TYP SUP 018

INSTRUKCJA OBS£UGI
DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA, PROSIMY O UWA¯NE
PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

SPRZÊT PRZEZNACZONY WY£¥CZNIE DO U¯YTKU DOMOWEGO

Nasze gratulacje!
Drogi kliencie, gratulujemy Ci doskona≥ego wyboru,
jakiego dzisiaj dokona≥eú. TwÛj ekspres do kawy jest
owocem doúwiadczenia i mistrzostwa firmy Saeco,
úwiatowego lidera w produkcji ciúnieniowych
ekspresÛw do kawy, a wiÍc zakupiony przez Ciebie
sprzÍt naleøy do najlepszego jaki dzisiejszy rynek
sprzÍtu AGD moøe w tej dziedzinie zaoferowaÊ.
Zanim po raz pierwszy uruchomisz swÛj ekspres,
radzimy Ci przeczytaÊ uwaønie niniejszπ instrukcjÍ
obs≥ugi. Wyjaúni Ci ona dok≥adnie jak go obs≥ugiwaÊ,
czyúciÊ i konserwowaÊ. Jeøeli bÍdπ Ci potrzebne
dodatkowe informacje, prosimy, zwrÛÊ siÍ do dystrybutora albo bezpoúrednio do naszej firmy. BÍdzie
nam mi≥o, jeøeli bÍdziemy mogli s≥uøyÊ Ci
dodatkowymi wyjaúnieniami.

2

3

27

28

29

30

31

32

33

4

34

36

35

37

5

Jedynie osoba, ktÛra zapozna≥a siÍ z instrukcjπ obs≥ugi, moøe przystπpiÊ do
obs≥ugi sprzÍtu.

Automatyczny ekspres do kawy
Drogi Kliencie,
Ten automatyczny ekspres do kawy, dziÍki
wbudowanemu m≥ynkowi, pozwoli Ci na
przygotowanie kawy z kawy w ziarnach.
Jak w przypadku kaødego urzπdzenia
elektrycznego, tak i w tym, naleøy podjπÊ
podstawowe úrodki bezpieczeÒstwa, aby
uniknπÊ ryzyka poøaru, poraøenia prπdem
elektrycznym lub zranienia.
Przed rozpoczÍciem uøytkowania, proszÍ
uwaønie przeczytaÊ niniejszπ instrukcjÍ obs≥ugi, jak rÛwnieø jakiekolwiek inne instrukcje
lub informacje do≥πczone do opakowania.

Ostrzeøenie!
Producent nie ponosi øadnej odpowiedzialnoúci za szkody spowodowane z powodu:
ï Niew≥aúciwego uøytkowania sprzÍtu.
ï Napraw wykonanych przez osoby nie
upowaønione.
ï Uøycia nie oryginalnych czÍúci i akcesoriÛw.
Kaødy z powyøszych przypadkÛw powoduje uniewaønienie gwarancji.
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Jak pos≥ugiwaÊ siÍ instrukcjπ

B

Przechowuj instrukcjÍ w bezpiecznym
miejscu lub w pobliøu ekspresu, aby i inni uøytkownicy mogli siÍ z niπ zapoznaÊ.

Odnoúniki do rysunkÛw, czÍúci sprzÍtu
i elementÛw obs≥ugi sπ wskazane w tekúcie
instrukcji przy pomocy cyfry lub litery. Zwracaj uwagÍ na odpowiadajπce im rysunki.

Jeøeli potrzebujesz dodatkowych informacji
lub jakaú czÍúÊ niniejszej instrukcji budzi
Twoje wπtpliwoúci skontaktuj siÍ z naszym
wykwalifikowanym personelem.

Rysunki przywo≥ywane w tekúcie instrukcji
znajdujπ siÍ na rozk≥adÛwce. Miej jπ roz≥oøonπ czytajπc instrukcjÍ.

TrÛjkπty ostrzegawcze wskazujπ na wszystkie uwagi odnoszπce siÍ do bezpieczeÒstwa obs≥ugi. Stosuj siÍ do nich aby uniknπÊ potencjalnego wypadku.
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Dane techniczne:
NapiÍcie znamionowe

Patrz tabliczka znamionowa

Moc znamionowa

Patrz tabliczka znamionowa

Charakterystyka sprzÍtu
Ekspres

M≥ynek

ñ system grzejny

Boliler

ñ pompa

Elektromagnetyczna, wibracyjna

ñ zbiornik na wodÍ

1,7 l

ñ typ

Øarnowy, stoøkowy

ñ napÍd

Silnik z reduktorem, ok. 900 obr/min.

ñ stopieÒ mielenia

Regulowany

ñ zabezpieczenie przed blokadπ

Automatyczne po 20 sekundach

ñpojemnik na kawÍ

Oko≥o 350 g

Wymiary (W x S x G)

337 x 325 x 377 mm

Waga z wyposaøeniem

8,5 kg

PrzewÛd przy≥πczeniowy

1,2 m

Pomieszczenie na przewÛd przy≥πczeniowy

Tak

Element grzejny

Boiler aluminiowy

Kontrola temperatury

Elektroniczna

Czas rozgrzewania siÍ do parzenia kawy

Oko≥o 2 min.

Czas rozgrzewania siÍ do pary

Oko≥o 3 min.

