, який Ви обрали, Ваша Espresso Automatic EA88 автоматично
відрегулює необхідну кількість кави для помелу. 

Підготовка кавомолки
Ви можете змінювати міцність кави, регулюючи дрібність помелу кави в зернах.  Як правило,
чим дрібніше помелені зерна, тим міцніше та з більшим вмістом пінки буде Ваша кава, проте
це також залежить від сорту кави, яку Ви використовуєте. 
Регулюйте дрібність помелу кави прокручуючи кнопку «Налаштування ступеня помелу»
(N), що знаходиться в резервуарі для кави. Радимо Вам робити це поступово під час помелу.
Після 3-ох приготувань ви чітко відчуватимете різницю смаку. 

Рівень
жорсткості

Клас 0
Дуже м’яка 

Клас 1
М’яка

Клас 2
Середньої
жорсткості

Клас 3
Жорстка

Клас 4
Дуже жорстка

° 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°

Налаштування
пристрою 0 1 2 3 4

ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ 
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Опція регулювання сили помелу кави стане Вам в пригоді, коли Ви змінюватимете сорт кави
або бажатимете отримати міцніший або слабший напій.  Проте, не рекомендується здійснювати
ці зміни систематично. 

Приготування кавових напоїв
Мета цієї глави – пояснити роботу машини, взявши за приклад функції “Еспресо” та “Американо”.
Приготування еспресо
Натисніть кнопку « Espresso ».
Якщо кількість води в резервуарі є недостатньою для приготування напою, кавоварка
попросить Вас заповнити резервуар. 
Поставте чашку або склянку під сопло.
Ви можете відрегулювати кількість приготованої кави в залежності від розміру чашки/чашок.
Pис. 10.

Можливі налаштування
Ваш пристрій дає Вам змогу приготувати одну або дві чашки напою. 
Вибір міцності: чим більшу кількість зерен Ви оберете, тим міцнішим буде напій. Ви можете
регулювати міцність кави за допомогою кнопок – і + , що знаходяться ліворуч та праворуч від
символів. 
Натисніть кнопку « OK » на сенсорному екрані, щоб розпочати приготування. 

Кавоварка змелює зерна, здійснює ущільнення меленої кави і нарешті пропускає через неї
воду. 
Ви можете регулювати кількість кави за допомогою кнопок - і +.
Ви можете зупинити приготування в будь-який момент натиснувши на кнопку  « СТОП ». Увага,
натискання на кнопку стоп призводить до того, що система кавоварки перезавантажується. Це
може тривати до 30 секунд. Цей процес є необхідним.
При зупинці циклу приготування кави, кавоварка не одразу припиняє свою роботу, коли
пристрій завершить свою роботу функція приготування кави також буде скасована. 

Приготування американо
Цей напій винайшли американці, які віддавали перевагу каві, звареній у кавоварці з
фільтром, і вважали, що європейський еспресо занадто міцний. Таким чином, вони взяли за
звичку додавати гарячу воду до еспресо.
Виберіть рецепт "Американо" на екрані. Поставте чашку або чашки під сопло подачі кави.
Ви можете регулювати висоту сопел подачі кави залежно від розміру чашки. Рис. 10
Ви можете змінити кількість приготованої кави, використовуючи кнопки + і -. Натисніть
кнопку "ОК" на екрані, щоб почати приготування.
Завжди можна збільшити або зменшити кількість води в напої під час приготування. 
Ви можете зупинити приготування в будь-який момент, натиснувши "STOP".
Увага! Після натискання кнопки "стоп" починається фаза зупинки циклу приготування, яка
може тривати до 30 секунд. Ця фаза є нормальним явищем.

Увага : Автоматичне промивання кавових сопел
Залежно від типу рецептів готування, після вимкнення машина може виконати
автоматичне промивання.
Цикл триває лише кілька секунд і зупиняється автоматично.

!
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Приготування інших напоїв
БЛОК «ONE TOUCH CAPPUCCINO»
Цей блок "One Touch Cappuccino" полегшує приготування однієї або двох чашок капучино
або лате.

