






Elementy pod napięciem nie mogą stykać 
się z wodą ze względu na niebezpieczeń-
stwo zwarcia! Para i gorąca woda mogą 
spowodować oparzenia! 

Przeznaczenie użytkowe

Zasilanie elektryczne

Kabel zasilający

Ochrona osób

Niebezpieczeństwo poparzeń

Postępowanie w przypadku pożaru

Miejsce przeznaczone do użytku i 
konserwacji



Czyszczenie

Używanie mleka

Ochrona urządzenia

Naprawy / Konserwacja
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1 UWAGI OGÓLNE

1.1 Przeznaczenie użytkowe urządzenia

Ważne.
Niewłaściwe użycie urządzenia powoduje wyga-

śnięcie gwarancji. Producent nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności za kalectwo osób i/lub uszkodzenie mienia.
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia:
- użycie niezgodne z przeznaczeniem użytkowym i/lub 

ze sposobami użytkowania określonymi w niniejszej 
instrukcji;

- wszelkie czynności wykonywane w urządzeniu, jeżeli 
są sprzeczne z zaleceniami zawartymi w niniejszej in-
strukcji;

- użycie po dokonaniu mody� kacji w elementach urzą-
dzenia i/lub zmian w urządzeniach zabezpieczających;

- instalacja urządzenia na świeżym powietrzu.

W powyższych przypadkach użytkownik ponosi koszty na-
prawy urządzenia.

1.2 Ułatwienie zrozumienia instrukcji

Trójkąt ostrzegawczy sygnalizu-
je wszystkie ważne instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa użyt-

kownika. Należy ich ściśle przestrzegać, aby zapobiec 
kalectwu!

Użytkownik: 

Administrator/dostawca:

Technik: 

 Ten symbol sygnalizuje informacje, które pozwa-
lają na jak najlepsze stosowanie urządzenia. 

1.3 Zastosowanie niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część 
urządzenia i należy się z nią uważnie zapoznać. 

Instrukcja zawiera informacje na temat instalacji, konser-
wacji i prawidłowego używania urządzenia.
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy za-
wsze zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
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1.4 Identy� kacja urządzenia

 Uwaga: kontaktując się z administratorem, nale-
ży zawsze podać parametry urządzenia umiesz-

czone na tabliczce.

1.5 Dane techniczne

Dane techniczne
Napięcie i moc nominalna-Zasilanie

Materiał obudowy

Wymiary (dł. x wys. x gł.) 

Waga

Długość kabla

Pojemność pojemnika na wodę

Pojemność kasetki na fusy

Panel sterowania

Poziom ciśnienia akustycznego ważonego A

Ciśnienie pompy

Warunki otoczenia pracy

Dane techniczne
Urządzenia zabezpieczające

Z zastrzeżeniem zmian dotyczących konstrukcji i realizacji 
wynikających z rozwoju technologicznego.

1.6 Inne zagrożenia

2 ELEMENTY URZĄDZENIA 

 Uwaga: objaśnienie elementów obejmuje wszyst-
kie modele urządzenia. Należy sprawdzić, które 

elementy pasują do zakupionego urządzenia. Niektóre 
funkcje mogą być niedostępne.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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2.1 Opis panelu sterowania 

 Uwaga: opisano wszystkie przyciski sterownicze, 
które mogą być zainstalowane w urządzeniu. 

Opis trybów pracy urządzenia przedstawiono w kolejnych 
punktach.

Element - Opis
18 Przycisk „ESPRESSO”

19 Przycisk „KAWA” 

20 Przycisk „Aromat”

21 Przycisk „Stand-By”

22 Przycisk „Cappuccino”

23 Przycisk „Mleko z kawą” (latte macchiato)

24 Przycisk „MENU”

25 Wyświetlacz LCD

3 OBSŁUGA URZĄDZENIA 

3.1  Napełnianie pojemnika na wodę

Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy dokład-
nie umyć pojemnik na wodę. Pojemnik należy 

napełniać tylko świeżą pitną wodą. Gorąca lub gazowana 
woda albo inne płyny mogą uszkodzić urządzenie.
Do napełniania pojemnika na wodę należy używać steryl-
nych rękawic jednorazowych, aby uniknąć zanieczyszcze-
nia bakteryjnego.