Czas wytwarzania pary

Nieograniczony, do wyczerpania wody

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Termostaty

Zuøyta kawa

Usuwana automatycznie

Ustawienie pojemnoúci filiøanki

Regulacja w zakresie 0-250 cl

Sterowanie gorπcπ wodπ

Elektronicze

Dysza pary / gorπcej wody
Czas przygotowania

Sta≥a, jednokierunkowa
ñ espresso

Oko≥o 20 sekund/filiøanka

ñ espresso lungo

Oko≥o 30 sekund/filiøanka

ñ gorπcej wody

Oko≥o 60 sekund/filiøanka

ñ spienionego mleka

Oko≥o 30-90 sekund/filiøanka

Materia≥y uøyte do produkcji:
Obudowa ekspresu

Tworzywo termoplastyczne

Zbiornik na wodÍ, taca ociekowa

Tworzywo termoplastyczne

Pojemnik na zuøytπ kawÍ

Tworzywo termoplastyczne

Kraj pochodzenia

W≥ochy

Akcesoria (wyposaøenie standardowe):
Klucz do bloku zaparzajπcego
Szczoteczka do czyszczenia m≥ynka

Podane powyøej dane techniczne nie sπ wiπøπce. W zwiπzku z ciπg≥ym postÍpem technicznym producent zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
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cjami. U≥Ûø przewÛd w taki sposÛb, aby nie
styka≥ siÍ z gorπcymi powierzchniami,
ostrymi krawÍdziami, ani pojemnikami
z olejem. Nie przenoú, ani nie ciπgnij sprzÍtu za przewÛd zasilajπcy. Nie wyciπgaj
wtyczki z gniazda úciennego ciπgnπc za
przewÛd i nie dotykaj jej mokrymi rÍkami.
Nie pozwalaj by przewÛd zwisa≥ ze sto≥u
lub pÛ≥ki.

Bezpieczne uøytkowanie

Ostrzeøenie!
Poraøenie prπdem elektrycznym moøe
spowodowaÊ úmierÊ. Wszystkie elementy elektryczne powinny byÊ zawsze
utrzymywane w stanie suchym w celu
unikniÍcia zwarcia. Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilajπcego ani samego
ekspresu. Para i gorπca woda mogπ
spowodowaÊ oparzenia. Nigdy nie kieruj dyszy pary w kierunku cia≥a, oraz
bπdü ostroøny dotykajπc jej lub p≥yty
grzejnej; mogπ byÊ gorπce i spowodowaÊ oparzenie.

B ChroÒ innych
Upewnij siÍ, øe sprzÍt znajduje siÍ poza
zasiÍgiem dzieci.
Dzieci nie zdajπ sobie sprawy z zagroøenia, jakie stwarzajπ sprzÍty elektryczne.
Ustawienie sprzÍtu
Ustaw ekspres na stabilnej p≥askiej powierzchni w miejscu, gdzie nikt go nie przewrÛci i gdzie nie spowoduje on øadnego
wypadku.
Nie uøywaj ekspresu na úwieøym powietrzu.
Nie uøywaj ekspresu w pobliøu gorπcych
powierzchni lub otwartego p≥omienia, gdyø
moøe to spowodowaÊ jego uszkodzenie lub
stopienie obudowy.

Uøytkowanie sprzÍtu
SprzÍt moøe byÊ uøytkowany jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem. Ekspres ten
jest przeznaczony wy≥πcznie do uøytku domowego. Wprowadzanie jakichkolwiek
zmian technicznych, albo uøywanie do celÛw niezgodnych z jego przeznaczeniem
jest úciúle zabronione z uwagi na potencjalne zagroøenie. Ekspres moøe byÊ uøywany
wy≥πcznie przez osoby doros≥e, ktÛre zapozna≥y siÍ z niniejszπ instrukcjπ. Dzieci, osoby bÍdπce pod wp≥ywem alkoholu albo narkotykÛw, nie mogπ go obs≥ugiwaÊ.

C NiebezpieczeÒstwo oparzeÒ
Wyciek gorπcej wody lub pary moøe spowodowaÊ poparzenie. Nigdy nie kieruj dyszy pary w kierunku cia≥a lub rπk. Zachowuj ostroønoúÊ dotykajπc czÍúci ekspresu, ktÛre mogπ byÊ gorπce podczas jego
pracy
D PrzestrzeÒ dooko≥a ekspresu
W celu zapewnienia w≥aúciwego funkcjonowania ekspresu i w≥aúciwej jego obs≥ugi, zaleca siÍ jego ustawienie na rÛwnej
i p≥askiej powierzchni, w miejscu dobrze
oúwietlonym. Zachowaj odleg≥oúÊ przynajmniej 10 cm od úciany lub innych
obiektÛw.

Wymagania elektryczne
Nie dotykaj czÍúci elektrycznych bÍdπcych
pod napiÍciem. Moøe to spowodowaÊ poraøenie prπdem i w rezultacie oparzenie lub
úmierÊ. Ekspres powinien byÊ pod≥πczony
do sieci elektrycznej o napiÍciu zgodnym
z podanym na jego tabliczce znamionowej.
Po≥πczenie powinno byÊ wykonane za poúrednictwem odpowiedniego gniazda
úciennego.