КАПУЧИНО / ЛАТЕ.
- Підготовка приладу:
Приєднайте трубку всмоктування молока лівою стороною до блоку «One Touch Cappuccino».
Вставте інший кінець в ємність з молоком Pис. 11. Пристрій дає змогу приготувати одну або
дві чашки одночасно.
Поставте чашку або чашки і переключіть ручку блока в потрібне положення: капучино або
лате Pис. 12.
- Вибір параметрів і приготування напоїв
Натисніть кнопку "Капучино Лате" (1 чашка) або "Капучино x 2" (2 чашки).
Всі параметри можна змінювати. 
При приготуванні кожної чашки капучино, машина братиме за основу останній приготований
рецепт.
Після того як Ви вибрали параметри, натисніть OK. 
Для приготування молочної піни використовується пара. Оскільки для вироблення пари
вимагається висока температура, пристрій здійснює додаткове попереднє нагрівання.
Наступні етапи автоматично ідуть один за одним: спінювання молока, подрібнення кави і
приготування кави. 
Ваш напій готовий до споживання. Pис. 13.

МОЛОЧНА ПІНА
- Підготовка приладу:
Підключіть трубку для всмоктування молока з лівого боку до блоку "One Touch Cappuccino".
Вставте інший кінець у ємність із молоком Pис. 11.
Помістіть чашку(и) і переключіть ручку блока в положення капучино. Для приготування
молочної піни використовується пара. Пристрій оснащений функцією додаткового підігріву,
оскільки створення пари потребує підвищеної температури.
Виберіть рецепт "Молочна піна" на екрані. Меню дає змогу налаштувати тривалість
спінювання. Ви можете змінити її, натискаючи кнопки + або -, натисніть "ОК". Остання
використана тривалість спінювання зберігається в пам'яті для наступного приготування.

ПРОМИВАННЯ БЛОКА «ONE TOUCH CAPPUCCINO»
Ми радимо промивати блок "One Touch Cappuccino" кожний раз після приготування будь-
якого рецепта на основі молока.
Тому, наприкінці приготування будь-якого рецепту на екрані з’являється повідомлення ,
щоб нагадати вам про необхідність промивання кавомашини.
Щоб запустити процеспромивання, просто натисніть на значок повідомлення. В іншому
випадку, воно буде проведене автоматично при вимкненні пристрою, в той час коли Ви
захочете його вимкнути.
Ви також можете почати процес промивання в меню технічне обслуговування. Для цього
натисніть кнопку  «Прог» ==> «Технічне обслуговування» ==> «Промивання аксесуара».

ГАРЯЧА ВОДА
Виберіть рецепт "Гаряча вода" на екрані. Поставте чашку або чашки під отвір для подачі
кави.
Ви можете регулювати висоту сопел подачі кави залежно від розміру чашки (чашок). Рис. 10.
Ви можете змінити кількість, використовуючи кнопки + або -. Натисніть кнопку "ОК", щоб
почати приготування.
Завжди можна збільшити або зменшити кількість води в напої під час приготування.
Ви можете зупинити приготування в будь-який момент, натиснувши "STOP". Увага! Після
натискання кнопки "стоп" починається фаза зупинки циклу приготування, яка може тривати
до 30 секунд.
Ця фаза є нормальним явищем.
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Меню "улюблені рецепти" 
Меню "�������� �������" вашого пристрою Espresso Automatic EA88 дозволяє зберігати ваші улюблені
рецепти і налаштувати їх відповідно до ваших смаків і звичок. Екран влаштований так, щоб ви
могли з легкістю налаштувати опції цього меню.
Критерії дають змогу налаштувати особисті вподобання, за рецептами: об'єм кави, міцність кави,
кількість чашок або додатковий час на спінювання молока.
Доступ до цього меню можна отримати через кнопку "Улюблені рецепти" на головному екрані.
Воно може вмістити до 10 рецептів, які ви попередньо записали. Вам потрібно тільки вибрати
рецепт, оскільки приготування запускається автоматично.

СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДКИ "УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ"
В меню "улюблені рецепти" натисніть на кнопку « ». 
Створіть свій персональний рецепт або збережіть останній приготований рецепт (який відповідає
кнопці "останній рецепт" в списку улюблених рецептів), назвіть його за допомогою клавіатури
(макс. 9 знаків.). Ви можете потім вибрати колір, щоб налаштувати ваш улюблений рецепт. Після
кожного кроку, обов'язково підтвердіть, щоб перейти до наступного. Ваш рецепт тепер записаний,
і з'являється на екрані рецептів в меню "Улюблені рецепти".

КЕРУВАННЯ ЗАКЛАДКОЮ "УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ"

Кнопка "улюблених рецептів" в меню "УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ" дає вам доступ до
управління закладкою. Ви можете змінювати параметри рецептів, перейменовувати і видаляти їх.

Доступ до меню інших функцій здійснюється за допомогою кнопки Prog. 

Налаштування
Меню « Налаштування » дозволяє Вам здійснити зміни в налаштуваннях для
максимально комфортного використання пристрою відповідно до Ваших вподобань. Тут
ми наводимо список основних доступних налаштувань.

ІНШІ ФУНКЦІЇ : Кнопка Prog 

+

Дата Налаштування дати особливо важливі при використанні
фільтру проти накипу.

Годинник Ви можете обрати формат відображення часу 12 або 24 години.

Мова Ви можете обрати мову зі списку, який Вам пропонують.

Країна Ви можете обрати країну, в якій проживаєте.

Одиниці 
вимірювання Ви можете обрати одиниці вимірювання мл або унції.

Яскравість 
підсвітки екрану Ви можете налаштувати яскравість екрану на свій розсуд.

Температура
кави

Ви можете налаштувати температуру кави з трьох запропоно-
ваних варіантів.

Жорсткість води Необхідно налаштувати рівень жорсткості води від 0 до 4. Див.
розділ “Вимірювання жорсткості води”.
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Догляд
Всі ці опції дають Вам можливість запустити окремі програми. Після цього, стежте за
вказівками на екрані.

Щоб вийти з меню Догляд, натисніть на клавішу .

Інформація
Меню «Інформація» дає доступ до інформації щодо використання та стану Вашої
машини. Воно сигналізує Вам про необхідність очищення приладу. Тут ми наводимо
основну інформацію.

Миття резервуара для кавової гущі, нок-боксу та піддону
Після заданої кількості чашок приготованої кави, машина повідомить Вам про необхід-
ність випорожнити колектор кавової гущі і очистити контейнер для кави. Неправильне
проведення цих операцій може призвести до пошкодження машини.

Автоввімкнення Ви можете налаштувати автоматичний розігрів пристрою у
відповідний час.

Автовимкнення Ви можете вибрати час, після якого пристрій автоматично
вимикатиметься (час невикористання).

Автоматичне про-
мивання

Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне промивання
пристрою подачі кави при ввімкненні машини.

Параметри 
рецептів

Ви можете провести відновлення заданих за замовчуванням
параметрів.

Полоскання Ви можете отримати доступ до Полоскання блоку One Touch
Cappuccino або пристрою.

Очищення Ви можете отримати доступ до очищення блоку One Touch
Cappuccino або пристрою.

Видалення накипу
Дає Вам можливість обрати програму видалення накипу. 
Якщо необхідна кількість напоїв не приготована, ця функція
не активна.

Фільтр Дає Вам змогу користуватись фільтром.

Приготовані напої Відображає загальну кількість рістретто, еспресо, кави, капучино/
лате, а також загальну кількість рецептів, які були приготовані.

Очищення си-
стеми виготов-
лення кави

Вказує, що це має бути зроблено через X циклів.

Видалення накипу Вказує, що це має бути зроблено через X циклів.

Фільтр Показує, що його слід замінити через x днів або x літрів.

ЗАГАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ
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У піддоні назбируються рештки води, а посудина для кавової гущі служить для збору кавових
відходів. 
Нок-бокс дозволяє уникнути можливого попадання кавової гущі у фільтраційну камеру.
Якщо на екрані з’являється повідомлення « Очистіть 2 посудини » витягніть, випорожніть та
промийте  піддон.
           1. Витягніть, випорожніть та промийте резервуар для кавової гущі. Pис. 14.
           2. Витягніть нок-бокс.
Зачекайте не менше 8 секунд, потім спочатку встановіть нок-бокс, а потім резервуар для кавової
гущі.Pис. 15. 
Піддон оснащений поплавком, який показує, коли необхідно його випорожнити.
Прилад запрограмований повідомляти про необхідність очищення піддону для збору крапель після
приготування певної кількості чашок кави, незалежно від проміжних очисток, які Ви можете виконувати.