(Rys.04, str.3) 

(Rys.05, str.3) 

(Rys.06, str.3) 

3.2  Napełnianie pojemnika na ziarna

Uwaga! Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie 
kawę ziarnistą. Kawa mielona, rozpuszczalna lub 

inne przedmioty uszkodzą urządzenie.
Do napełniania pojemnika na kawę należy używać steryl-
nych rękawic jednorazowych, aby uniknąć zanieczyszcze-
nia bakteryjnego.

(Rys.03, str.3) 
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 Uwaga: pojemnik może być wyposażony w inny 
system bezpieczeństwa zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi w kraju użytkowania urządzenia.

 Jeżeli pojemnik na wodę nie jest włożony, należy 
sprawdzić, czy żadne ziarenko kawy nie wpadło do 

przegródki pojemnika. Jeżeli tak, należy je wyjąć, aby nie 
spowodować awarii.

3.3 Włączenie urządzenia

Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej może być 
wykonane tylko przez administratora! 

„I”
(rys.02, str.3)

Uwaga: po rozgrzaniu się urządzenie wykonuje 
cykl płukania obwodów wewnętrznych, podczas 

którego zostaje nalana niewielka ilość wody. Poczekać, aż 
zakończy się ten cykl.

3.4 Nagrzewanie i płukanie

 Uwaga: pasek przesuwa się do przodu i sygnalizu-
je, że urządzenie wykonuje nagrzewanie systemu.

Uwaga: pasek przesuwa się do przodu i sygnali-
zuje, że urządzenie wykonuje cykl płukania sys-

temu.

Uwaga: można przerwać cykl poprzez naciśnięcie 
przycisku (18) „ ”.

Uwaga: jeżeli urządzenie jest używane po raz 
pierwszy lub przez dłuższy czas nie było używane, 

należy skontaktować się z administratorem w celu wyko-
nania rozruchu.

3.5 Cykl płukania/automatycznego czyszczenia
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3.6  Urządzenie przyjazne dla środowiska: Stand-by

Uwaga: 
- podczas fazy wyłączania urządzenie wykonuje cykl 

płukania, jeżeli został zaparzony jakiś rodzaj kawy.
- czas można zaprogramować w zależności od wymagań 

(zobacz instrukcje w rozdziale 5).

„I”

Uwaga: funkcja ta może być wyłączona przez ad-
ministratora, jeżeli jest to konieczne.

3.7  Regulacja dozownika

Zalecane pozycje:
(rys.07, str.3)

(rys.09, str.3)

(rys.08, str.3).

3.8 Regulacja aromatu (intensywności kawy)

Uwaga: Regulację należy wykonać przed wybra-
niem kawy.

3.9  Parzenie kawy

Uwaga: aby zaparzyć 2 kawy, urządzenie automa-
tycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpo-

wiedniej ilości kawy. Przygotowanie dwóch kaw wymaga 
dwóch cykli mielenia i dwóch cykli parzenia sterowanych 



Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika
automatycznie przez urządzenie. Na wyświetlaczu poja-
wia się symbol 2 � liżanek.

Uwaga: Nie można przerwać parzenia podczas 
cyklu wstępnego parzenia.

Uwaga: urządzenie jest tak wyregulowane, aby 
przygotować prawdziwą, włoską kawę espresso. 

Cecha ta może nieco wydłużyć czas parzenia, zwiększając 
intensywność smaku kawy.

3.10 Regulacja ilości kawy 

(rys.07, str.3)

Uwaga: Wykonać powyższe operacje, aby zapro-
gramować przycisk (19) „ ”.