E Czyszczenie sprzÍtu
Przed przystπpieniem do czyszczenia
upewnij siÍ, øe ekspres jest wy≥πczony
i wyjmij wtyczkÍ z gniazda úciennego. Zaczekaj, aø ekspres ostygnie. Nigdy nie zanurzaj go w wodzie. Nie myj ekspresu, ani
øadnej jego czÍúci w zmywarce do naczyÒ.
Nie uøywaj do czyszczenia øadnych deter-

A PrzewÛd zasilajπcy
Ekspresu nie wolno uøywaÊ, jeúli jego przewÛd zasilajπcy jest uszkodzony.
Jeøeli przewÛd lub wtyczka sπ uszkodzone, powinny zostaÊ natychmiast wymienione przez osobÍ z odpowiednimi kwalifika10

gentÛw, rozpuszczalnikÛw ani øadnych
ostrych przedmiotÛw. Nie susz jego czÍúci
sk≥adowych w kuchence mikrofalowej ani
piekarniku.
Naprawy
W przypadku, gdy ekspres nie dzia≥a, zosta≥ w jakikolwiek sposÛb uszkodzony, albo
upad≥, natychmiast wyjmij wtyczkÍ z gniazda úciennego. Nigdy nie uøywaj sprzÍtu
uszkodzonego. Zabrania siÍ otwierania
ekspresu i dokonywania jakichkolwiek interwencji w jego wnÍtrzu. Naprawy mogπ
byÊ wykonywane jedynie przez autoryzowane punkty serwisowe. Producent nie ponosi odpowiedzialnoúci za szkody spowodowane w wyniku prÛby naprawy przez
osoby nie upowaønione.
Poøar
W przypadku poøaru, uøywaj do gaszenia
gaúnicy z dwutlenkiem wÍgla (CO2). Nie
uøywaj gaúnic wodnych, ani proszkowych.
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Objaúnienia:
1

Pojemnik na zuøytπ kawÍ

11 Pokrywa pojemnika na kawÍ

2

Taca ociekowa

12 PokrÍt≥o regulacji m≥ynka

3

Kratka

13 Drzwiczki serwisowe

4

Regulowany wyp≥yw kawy

14 Blok zaparzajπcy

5

Dysza pary/gorπcej wody

15 Zsyp kawy

6

PokrÍt≥o zaworu pary/gorπcej wody

16 Uchwyt bloku zaparzajπcego

7

Zbiornik na wodÍ

17 PrzewÛd zasilajπcy

8

Pokrywa zbiornika

18 Pulpit sterujπcy z kontrolkami.

9

Automatyczny zawÛr zbiornika na wodÍ

19 Wy≥πcznik g≥Ûwny

10 Pojemnik na kawÍ w ziarnach

Opis pulpitu sterujπcego
24 Kontrolka temperatury pary
åwieci siÍ: temperatura w≥aúciwa
Miga: dochodzenie do w≥aúciwej temperatury

20 Kontrolka Ñon/offî, w≥./wy≥.
21 Przycisk wyboru kawy (1 lub 2 filiøanki)

25 PokrÍt≥o regulacji iloúci kawy w filiøance

22 Kontrolka temperatury kawy
åwieci siÍ: temperatura w≥aúciwa
Miga: dochodzenie do w≥aúciwej temperatury
Jeøeli kontrolka temperatury kawy
(22) i kontrolka pary (24) migajπ jednoczeúnie, oznacza to, øe temperatura wody jest zbyt wysoka. Naleøy
przeprowadziÊ proces odpowietrzania
(usuniÍcia pary z uk≥adu).

26 Kontrolka braku wody i braku kawy
åwieci siÍ: pusty zbiornik na wodÍ lub
pusty pojemnik na kawÍ. Nalej wody
do zbiornika lub nasyp kawy do pojemnika. Po nape≥nieniu zbiornika wodπ, naleøy przeprowadziÊ zabieg odpowietrzania uk≥adu.
Miga: pojemnik na kawÍ zuøytπ, blok
zaparzajπcy lub taca ociekowa niew≥aúciwie w≥oøone, albo niedomkniÍte drzwiczki serwisowe.

23 Przycisk wyboru pary
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Dla bezpieczeÒstwa w≥asnego i innych
przestrzegaj zasad bezpieczeÒstwa zawartych w tej instrukcji.

Przygotowanie ekspresu do pracy
Oryginalne opakowanie zosta≥o zaprojektowane tak, by chroniÊ sprzÍt w trakcie transportu. Zachowaj je do ewentualnego wykorzystania w przysz≥oúci.

Nie w≥πczaj ekspresu i nie uruchamiaj go, gdy zbiornik na wodÍ jest
pusty, i pojemniku nie ma kawy.

Zanim przystπpisz do uruchomienia ekspresu, zapoznaj siÍ z zasadami bezpiecznego uøytkowania, podanymi wczeúniej.

Za≥Ûø pokrywÍ (11) pojemnika na kawÍ na
pojemnik (10). Przechowuj w pobliøu ekspresu klucz do bloku zaparzajπcego
i szczoteczkÍ do czyszczenia m≥ynka.
27 Pojemnik na kawÍ (10) jest przymocowany do korpusu ekspresu przy pomocy
dwÛch wkrÍtÛw. Zdejmij pokrywÍ (11) pojemnika, nape≥nij go kawπ w ziarnach (oko≥o
350g). Za≥Ûø ponownie pokrywÍ. W razie
potrzeby zmieÒ ustawienie m≥ynka przy pomocy pokrÍt≥a (12) na pozycjÍ Ñ8î (±2 lub
4, w zaleønoúci od rodzaju ziaren).

Pod≥πczenie do sieci
Ostrzeøenie: Prπd elektryczny moøe byÊ niebezpieczny. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeÒstwa.
SprzÍt naleøy pod≥πczyÊ do gniazda prπdu
zmiennego o napiÍciu odpowiadajπcym temu, ktÛre zosta≥o podane na tabliczce znamionowej, umieszczonej na spodzie.

Pojemnik na kawÍ moøe byÊ nape≥niany jedynie kawπ w ziarnach. Nie
nape≥niaj go øadnymi innymi produktami,
aby nie uszkodziÊ sprzÍtu.