Промивання системи
Ви можете промити систему в будь-який момент, натиснувши на кнопку Prog і далі  очищення. В
залежності від типу приготованих рецептів, кавоварка може здійснити промивання автоматично
при потребі. 
Крім того, можна встановити автоматичне промивання при ввімкненні (див. "Налаштування" на
сторінці 88).

Автоматичні програми очищення пристрою
Програма автоматичного очищення системи
Коли необхідно буде запустити систему очищення, пристрій Вас про це попередить. Таке очищення
повинно проводитися після кожних 360 приготувань.  
Для виконання програми очищення Вам знадобиться посудина місткістю не менше 0,6 л, яку
необхідно підставити під отвір для виходу кави, і таблетки для очищення KRUPS.
Слідкуйте за інструкціями на екрані. Крім того, можливо запустити програму очищення через меню
очищення. 

Важливо : Не обов’язково проводити очищення одразу, коли пристрій Вас попросить, проте
необхідно провести його найближчим часом. Якщо очищення не було проведено,
повідомлення про необхідність провести його залишатиметься на екрані, поки
операція не буде виконана. 

Автоматична програма очищення включає два етапи: цикл очищення та полоскання, і триває 13 хвилин. 

Важливо : Якщо Ви вимкнете пристрій, або у випадку збою електроенергії під час очищення,
програма відновить свою діяльність на тому етапі, на якому пристрій припинив свою
діяльність. Ви не матимете можливості відкласти цю операцію. Це необхідно для
промивання системи циркуляції води. В цьому випадку може знадобитися нова
таблетка для очищення. Слід належним чином провести програму повного очищення,
щоб видалити всі сліди миючого засобу, шкідливі для здоров'я.

Очищення блоку «one touch cappuccino»
Для виконання цієї програми очищення, вам потрібні два контейнера (об'ємом мінімум 600 мл) і
розчин для промивання KRUPS. 
Поверніть кнопку за годинниковою стрілкою до упору.
Ви можете провести очищення:
- натиснувши на кнопку «Прог» → «Технічне обслуговування» → «Очищення блоку».
Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

!

!
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Зняття блоку «one touch cappuccino»
На додаток до промивання, необхідно очистити блок після використання.
Щоб зняти блок, виконайте такі дії:
1 – Видаліть пластикову трубку підключення блока. Рис.16
2 – Натисніть кнопку у верхній частині блока, що дає змогу відчепити й пересунути його

вниз, щоб зняти. Рис. 17.
3 – Зніміть ручку регулювання Рис. 18.
4 – Зніміть пристрій подачі молока / води. Вигравійована стрілка вказує напрямок для

зняття. Рис. 19. Для оптимального очищення цієї деталі також зніміть кришку. Рис. 20.
5 – Зніміть чорну частину корпусу. Рис. 21. Вийміть металеву деталь, розташовану над

чорною деталлю. Рис. 22. Для ретельного очищення цієї деталі прополощіть гнучку зону,
пощипуючи її. Рис. 23; Замочіть її на деякий час у гарячій воді з додаванням засобу для
миття посуду, після чого промийте.

Блок тепер повністю знято. Рис. 24.
Як тільки деталі очищені і висушені, поставте їх на місце, і встановіть блок на машину Pис.
25.

Програма видалення накипу з парової системи  

Увага : Якщо Ваш пристрій обладнаний нашим фільтром  Claris - Aqua Filter System, бу-
демо Вам вдячні за те, що Ви витягнете фільтр перед початком операції вида-
лення накипу. 

Коли буде необхідно провести операцію з видалення накипу, пристрій Вас про це
попередить. Частота виконання цієї програми залежить від якості води, а також від того, чи
користуєтесь Ви фільтром Claris Aqua Filter System (чим жорсткіша вода, тим частіше
необхідно проводити очищення від накипу).