3.11 Opróżnienie kasetki na fusy 

Uwaga: operację tę należy wykonywać, gdy urzą-
dzenie jest włączone.

CZ
ER

W
ON

Y

(rys.09, 
str.3)
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(rys.13, str.3) 

Uwaga: Zalecamy opróżnienie również tacy ocie-
kowej (zob. pkt 6.3).

CZ
ER

W
ON

Y
CZ

ER
W

ON
Y

3.12 Cappuccinatore

Uwaga: Przed użyciem Cappuccinatore należy go 
dokładnie wyczyścić zgodnie z opisem zawartym 

w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. 
Należy stosować zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartości 
białka co najmniej 3%, aby zapewnić dobrą jakość produk-
tu. Można używać mleka pełnego, odtłuszczonego, sojo-
wego lub mleka bez laktozy, w zależności od upodobań.

Uwaga: Używać tylko z mlekiem lub wodą do 
czyszczenia.

Wkładanie Cappuccinatore

1
2
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Gdy Cappuccinatore nie będzie używany, należy 
umieścić rurkę zasysającą we wsporniku po lewej 

stronie urządzenia.

Uwaga: we wsporniku można również umieścić 
dozownik gorącej wody.

Wyjmowanie Cappuccinatore

1
2

Uwaga: jeżeli Cappuccinatore zostanie na chwilę 
wyjęty w celu wyczyszczenia, należy go włożyć z 

powrotem. Jeżeli nie, należy założyć dozownik wody.

3.13 Parzenie cappuccino

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parze-
nia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Przed 

wyjęciem Cappuccinatore należy poczekać na zakończe-
nie cyklu.

Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund, 
następnie urządzenie powraca do ekranu głów-

nego.
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Ostrzeżenie:
Ze względów higienicznych należy upewnić się, 

czy zewnętrzna powierzchnia rurki zasysającej jest czysta.

3.14 Regulacja ilości cappuccino w � liżance

Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund, 
następnie urządzenie powraca do ekranu głów-

nego.
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3.15 Parzenie mleka z kawą (latte macchiato)

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parze-
nia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Przed 

wyjęciem Cappuccinatore należy poczekać na zakończe-
nie cyklu.

Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund, 
następnie urządzenie powraca do ekranu głów-

nego.
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Ostrzeżenie:
Ze względów higienicznych należy upewnić się, 

czy zewnętrzna powierzchnia rurki zasysającej jest czysta.

3.16 Regulacja ilości mleka z kawą 
 (latte macchiato) w � liżance

Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund, 
następnie urządzenie powraca do ekranu głów-

nego.
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3.17 Nalewanie gorącego mleka

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parze-
nia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Przed 

wyjęciem Cappuccinatore należy poczekać na zakończe-
nie cyklu.

Uwaga: ekran ten jest aktywny przez 30 sekund, 
następnie urządzenie powraca do ekranu głów-

nego.
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Ostrzeżenie:
Ze względów higienicznych należy upewnić się, 

czy zewnętrzna powierzchnia rurki zasysającej jest czysta.

3.18 Regulacja ilości gorącego mleka w � liżance
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3.19 Nalewanie gorącej wody

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parze-
nia gorąca woda i para może przez chwilę pryskać. 

Przed wyjęciem dozownika wody należy poczekać na za-
kończenie cyklu.

(rys.10, 
str.3)
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3.20 Szybki cykl płukania dzbanka
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4 OBSŁUGA URZĄDZENIA Z KREDYTAMI 
Uwaga: ta funkcja może być włączona i wyłączona 
przez administratora.

$

Uwaga: nalewanie gorącej wody i gorącego mleka 
nie jest obsługiwane za pomocą kredytów i jest 

możliwe, jeżeli w pojemniku znajduje się woda.