Nigdy nie uøywaj sprzÍtu z uszkodzonym przewodem przy≥πczeniowym. Uszkodzony przewÛd powinien byÊ
wymieniony jedynie przez autoryzowany
punkt serwisowy.

Zdejmij pojemnik na wodÍ (7) z ekspresu,
zdejmij jego pokrywÍ (8) i nape≥nij go zimnπ, úwieøπ wodπ (oko≥o 1,7 l). Wbudowany
w dno zbiornika zawÛr zapobiega wyciekniÍciu wody.

Jeøeli uøywasz przed≥uøacza,
upewnij siÍ, ze nie jest on uszkodzony i spe≥nia odpowiednie wymagania.

Zanim za≥oøysz ponownie zbiornik wody
na ekspres, upewnij siÍ, øe pojemnik na
kawÍ jest nakryty pokrywkπ.

Czynnoúci poczπtkowe

28 Za≥Ûø ponownie zbiornik wody na jego
miejsce. NastÍpnie nakryj go pokrywkπ,
lekko go naciskajπc aby spowodowaÊ
otwarcie siÍ zaworu w jego dnie.
NiebezpieczeÒstwo!
Prπd elektryczny moøe byÊ niebezpieczny!
Wszystkie elementy elektryczne powinny byÊ zawsze utrzymywane w stanie
suchym w celu unikniÍcia zwarcia. Para
i gorπca woda mogπ spowodowaÊ oparzenia. Nigdy nie kieruj dyszy pary
w kierunku cia≥a, oraz bπdü ostroøny dotykajπc jej; moøe byÊ gorπca i spowodowaÊ oparzenie.

Nie przepe≥niaj zbiornika wodπ.
Nape≥niaj zbiornik jedynie zimnπ,
czystπ wodπ. Gorπca woda i inne
p≥yny mogπ uszkodziÊ ekspres. Nie uøywaj
wody gazowanej.
Nie uøywaj ekspresu, gdy w zbiorniku
nie ma wody. Zawsze upewnij siÍ czy
jest on nape≥niony, zanim w≥πczysz ekspres.
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W≥Ûø wtyczkÍ do gniazda úciennego i naciúnij g≥Ûwny wy≥πcznik ekspresu. Zielona
kontrolka zaúwieci siÍ i ekspres rozpocznie
auto-test. Us≥yszysz kilka odg≥osÛw, ktÛre
sπ normalne dla auto-testu.

Mielenie kawy

Odpowietrzanie

Zalecane ustawienie: pozycja Ñ8î.
Jeøeli przep≥yw jest zbyt szybki: przestaw
m≥ynek na niøszπ pozycjÍ (6 lub 7).
Jeøeli przep≥yw jest zbyt wolny: przestaw
m≥ynek na mielenie grubsze (9 lub 10).

Jeøeli kawa p≥ynie zbyt szybko (kawa zmielona zbyt grubo) lub zbyt wolno (kawa
zmielona zbyt drobno), zmieÒ ustawienie
m≥ynka.

30 Ustaw filiøankÍ lub inne odpowiednie
naczynie pod dyszπ pary (5) i obrÛÊ pokrÍt≥o pary/gorπcej wody (6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazÛwek zegara. Kiedy z dyszy wyp≥ynie ciπg≥y strumieÒ wody
zakrÍÊ pokrÍt≥o. Ekspres zosta≥ odpowietrzony.

Zmieniaj ustawienie m≥ynka jedynie
w czasie jego pracy. Unikaj ustawieÒ skrajnych (np. pozycja 1). Jeøeli szybkoúÊ przep≥ywu kawy nadal jest niew≥aúciwa, sprÛbuj innych gatunkÛw kawy, poniewaø nie wszystkie rodzaje kawy mogπ siÍ
nadawaÊ do parzenia w tym ekspresie.
RÛønicÍ w stopniu zmielenia kawy moøna
stwierdziÊ dopiero po zaparzeniu trzech lub
czterech kaw, poniewaø w m≥ynku pozostaje jeszcze pewna iloúÊ kawy pochodzπca
z poprzedniego ustawienia.

Waøne: Zaleca siÍ przeprowadzenie odpowietrzania uk≥adu przy pierwszym uruchomieniu ekspresu, gdy by≥ on nie uøywany
przez d≥uøszy okres czasu i za kaødym razem, gdy zbiornik wody zosta≥ ca≥kowicie
oprÛøniony. Odpowietrzenie powinno byÊ
rÛwnieø przeprowadzone, gdy dwie kontrolki temperatury: kawy (22) i pary (24) migajπ jednoczeúnie. Ekspres jest gotowy do
dalszej pracy gdy kontrolka temperatury
kawy (22) przestanie migaÊ i bÍdzie úwieciÊ úwiat≥em ciπg≥ym.

JakoúÊ kawy
Upewnij siÍ, øe kawa ktÛrej uøywasz jest
úwieøa. Zaleca siÍ uøywanie kawy palonej
specjalnie dla ekspresÛw ciúnieniowych lub
innych rodzajÛw odpowiednich dla kawy typu Ñespressoî. Przechowuj ziarna kawy
w szczelnym pojemniku, w ch≥odnym i suchym miejscu.

Kontrolka temperatury
Po w≥πczeniu ekspresu, kontrolka temperatury kawy (22) bÍdzie migaÊ przez oko≥o
dwie minuty, w trakcie ktÛrych ekspres
osiπga w≥aúciwπ temperaturÍ. Kiedy w≥aúciwa temperatura zostanie osiπgniÍta,
kontrolka przestanie migaÊ i bÍdzie úwieciÊ
úwiat≥em ciπg≥ym.