Важливо : Не обов’язково проводити очищення одразу, коли пристрій Вас попросить,
проте необхідно провести його найближчим часом. Якщо очищення не було
проведено, повідомлення про необхідність провести його
залишатиметься на екрані, поки операція не буде виконана. 

Слідкуйте за інструкціями на екрані. Крім того, можливо запустити програму
видалення накипу через меню очищення.

Для проведення процедури видалення накипу, Вам знадобиться контейнер, який
може вмістити, принаймні, 0,6 л для установки під блоком One Touch Cappuccino, а
також суміш для видалення накипу KRUPS (40 г).
Програма видалення накипу складається з 3ох етапів: цикл видалення накипу та два
цикли полоскання. Тривалість програми приблизно 20 хв.

Важливо : Якщо Ви вимкнете пристрій, або у випадку збою електроенергії під час
очищення, програма відновить свою діяльність на тому етапі, на якому
пристрій припинив свою роботу без можливості відкласти цю
операцію. Важливо успішно завершити програму очищення до кінця,
щоб видалити залишки миючого засобу, який є шкідливим для Вашого
здоров’я. 

!

!

!
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Якщо якась з проблем, описаних в таблиці, не зникає, зателефонуйте в службу
підтримки KRUPS.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Пристрій повідомляє про
збій, програма не викону-
ється, або пристрій пові-
домляє про несправність.

Вимкніть і відключіть машину, видаліть картридж фільтра, поче-
кайте хвилину і перезапустіть машину.

Пристрій не вмикається
після натиснення на кнопку
ввімкн./вимкн.

Перевірте запобіжники та електричну розетку вашої електропро-
водки. Переконайтеся, що два штирьових контакти живлення пра-
вильно встановлені в пристрої і в розетці.

Кавомолка видає дивні
звуки. 

В кавомолку потрапили сторонні об’єкти.
Спочатку від’єднайте пристрій від електропостачання. 
Переконайтеся, що Ви можете видалити сторонній предмет за до-
помогою пилососа.

Блок One Touch Cappuccino
не втягує молоко.

Блок One Touch Cappuccino
не виробляє молочну піну
або виробляє мало піни.

Переконайтеся, що блок правильно зібрано (у тому числі регулятор пі-
ноутворення і повітряне сопло).
Переконайтесь, що отвір виходу пари не заблокований.
Переконайтеся, що повітряна насадка встановлена та зібрана пра-
вильно і її гнучка частина не застрягла й не заблокована. Возможно,
воздушное сопло засорилось (рис. 23); замочите воздушное сопло в
горячей воде с добавлением средства для мытья посуды, после чего
промойте и установите на место.
Переконайтеся, що трубка не заблокована, що не перекручена і добре
встановлена в блок без можливості потрапляння повітря. Переконай-
теся, що вона занурена в молоко.
Промийте і очистіть блок (див. відповідні розділи про промивання й
очищення блоку One Touch Cappuccino).
Для напоїв на основі молока: 
Ми рекомендуємо Вам використовувати свіже молоко, пастеризо-
ване або стерилізоване, з недавно відкритої тари; також рекоменду-
ється використовувати холодний контейнер.

Вихід пари в вашому при-
строї, здається, частково
або повністю заблоковано.

Зніміть трубку за допомогою ключа. Pис. 23. 
Запустіть цикл промивання блоку One Touch Cappuccino, щоб вида-
лити залишки відкладень. 
Очистіть отвір виходу пари і переконайтеся, що його не заблоковано
залишками молока або вапняного нальоту. Використовуйте голку для
чистки, якщо необхідно.

Пара не виходить з паро-
вого сопла.

Переконайтесь, що отвір виходу пари не заблокований.
Опорожніть посудину для води і тимчасово витягніть картридж
фільтра. Наповніть резервуар мінеральною водою багатою на каль-
цій (>100мг/л) і виконайте операцію виділення пари кілька разів
підряд (від 5 до 10)  в посудину до отримання безперервної подачі
пари. 
Встановіть картридж фільтра на місце.