5 PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA

Po przejściu do menu programowania przyciski zmieniają 
swoją funkcję:

- przycisk (18)  =  (+) zwiększa wartość

- przycisk (20) „ ” = (-) zmniejsza wartość

- przycisk (24) „ ” = (  lub OK) wybór lub zatwierdze-

nie

- przycisk (22) „ ” = (ESC) wyjście lub anulowanie

5.1  Funkcje urządzenia

Temperatura kawy

Timer (stand-by)
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Kontrast

5.2 Programowanie funkcji urządzenia

„OK”. 

Uwaga: urządzenie automatycznie opuści tryb 
programowania, jeżeli przez 3 minuty nie zosta-

nie naciśnięty żaden przycisk. Zmienione wartości, które 
nie zostały zatwierdzone, nie będą zapisane.

6 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno-
ści konserwacyjnej i/lub czyszczenia należy wyłą-

czyć urządzenie i odłączyć je od zasilania elektrycznego 
oraz poczekać, aż ostygnie.
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Uwaga. Czyszczenie urządzenia i jego elementów 
powinno być wykonywane co najmniej raz w tygo-

dniu.

Urządzenie i jego elementy muszą być wyczysz-
czone i umyte po okresie, w którym nie były użyt-

kowane.

6.1 Czyszczenie Cappuccinatore

Uwaga: 
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parze-

nia gorąca woda może przez chwilę pryskać.

Codzienne czyszczenie Cappuccinatore
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Cotygodniowe czyszczenie Cappuccinatore

1
2
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Comiesięczne czyszczenie Cappuccinatore

Uwaga: 
Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parze-

nia gorąca woda może przez chwilę pryskać.
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Uwaga: 
Nie wolno pić roztworu nalanego w tym procesie. 
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6.2 Czyszczenie kasetki na fusy

6.3  Czyszczenie tacy ociekowej

6.4  Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy



Obsługa urządzenia - Instrukcja użytkownika

Jeżeli kasetka na kawę zostanie włożona niepra-
widłowo, blok kawy może nie zmieścić się w urzą-

dzeniu.
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7 SYGNALIZACJE URZĄDZENIA
W niniejszym rozdziale opisano wszystkie komunikaty przedstawiane przez urządzenie użytkownikowi oraz czynności, 
jakie użytkownik może i/lub powinien wykonać.

Sygnały informacyjne Kasowanie komunikatu
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Sygnały alarmowe (czerwony) Kasowanie komunikatu

Zobacz Sygnały informacyjne (żółty)

Exx
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8 PRZENOSZENIE I  SKŁADOWANIE
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 8 nale-
żą do wyłącznej kompetencji administratora lub 
wyspecjalizowanego technika. Osoby te powin-

ny odpowiednio określić wszystkie kolejne czynności oraz 
zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa.

8.1 Przenoszenie

Należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w 
promieniu wykonywania czynności związanych 

z podnoszeniem i przenoszeniem ładunku, a w trudnych 
warunkach czynności te muszą być wykonywane przy 
udziale osób kontrolujących przemieszczenie.

8.2 Składowanie

Uwaga. Z uwagi na łączną masę opakowania nie 
wolno układać na sobie więcej niż trzech urzą-

dzeń. Urządzenie powinno być przechowywane w orygi-
nalnym opakowaniu, w pomieszczeniu WOLNYM od wilgo-
ci i/lub kurzu.

9 INSTALACJA 
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 9 nale-
żą do wyłącznej kompetencji administratora lub 
wyspecjalizowanego technika. Osoby te powin-

ny odpowiednio określić wszystkie kolejne czynności oraz 
zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa.