JakoúÊ wody
Dla przygotowania doskona≥ej kawy
espresso, oprÛcz takich czynnikÛw jak jakoúÊ kawy, stopieÒ jej zmielenia i temperatura wody, rÛwnieø jakoúÊ samej wody ma
znaczenie determinujπce. Zalecamy uøywanie wody o niskiej zawartoúci zwiπzkÛw
wapnia, gdyø poprawi to smak kawy i zabezpieczy ekspres przed szkodliwym odk≥adaniem siÍ jego osadÛw.
OprÛøniaj zbiornik wody i nape≥niaj go
úwieøπ wodπ codziennie.

Kontrolki braku kawy i wody
Kiedy pojemnik na kawÍ oprÛøni siÍ, zapali siÍ odpowiednia kontrolka, a m≥ynek zatrzyma siÍ automatycznie. Nape≥nij pojemnik kawπ i wznÛw cykl pracy naciskajπc
przycisk (21). Kontrolka zapali siÍ rÛwnieø
wtedy, kiedy zabraknie wody w zbiornika.
Nape≥nij zbiornik wodπ i odpowietrz uk≥ad
zanim zaparzysz kawÍ.

Nigdy nie uøywaj wody gazowanej.
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M≥ynek moøe byÊ regulowany jedynie w trakcie mielenia. Dokonywanie
jego regulacji w trakcie postoju moøe siÍ
zakoÒczyÊ jego uszkodzeniem.

Rozgrzewanie siÍ ekspresu
Ekspres moøe pozostawaÊ w≥πczony ca≥y
dzieÒ. Jakkolwiek, jeøeli nie jest on uøywany przez d≥uøszy okres czasu, zalecamy
wy≥πczenie go. Potrzebuje on nie wiÍcej niø
dwie minuty, øeby siÍ ponownie nagrzaÊ.

Nie wy≥πczaj ekspresu w trakcie procesu
parzenia kawy. Moøesz go wy≥πczyÊ jedynie po zakoÒczeniu pe≥nego cyklu.

29 Ustaw jednπ lub dwie filiøanki na kratce (3) pod wylotem kawy (4). Naciúnij przycisk wyboru kawy (21). Ekspres zaparzy
jednπ filiøankÍ kawy. Jeøeli naciúniesz
przycisk dwa razy bezpoúrednio po sobie,
zostanπ zaparzone dwie filiøanki kawy. Aby
przerwaÊ parzenie, naciúnij ponownie przycisk wyboru kawy.

Przygotowywanie kawy

Gorπca woda

Regulacja po≥oøenia wylotu kawy

Do otrzymywania gorπcej wody jest wykorzystywany niezaleøny uk≥ad wodny, pozwalajπcy na zachowanie jej smaku nie
skaøonego kawπ, a tym samym wykorzystywanie jej do przyrzπdzania herbaty, zup
i innych napojÛw.

Wy≥πczanie ekspresu

Po≥oøenie wylotu kawy (4) moøna regulowaÊ w zaleønoúci od wysokoúci filiøanek.
Podnieú go lub opuúÊ stosownie do wysokoúci uøywanej filiøanki.

30 Ustaw szklankÍ lub filiøankÍ pod dyszπ pary/gorπcej wody (5) i wolno odkrÍÊ,
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazÛwek zegara, pokrÍt≥o (6).
Gorπca woda zacznie wyp≥ywaÊ automatycznie. Aby zatrzymaÊ jej wyp≥yw,
zakrÍÊ zawÛr (6).

Regulacja iloúci kawy w filiøance
Przy pomocy pokrÍt≥a (25) moøesz ustawiÊ
iloúÊ kawy w kaødej filiøance. Na przyk≥ad:
pozycja
= espresso
pozycja
= espresso Ñd≥ugieî
Uøywaj filiøanek o odpowiedniej wielkoúci.

Para
Przygotowanie kawy espresso
Potrzebna do podgrzewania mleka i innych
napojÛw.

Naciúnij przycisk wyboru kawy (21), aøeby
zaparzyÊ jednπ filiøankÍ kawy espresso.
Jeøeli naciúniesz ten sam przycisk dwa razy bezpoúrednio po sobie, ekspres wykona
dwa cykle parzenia; w wyniku otrzymasz
dwie filiøanki espresso lub jedno espresso
podwÛjne.
Dla kaødego cyklu, ekspres zmiele porcjÍ
úwieøej kawy, zapewniajπc jej optymalnπ
jakoúÊ.

Bezpoúrednio po kaødym uøyciu,
oczyúÊ dyszÍ pary wilgotnπ úciereczkπ. ZaschniÍte resztki mleka sπ znacznie trudniejsze do usuniÍcia.
Po kaødym wytwarzaniu pary odpowietrz ekspres, aøeby sprowadziÊ go
do temperatury w≥aúciwej dla parzenia kawy.
Ekspres nie pozwoli zaparzyÊ kawy, jeøeli nie
zostanie osiπgniÍta w≥aúciwa temperatura.

Zanim uruchomisz ekspres, upewnij
siÍ, øe dysza pary/gorπcej wody jest
zamkniÍta
Ustaw m≥ynek zgodnie ze wskazÛwkami
podanymi powyøej.