Пара виходить через ре-
шітку піддону для збору
крапель.

Залежно від приготованого рецепту, пара може виходити через ре-
шітку піддону для збору крапель.

Прилад повідомляє про не-
обхідність випорожнити
піддон для збору крапель,
коли він не є повним.

Прилад запрограмований повідомляти про необхідність випорож-
нити піддон для збору крапель після певної кількості чашок кави,
незалежно від проміжних очисток, які Ви можете виконувати.
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Молоко або вода не витікає
правильно в чашку або
чашки.

Переконайтеся, що кришку отвору подачі молока правильно встанов-
лено. Рис. 25

Залишки молока містяться
в рецепті американо або га-
рячої води.

Виконайте автоматичне промивання блока або зніміть і очистьте аксе-
суар перед початком приготування.

Під пристроєм 
назбирується вода.

Перед вийманням резервуара, після витікання кави почекайте 15 се-
кунд, щоб машина успішно завершила цикл приготування.
Переконайтеся, що піддон для збору крапель правильно встановлений
на приладі, він завжди повинен бути на місці, навіть коли пристрій не
використовується.
Переконайтеся, що піддон для збору крапель не є повним.
Піддон для збору крапель заборонено виймати під час циклу приготу-
вання.

Під час вимкнення, гаряча
вода виходить через
отвори подачі кави і блок
One Touch Cappuccino.

В залежності від рецепту приготування, машина може 
виконувати автоматичне промивання під час циклу приготування.
Цикл триває всього кілька секунд і зупиняється автоматично.

Після випорожнення резер-
вуара для кавової гущі і
очищення нок-бокса, попе-
реджувальне повідомлення
не зникає.

Встановіть на місце нок-бокс і резервуар для кавової гущі, і дотри-
муйтесь інструкцій, наведених на екрані.
Зачекайте не менше 8 секунд, потім вставте їх на місце.

Кава тече занадто 
повільно.

Поверніть кнопку регулювання помелу вправо для досягнення гру-
бішого помелу (може залежати від типу кави, що використовується).
Здійсніть кілька циклів промивання пристрою.
Розпочніть програму очищення кавоварки (див. "Автоматична про-
грама очищення пристрою" стр. 96).
Замініть картридж фільтра Claris Aqua Filter System (див. "Встанов-
лення фільтра" стр.91).

Після заповнення 
резервуара для води напис
на екрані не зникає.

Переконайтеся, що резервуар було правильно встановлено. 
Перевірте, і при необхідності, розблокуйте поплавок. Поплавок на
дні резервуара має вільно рухатися.

Кнопку помелу важко по-
вернути вбік.

Змінюйте налаштування помелу лише в процесі функціонування
пристрою. 

Еспресо або чорна кава не
достатньо гаряча.

Проведіть промивання кавомашини перед початком приготування
кави.
Відрегулюйте температуру кави в меню "Налаштування".
Підігрійте чашку, споліснувши її під гарячою водою перед початком
приготування. 

Кава занадто світла або за-
надто міцна. 

Намагайтеся не використовувати каву з олійними, карамельними
та іншими добавками. 
Переконайтеся, що в посудині для кави є кавові зерна, і процес по-
дачі зерен відбувається правильно.
Зменшіть обсяг напою, та збільшіть його міцність. 
Поверніть кнопку налаштування помелу вліво для дрібнішого по-
мелу. 
Здійсніть приготування кави в два етапи, обравши функцію 2
чашки.
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Небезпека : Лише кваліфікований спеціаліст має право ремонтувати шнур живлення і
втручатися в систему електропостачання. У випадку недотримання цієї
умови, ви ставите себе під загрозу ураження електричним струмом ! 

                                   Ніколи не використовуйте пристрій з видимими ознаками пошкодження !

НЕСПРАВНІСТЬ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

Пристрій не готує каву.
Під час приготування напою була виявлена несправність.
Прилад самостійно скасував приготування напою і готовий до но-
вого циклу приготування.

Під час функціонування
пристрою стався збій елек-
тропостачання.

Пристрій автоматично відновить свою роботу, після відновлення
електропостачання.
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