9.1 Zasady bezpieczeństwa 

-

-

-

-

-
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9.2 Funkcje związane z zatrzymaniem urządzenia

9.3 Lista akcesoriów

9.3.1 Lista dołączonych akcesoriów

Instrukcja: 

Kabel elektryczny: 

Klucz do regulacji młynka: 

9.3.2 Lista akcesoriów opcjonalnych

Tester twardości wody:

Pędzelek czyszczący:

Smar: 

Odwapniacz: 

Filtr wody „Intenza +”: 

9.4 Montaż-Usytuowanie

Nie wolno montować urządzenia na świeżym po-
wietrzu oraz w pomieszczeniach, w których stoso-

wane są strumienie wody lub pary.
Obecność pól magnetycznych lub bliskość urzą-
dzeń elektrycznych, które generują zakłócenia, 

może spowodować awarię układu elektronicznego urzą-
dzenia. W temperaturze około 0°C wewnętrzne części 
urządzenia, które zawierają wodę, mogą zamarznąć. Nie 
wolno używać urządzenia w powyższych warunkach.

Należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia 
i do wtyczki, aby umożliwić użytkownikowi wyko-

nywanie czynności w urządzeniu bez żadnych ograniczeń 
i aby można było niezwłocznie opuścić teren w razie po-
trzeby.
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9.5 Utylizacja opakowania

Zalecamy zachowanie opakowania do ewentual-
nego transportu lub przemieszczenia urządzenia 

w przyszłości.

9.6 Napełnianie pojemnika na wodę

Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy dokład-
nie umyć pojemnik na wodę. Pojemnik należy 

napełniać tylko świeżą pitną wodą. Gorąca lub gazowana 
woda albo inne płyny mogą uszkodzić urządzenie.
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9.7 Napełnienie pojemnika na ziarna

Uwaga! Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie 
kawę ziarnistą. Kawa mielona, rozpuszczalna lub 

inne przedmioty uszkodzą urządzenie.

9.8 Połączenie elektryczne

Operacja ta może być wykonywana tylko przez 
wykwali� kowanych techników lub przez admini-

stratora.

Uwaga: miejsce połączenia gniazdka elektryczne-
go musi znajdować się w miejscu łatwo dostęp-

nym dla użytkownika, aby można było wygodnie odłączyć 
urządzenie od sieci elektrycznej w razie potrzeby.

Nie wolno:
• Używać żadnych przedłużaczy.
• Wymieniać oryginalnej wtyczki.
• Używać adapterów.

9.9 Włączenie/Wyłączenie urządzenia

(rys.02, str.3).

9.10 Pierwsze użycie - użycie po długim okresie
 nieużywania

Aby zaparzyć idealną kawę espresso, należy opłukać ob-
wód kawy, jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy 
lub po długim okresie nieużywania.

9.10.1 Pierwsze uruchomienie

(rys.11, str.3)

9.10.2 Użycie po okresie bezczynności

(rys.11, str.3)
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(rys.11, str.3)

(rys.10, str.3)

9.11 Pomiar i regulacja twardości wody

Uwaga: Tester może być użyty tylko do jednego 
pomiaru.
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Uwaga: urządzenie jest dostarczane w regulacji 
standardowej, nadającej się do większości zasto-

sowań.

9.12  Filtr wody „INTENZA+” 

Filtr odwapniający należy wymienić, jeżeli pojawi 
się odpowiedni komunikat w urządzeniu. Przed 

wykonaniem odwapniania należy zdjąć � ltr odwapniający 
z pojemnika na wodę.

Pomiar twardości wody jest bardzo ważny dla wła-
ściwego użytkowania � ltru wody „INTENZA+” oraz 

częstotliwości odwapniania urządzenia.

A = 
B = 
C = 
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9.12.1 Wymiana � ltra wody „Intenza+”

RESET

9.12.2 Wyjmowanie � ltra wody „Intenza+”

OFF

Uwaga: Należy koniecznie pamiętać o ponownym 
założeniu białego � ltra wyjętego podczas instala-

cji � ltra wody „INTENZA+”.
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9.13 Regulacja młynka

Uwaga! Nie wsypywać kawy mielonej i/lub roz-
puszczalnej do pojemnika na kawę ziarnistą. 