Parzenie kawy jest automatycznie
blokowane, jeøeli ekspres jest ustawiony na funkcjÍ wytwarzania pary (kontrolka (24) úwieci siÍ).
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Naciúnij przycisk pary (23) i zaczekaj, aø
odpowiadajπca mu kontrolka zaúwieci
úwiat≥em ciπg≥ym. Kontrolka bÍdzie migaÊ,
dopÛki nie zostanie osiπgniÍta w≥aúciwa
temperatura. Powoli otwÛrz zawÛr (6). Zaczekaj chwilÍ, aø wyp≥ynπ resztki wody.
Gdy zacznie wyp≥ywaÊ jedynie para, zanurz dyszÍ w pojemniku z p≥ynem, ktÛry
chcesz podgrzaÊ.

Elektroniczne zabezpieczenie m≥ynka

31 OtwÛrz zawÛr ca≥kowicie i wykonuj
ko≥owe ruchy naczyniem, podnoszπc je
i opuszczajπc. Kiedy p≥yn zostanie wystarczajπco podgrzany, zamknij zawÛr (6)
i oczyúÊ dyszÍ wilgotnπ úciereczkπ.

Elektroniczne zabezpieczenie pompy

Jeúli pojemnik na kawÍ ulegnie oprÛønieniu, m≥ynek zatrzyma siÍ automatycznie po
oko≥o 20 sekundach. Odpowiednia kontrolka (26) zaúwieci siÍ. Nape≥nij pojemnik kawπ i naciúnij przycisk (21) aby wznowiÊ cykl
zaparzania kawy.

W celu zabezpieczenia pompy, ekspres
zatrzyma siÍ automatycznie, gdy zabraknie wody w zbiorniku. Kontrolka (26) zaúwieci siÍ.

Ostrzeøenie: Bπdü bardzo ostroøny, wykonujπc tÍ operacjÍ. Dysza moøe byÊ bardzo
gorπca.

Elektroniczna kontrola temperatury

Po zakoÒczeniu podgrzewania, wy≥πcz tÍ
funkcjÍ naciskajπc przycisk (23). OtwÛrz
zawÛr pary ponownie aby odpowietrzyÊ
uk≥ad (pompa rozpoczyna pracÍ automatycznie). Kontynuuj odpowietrzanie dopÛki
woda nie pop≥ynie ciπg≥ym strumieniem
i obie kontrolki (22 i 24) nie przestanπ migaÊ. (Patrz rÛwnieø rozdzia≥ opisujπcy odpowietrzanie).

Kontrolowane sπ zarÛwno temperatura wody do parzenia kawy, jak i temperatura pary, aby zapewniÊ w≥aúciwe temperatury dla
kaødej z tych funkcji.
Parzenie kawy zostanie automatycznie
przerwane, jeúli temperatura wody bÍdzie
zbyt niska lub zbyt wysoka (termostat bezpieczeÒstwa i zabezpieczenie przeciwko
przegrzaniu).

Zamknij zawÛr pary. Ekspres jest teraz gotowy do ponownego parzenia kawy.

Zabezpieczenie mechanizmu m≥ynka
Nawet kawa najwyøszego gatunku moøe
zawieraÊ pewne zanieczyszczenia, np. ma≥e kamyczki. M≥ynek ma wbudowane zabezpieczenie zapobiegajπce uszkodzeniu
go przez takie zanieczyszczenia. Jeøeli jakiú kamyk dostanie siÍ do m≥ynka, us≥yszysz dziwny düwiÍk. Natychmiast wy≥πcz
ekspres.
Jeøeli ekspres nie zostanie wy≥πczony
rÍcznie w ciπgu 20 sekund, m≥ynek zatrzyma siÍ automatycznie dziÍki zabezpieczeniu elektronicznemu wbudowanemu w silnik.

Spienianie mleka do cappuccino
Nape≥nij naczynie lub dzbanuszek zimnym
mlekiem do 1/3 jego wysokoúci. Zanurz dyszÍ pary (5) pod powierzchniÍ mleka.
OtwÛrz zawÛr pary (6) i zacznij wykonywaÊ
naczyniem ko≥owe ruchy aø do wytworzenia grubej piany. NastÍpnie zanurz dyszÍ
g≥Íbiej w mleku aby je podgrzaÊ.
Zabezpieczenia
Gdy drzwiczki serwisowe (13) sπ otwarte,
ekspres zatrzymuje siÍ automatycznie i nie
pozwoli siÍ uruchomiÊ.
Nie jest moøliwe zaparzenie kawy lub
wytworzenie pary, jeúli blok zaparzajπcy,
pojemnik na kawÍ zuøytπ, czy taca ociekowa, nie sπ w≥aúciwie w≥oøone na swoje miejsca w ekspresie.

Waøne: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika
m≥ynka, usuÒ obce cia≥a z m≥ynka przed
powtÛrnym jego uruchomieniem. W takim
przypadku naleøy zwrÛciÊ siÍ do autoryzowanego punktu serwisowego.
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Czyszczenie i konserwacja

34 Wyjmij blok zaparzajπcy (14) trzymajπc go za uchwyt i naciskajπc czÍúÊ oznaczonπ napisem ÑPRESSî. Umyj blok zaparzajπcy jedynie w gorπcej wodzie. Nie uøywaj detergentÛw.

Uwagi ogÛlne
Utrzymuj ekspres w czystoúci, aby zapewniÊ odpowiedniπ jakoúÊ parzonej kawy
i przed≥uøyÊ trwa≥oúÊ sprzÍtu.

35 Sprawdü czy dwa stalowe sitka umieszczone w bloku zaparzajπcym nie sπ zanieczyszczone. W celu dok≥adniejszego
oczyszczenia, gÛrne sitko moøe byÊ wyjÍte. W tym celu naleøy odkrÍciÊ plastykowπ
szpilkÍ. Uøyj do tego specjalnego klucza,
bÍdπcego na wyposaøeniu ekspresu.
Wysusz ca≥kowicie wszystkie czÍúci bloku
zaparzajπcego, za≥Ûø ponownie sitko
i przykrÍÊ ostroønie plastykowπ szpilkÍ.