Zabrania się wkładania tam jakiegokolwiek materiału, 
który nie jest kawą ziarnistą. Młynek zawiera elementy 
ruchome, które mogą spowodować niebezpieczeństwo. 
Nie wolno wkładać do niego palców i/lub przedmiotów. 
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności wewnątrz 
pojemnika na kawę należy wyłączyć urządzenie, wciska-
jąc przycisk ON/OFF, oraz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego. 

Pokrętło do regulacji mielenia, umieszczone 
wewnątrz pojemnika na kawę ziarnistą, należy 

przekręcać tylko wtedy, gdy ceramiczny młynek do kawy 
działa.

12

10 PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 10 na-
leżą do wyłącznej kompetencji administratora 
lub wyspecjalizowanego technika. Osoby te po-

winny odpowiednio określić wszystkie kolejne czynności 
oraz zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa.

10.1 Wejście do programowania
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Uwaga: opisana procedura umożliwia przejście 
do menu programowania tylko wtedy, gdy urzą-

dzenie osiągnęło temperaturę pracy. W celu wykonania 
niektórych programów (np. ODWAPNIANIE) urządzenie 
będzie automatycznie sterować procedurą, nagrzewając 
się zgodnie z ustawieniami producenta.

Uwaga: po upływie 3 minut bezczynności urządze-
nie opuszcza menu programowania i przestawia 

się na normalny tryb pracy.

Menu powinny być zabezpieczone HASŁEM.

HASŁO nie jest wymagane, jeżeli jest ustawione na 
wartość domyślną (0000). HASŁO należy zmienić 

podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, aby za-
bezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych. Po 
dokonaniu zmiany, przy każdym wejściu należy wprowa-
dzić HASŁO, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się następujący 
komunikat:

0  0  0  0 

10.2 Przyciski programowania

Przycisk (18) „ ” „zmiana”

Przycisk (20) „ ” „zmiana”

Przycisk (24) „ ” (Przewijanie parame-
trów / OK)

Przycisk (22) „ ” „ESC”
Uwaga: Nacisnąć kilkakrotnie, aby opuścić menu programowania.

Uwaga: jeżeli użytkownik zapomni HASŁA, może 
je odzyskać poprzez wprowadzenie kodu PUK. Aby 

otrzymać kod PUK, należy zwrócić się do serwisu obsługi 
technicznej Saeco, który udzieli stosownej pomocy.
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10.3 Menu programowania

Uwaga: w przypadku wybrania wartości „OFF” funkcja będzie wyłączona, a urządzenie bę-
dzie stale włączone.
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0  0  0

SET PSW

CONFIRM

0  0  0  0 

Uwaga: ta funkcja jest widoczna, tylko jeżeli funkcja „Obsługa kredytów” 
jest ustawiona na „YES”, a użytkownik wchodzi poprzez naciśnięcie przyci-
sku (21) „ ” .

Uwaga: ta funkcja jest widoczna, tylko jeżeli funkcja „Hasło” jest ustawiona 
na „YES”, a użytkownik wchodzi poprzez naciśnięcie przycisku (21) „ ” .

Uwaga: w przypadku wyłączenia alarmu mogą wystąpić usterki w urządzeniu, ponieważ 
fusy mogą zatkać blok kawy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych brakiem odwapniania.

PASSWORD

COUNTER COFFEE

XX
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10.4 Ustawienie HASŁA

PASSWORD

PASSWORD

PASSWORD

CHANGE PSW

SET PSW

CONFIRM

0  0  0  0 

Uwaga: Można w dowolnym momencie porzucić 
zmianę bez zapisania ustawień poprzez naciśnię-

cie przycisku (22) „ ”.

Uwaga: jeżeli w menu „PASSWORD” ponownie zo-
stanie wybrana opcja „NO”, zapisane hasło zosta-

nie usunięte.