Zanim przystπpisz do czyszczenia,
wy≥πcz ekspres i od≥πcz go od sieci.
Zanim rozpoczniesz czyszczenie,
pozwÛl by ekspres ostyg≥.
Nie zanurzaj ekspresu w wodzie ani
øadnych innych p≥ynach.
Nie myj øadnych czÍúci ekspresu
w zmywarce do naczyÒ.

36 Wyjmij tacÍ ociekowπ (2) i dok≥adnie
jπ umyj. Nie uøywaj detergentÛw zawierajπcych úrodki úcierne. Wysusz jπ i w≥Ûø na
miejsce.

Wysusz umyte czÍúci na powietrzu lub przy pomocy úcierki. Nie
susz ich w piekarniku ani kuchence mikrofalowej.

37 W≥Ûø blok zaparzajπcy. Trzymajπc za
uchwyt wsuÒ go w jego miejsce aø zaskoczy. Zamknij drzwiczki serwisowe i wstaw
pojemnik na zuøytπ kawÍ.

Zbiornik na wodÍ, taca ociekowa, pojemnik na zuøytπ kawÍ, wylew kawy, obudowa

Wk≥adajπc blok zaparzajπcy, nie naciskaj düwigni oznaczonej napisem
ÑPRESSî. Po prostu trzymaj go za uchwyt i wsuÒ lekko do ekspresu.

32 Pojemnik na zuøytπ kawÍ (1) powinien byÊ oprÛøniany codziennie.
Zbiornik na wodÍ (7), taca ociekowa (2),
kratka (3) i pojemnik na zuøytπ kawÍ (1)
powinny byÊ czyszczone wodπ z dodatkiem nie úcierajπcego detergentu. Wysusz
je dok≥adnie.

Ostrzeøenie: Jeøeli blok zaparzajπcy bÍdzie wstawiony niew≥aúciwie, kontrolka
(26) bÍdzie migaÊ i ekspres zostanie zablokowany. Nie pozwoli na zaparzenie kawy.

33 Wylew kawy (4) moøe byÊ wyjÍty
z ekspresu w celu u≥atwienia mycia. Wyciπgnij go i wyp≥ucz dok≥adnie w ciep≥ej wodzie.

M≥ynek

Blok zaparzajπcy

Nigdy nie nalewaj wody do pojemnika na kawÍ w ziarnach; ekspres ulegnie uszkodzeniu. Do czyszczenie m≥ynka
uøywaj wy≥πcznie szczoteczki bÍdπcej na
wyposaøeniu ekspresu. Nie czyúÊ m≥ynka
wodπ, ani øadnymi innymi p≥ynami.

Blok zaparzajπcy (14) powinien byÊ czyszczony regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Wy≥πcz ekspres i otwÛrz drzwiczki
serwisowe (13). Wyjmij pojemnik na zuøytπ
kawÍ (1) i tacÍ ociekowπ (2).

M≥ynek nie wymaga dokonywania systematycznej konserwacji. Jeøeli wystπpiπ jakiekolwiek problemy z jego dzia≥aniem,
zwrÛÊ siÍ do autoryzowanego punktu serwisowego.

Okresowo wytrzyj obudowÍ ekspresu wilgotnπ, nie úcierajπcπ úciereczkπ.
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Po zakoÒczeniu tej operacji, wyp≥ucz dok≥adnie zbiornik (7) i nape≥nij go czystπ wodπ. W≥πcz ekspres i przep≥ucz go dok≥adnie
przepuszczajπc ca≥π wodÍ przez dyszÍ pary/gorπcej wody. W ten sposÛb wszelkie
pozosta≥oúci úrodka rozpuszczajπcego
osady wapienne zosta≥y usuniÍte.
Ekspres jest przygotowany do ponownej
pracy.

Usuwanie osadu wapiennego
Usuwanie osadu wapiennego jest konieczne w przypadku uøywania twardej wody.
Zabieg ten pozwala na usuniÍcie osadÛw
gromadzπcych siÍ na pewnych czÍúciach
ekspresu i umoøliwia dalsze ich w≥aúciwe
dzia≥anie jak rÛwnieø ca≥ego ekspresu.
W zaleønoúci od twardoúci wody, zaleca
siÍ przeprowadzanie zabiegu usuwania
osadÛw co 3-6 miesiÍcy lub czÍúciej, jeøeli jest to konieczne.

Zapoznaj siÍ z instrukcjami umieszczonymi na opakowaniu zakupionego úrodka do usuwania osadÛw wapiennych.

W regionach, gdzie woda jest bardzo twarda, zaleca siÍ stosowanie wody filtrowanej.
Poprawi to smak kawy, jak rÛwnieø wyd≥uøy trwa≥oúÊ ekspresu i zwiÍkszy okresy
czasu pomiÍdzy poszczegÛlnymi zabiegami usuwania osadÛw.

Waøne: Systematyczne usuwanie osadÛw
wapiennych pozwoli na unikniÍcie potencjalnych uszkodzeÒ przez nie spowodowanych i kosztownych napraw. Uszkodzenia
spowodowane przez osady wapienne nie
podlegajπ gwarancji.

Uwaga: Jeøeli chcesz przeprowadziÊ ten
zabieg samodzielnie, uøyj úrodka specjalnie przeznaczonego do ekspresÛw ciúnieniowych. Moøesz uøyÊ úrodka dostÍpnego
w handlu pod warunkiem, øe nie jest on
szkodliwy ani toksyczny.

Przechowywanie sprzÍtu
Jeøeli ekspres ma pozostaÊ przez d≥uøszy
okres czasu nie uøywany, wy≥πcz go i wyjmij wtyczkÍ z gniazda. Przechowuj go
w suchym miejscu, niedostÍpnym dla dzieci. ChroÒ przed kurzem i brudem.

Ostrzeøenie! Nigdy nie uøywaj
octu jako úrodka do usuwania
osadu wapiennego. Moøe on spowodowaÊ uszkodzenie wewnÍtrznych czÍúci
ekspresu.

Obs≥uga serwisowa
Systematyczna obs≥uga serwisowa wykonywana przez autoryzowany punkt serwisowy przed≥uøa øywotnoúÊ sprzÍtu i zwiÍksza jego niezawodnoúÊ.

Usuwanie osadÛw naleøy przeprowadziÊ
w sposÛb nastÍpujπcy:
Wy≥πcz ekspres. RozpuúÊ úrodek do usuwania osadÛw w wodzie (zgodnie z instrukcjπ podanπ na jego opakowaniu) i wlej roztwÛr do zbiornika na wodÍ. Ustaw odpowiedniej wielkoúci naczynie pod dyszπ
pary/gorπcej wody (5) i odkrÍÊ wolno zawÛr
(6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazÛwek zegara.
W≥πcz ekspres, naciskajπc wy≥πcznik g≥Ûwny (19) i przepuszczaj roztwÛr przez dyszÍ
pary przez okres oko≥o jednej minuty. ZakrÍÊ zawÛr (6). Wy≥πcz ekspres i odczekaj
oko≥o 5 minut, aøeby roztwÛr zadzia≥a≥. PowtÛrz ca≥π operacjÍ dwa lub wiÍcej razy, aø
ca≥a zawartoúÊ zbiornika zostanie przepuszczona przez dyszÍ pary.

Zachowaj oryginalne opakowanie sprzÍtu.
Moøe okazaÊ siÍ przydatne w przysz≥oúci.
Pozbywanie siÍ sprzÍtu
Jakiekolwiek urzπdzenie, ktÛre jest uszkodzone i nie nadaje siÍ do dalszej eksploatacji, powinno byÊ zniszczone. Od≥πcz
sprzÍt i obetnij przewÛd przy≥πczeniowy
przy samej obudowie.
Przed odciÍciem przewodu zasilajπcego, upewnij siÍ czy jest on od≥πczony od sieci.
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Pozbπdü siÍ urzπdzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
Problemy i ich usuwanie
W przypadku uszkodzenia sprzÍtu
lub jakiejú nieprawid≥owoúci, natychmiast od≥πcz go od sieci.
Poniøej znajdziesz najczÍúciej spotykane problemy i sposoby ich usuwania.
Jeøeli problem nie ustÍpuje lub wydaje
siÍ byÊ bardziej powaøny, skontaktuj siÍ
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Jedynie specjalnie przeszkolony personel
autoryzowanych punktÛw serwisowych jest
upowaøniony do wykonywania napraw tego sprzÍtu.
Producent nie ponosi øadnej odpowiedzialnoúci za naprawy wykonywane przez osoby nieupowaønione. W takich przypadkach
gwarancja ulega uniewaønieniu.
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Kontrolka

Prawdopodobna przyczyna

Ekspres nie w≥πcza siÍ

Ekspres nie ma zasilania
lub niedomkniÍte drzwiczki
serwisowe
Ekspres nie rozpoczyna Jeøeli miga kontrolka (26):
cyklu parzenia.
üle lub nie w≥oøony blok
zaparzajπcy; üle lub nie
w≥oøona taca ociekowa.
Kontrolka (26) úwieci siÍ:
ñ Pusty pojemnik na kawÍ.

ñ Pusty zbiornik na wodÍ.

Ekspres nie wytwarza
pary lub gorπcej wody.
Kawa p≥ynie zbyt
szybko.
Kawa p≥ynie zbyt
wolno.
Kawa nie jest
wystarczajπco gorπca.
Ekspres nagrzewa siÍ
zbyt d≥ugo lub gorπca
woda p≥ynie bardzo
wolno.
Nie moøna wyjπÊ bloku
zaparzajπcego.

Zablokowana dysza
pary/gorπcej wody
Mielenie zbyt grube.
Mielenie zbyt drobne.
Kontrolka temperatury miga.
Wytworzy≥o siÍ duøo
osadÛw wapiennych.

Blok zaparzajπcy nie jest
w swoim bazowym po≥oøeniu.

Rozwiπzanie
Sprawdü przewÛd zasilajπcy
albo domknij drzwiczki.
Upewnij siÍ, øe blok
zaparzajπcy i taca ociekowa
sπ w≥oøone poprawnie.

ñ Nasyp kawy do pojemnika
i ponownie uruchom parzenie.
ñ Nape≥nij zbiornik wodπ,
odpowietrz uk≥ad i ponownie
uruchom parzenie.
PrzeczyúÊ dyszÍ przy pomocy ig≥y lub szpilki.
Ustaw m≥ynek na drob
niejsze mielenie.
Ustaw m≥ynek na grubsze
mielenie.
Zaczekaj aø kontrolka przestanie migaÊ.
UsuÒ osady
wapienne.

W≥πcz ekspres i zamknij
drzwiczki serwisowe;
blok zaparzajπcy ustawi siÍ
automatycznie.