PASSWORD
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10.5 Ustawienie kredytów

0  0  0

Uwaga: Można w dowolnym momencie porzucić 
zmianę bez zapisania ustawień poprzez naciśnię-

cie przycisku (22) „ ”.

Uwaga: jeżeli w menu „KREDYTY” zostanie po-
nownie wybrana opcja „NO”, załadowane kredyty 

pozostaną w pamięci, mimo iż nie będą liczone podczas 
parzenia kawy.
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11 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 11 na-
leżą do wyłącznej kompetencji administratora 
lub wyspecjalizowanego technika. Osoby te po-

winny odpowiednio określić wszystkie kolejne czynności 
oraz zastosować odpowiednie narzędzia i przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa.

11.1 Częstotliwość czyszczenia

Czynności do wyko-
nania

Po poja-
wieniu się 
sygnalizacji

Co tydzień

Co tydzień 
lub po 

zaparzeniu 
500 kaw

11.2 Smarowanie bloku kawy
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11.3 Odwapnianie

Uwaga! W przypadku wyłączenia sygnalizacji 
urządzenie nie będzie powiadamiać użytkownika. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nie-
wykonywaniem cykli odwapniania.

Uwaga! Nie pić roztworu odwapniającego ani na-
lewanych produktów aż do zakończenia cyklu. Nie 

używać w żadnym wypadku octu jako odwapniacza.

Uwaga! Wyjąć � ltr „Intenza” przed włożeniem od-
wapniacza.
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Uwaga: pojemność pojemnika powinna wynosić 
co najmniej 1,5 litra.

Uwaga: Nacisnąć przycisk (22) „ ”, aby wyjść. Za-
wsze można przerwać cykl. Stosowne informacje 

są zawarte w rozdziale „Przerwanie cyklu odwapniania”.

„CALC CLEAN”

Jeżeli nie ma tak dużego pojemnika, należy 
wstrzymać cykl poprzez naciśnięcie przycisku (18) 

„ ”, opróżnić pojemnik, umieścić go z powrotem w 
urządzeniu i ponownie uruchomić cykl poprzez naciśnię-
cie przycisku (18) „ ”.
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CZ
ER

W
ON

Y

„CALC CLEAN”

„ ”. 

Uwaga: Można przerwać cykl płukania poprzez 
naciśnięcie przycisku (18) „ ”. Aby kontynuować 

cykl, należy nacisnąć przycisk (18) „ ”. W tym czasie 
można opróżnić pojemnik lub oddalić się na chwilę.

Uwaga: Podczas cyklu płukania wykonywane jest 
mycie obwodu zaprogramowaną ilością wody, 

odpowiednią do zapewnienia idealnej pracy urządzenia. 
Jeżeli pojemnik nie zostanie napełniony do poziomu CALC 
CLEAN, może być konieczne wykonanie dwóch lub więk-
szej liczby cykli, o czym urządzenie informuje za pomocą 
następującego ekranu.

CZ
ER

W
ON

Y

Powtórzyć czynności od punktu 13 do punktu 19. Następ-
nie przejść do punktu 20.

Uwaga: 
- roztwór odwapniający należy poddać utylizacji zgod-

nie z zaleceniami producenta i/lub przepisami obo-
wiązującymi w kraju używania; 

- po wykonaniu cyklu odwapniania należy umyć blok 
kawy zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 
„Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy” w rozdziale 
„Czyszczenie i konserwacja”.
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11.4 Przerwanie cyklu odwapniania

ON/OFF

„CALC CLEAN”

punkcie 9.10.2 „Użycie po okresie 
bezczynności”

12 DEMONTAŻ URZĄDZENIA

  



13 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Uwaga: problemy te mogą być normalne, jeśli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania 
pierwszej instalacji.

W przypadku jakiegokolwiek problemu niewymienionego w tabeli lub jeżeli proponowane rozwiązania nie przyniosły 
skutku, prosimy o kontakt z naszym telefonicznym biurem obsługi klienta.
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