TYP
SUP 016E

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

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.
Wszystkie ekspresy automatyczne sπ sprawdzane
w trakcie procesu produkcyjnego z uøyciem kawy.
Pomimo starannego czyszczenia, moøe siÍ zdarzyÊ,
øe jakieú úlady kawy pozosta≥y we wnÍtrzu ekspresu.
Gwarantujemy jednak, øe jest on absolutnie nowy.
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Automatyczny ekspres do kawy

Jak pos≥ugiwaÊ siÍ instrukcjπ

Drogi Kliencie,
Ten automatyczny ekspres do kawy, dziÍki
wbudowanemu m≥ynkowi, pozwoli Ci na
przygotowanie zarÛwno kawy typu espresso jak i kawy zwyk≥ej, z kawy w ziarnach jak
i z kawy uprzednio zmielonej.
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.
Jedynie osoba, ktÛra zapozna≥a siÍ z instrukcjπ obs≥ugi, moøe przystπpiÊ do
obs≥ugi sprzÍtu.

Przechowuj instrukcjÍ w bezpiecznym
miejscu lub w pobliøu ekspresu, aby i inni uøytkownicy mogli siÍ z niπ zapoznaÊ.
Jeøeli potrzebujesz dodatkowych informacji
lub jakaú czÍúÊ niniejszej instrukcji budzi
Twoje wπtpliwoúci skontaktuj siÍ z naszym
wykwalifikowanym personelem.

TrÛjkπty ostrzegawcze wskazujπ na wszystkie uwagi odnoszπce siÍ do bezpieczeÒstwa obs≥ugi. Stosuj siÍ do nich aby uniknπÊ potencjalnego wypadku.
B
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.

Ostrzeøenie!
Producent nie ponosi øadnej odpowiedzialnoúci za szkody spowodowane z powodu:
● Niew≥aúciwego uøytkowania sprzÍtu.
● Napraw wykonanych przez osoby nie
upowaønione.
● Uøycia nie oryginalnych czÍúci i akcesoriÛw.

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

Kaødy z powyøszych przypadkÛw powoduje uniewaønienie gwarancji.

Spis treúci
Dane techniczne
Bezpieczne uøytkowanie
Objaúnienia
Opis pulpitu sterujπcego
Przygotowanie ekspresu do pracy
Pod≥πczenie do sieci
Czynnoúci poczπtkowe
Odpowietrzanie
Programowanie ekspresu

Regulacja dozowania kawy
Zalecenia
Parzenie kawy
Wbudowane zabezpieczenia
Czyszczenie i konserwacja
Usuwanie osadu wapiennego
Pozbywanie siÍ sprzÍtu
Problemy i ich usuwanie
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Dane techniczne
NapiÍcie znamionowe

Patrz tabliczka znamionowa

Moc znamionowa

Patrz tabliczka znamionowa

Wymiary (L ◊ H ◊ D)

330 ◊ 395 ◊ 380 mm

Obudowa

metal i ABS

Waga

Oko≥o 16 kg

PrzewÛd przy≥πczeniowy

1,2 m

System dzia≥ania

Boiler z przep≥ywem ciπg≥ym
z pompπ wibracyjnπ

Kontrola temperatury

Elektroniczna

Regulacja m≥ynka

stopniowana

Usuwanie zuøytej kawy

automatyczne

Dozowanie kawy mielonej

Stopniowane, regulowane

Programowanie pojemnoúci filiøanki

Regulacja w zakresie 0ñ250 cl

Zbiornik na wodÍ

Wyjmowany, przezroczysty

Dozowanie wody

Elektroniczne i ciπg≥e

PojemnoúÊ

Oko≥o 2,4 l
300 g kawy w ziarnach

ñ zbiornika na wodÍ
ñ pojemnika na kawÍ w ziarnach

Dysza pary/gorπcej wody

Regulowana z izolacjπ cieplnπ

Wytwarzanie pary/gorπcej wody

Regulowane i ciπg≥e

Czas rozgrzewania

Oko≥o 2 min.

Czas przygotowania

ñ
ñ
ñ
ñ

kawy espresso
kawy zwyk≥ej
gorπcej wody
spienionego mleka

Oko≥o
Oko≥o
Oko≥o
Oko≥o

20 sekund/filiøanka
30 sekund/filiøanka
60 sekund/filiøanka
60ñ90 sekund/filiøanka

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wbudowane

Klasa izolacji

Klasa I

Akcesoria (wyposaøenie standardowe):
Miarka do kawy mielonej
Klucz do bloku zaparzajπcego
Szczoteczka
Pasek pomiaru twardoúci wody
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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Bezpieczne u¿ytkowanie

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.

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.
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

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.

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.
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 detergentÛw, rozpuszczalnikÛw ani øadnych
ostrych przedmiotÛw. Nie susz jego czÍúci
sk≥adowych w kuchence mikrofalowej ani
piekarniku.

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 kwalifikacjami.
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.
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Naprawy mogπ byÊ wykonywane jedynie
przez autoryzowane punkty serwisowe.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoúci za
szkody spowodowane w wyniku prÛby naprawy przez osoby nie upowaønione.

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.

Poøar
W przypadku poøaru, uøywaj do gaszenia
gaúnicy z dwutlenkiem wÍgla (CO2). Nie
uøywaj gaúnic wodnych, ani proszkowych.

Objaœnienia:
1

Pojemnik na zuøytπ kawÍ

15 Pokrywa pojemnika na kawÍ w ziarnach

2

Taca ociekowa

16 Pojemnik na kawÍ w ziarnach

3

Kratka

17 Düwignia regulacji stopnia zmielenia

4

Wy≥πcznik g≥Ûwny

18 Düwignia regulacji wielkoúci porcji kawy

5

PrzewÛd przy≥πczeniowy

19 Drzwiczki serwisowe

6

Wylot kawy

20 Lejek zasypowy

7

Dysza pary/gorπcej wody z izolacjπ

21 Uchwyt bloku zaparzajπcego

cieplnπ

22 Blok zaparzajπcy

8

Pulpit sterujπcy

23 Szufladka na kawÍ

9

PokrÍt≥o zawory pary

24 Obrotowa podstawa (odejmowalna)

10 P≥yta podgrzewajπca

25 Cappuccinatore

11 Zbiornik na wodÍ

26 Rurka zasysajπca

12 Pokrywa zbiornika na wodÍ

27 Wylot mleka

13 Wskaünik poziomu wody

28 TrzpieÒ regulacyjny

14 Lejek z pokrywkπ na kawÍ zmielonπ

29 Pokrywka cappuccinatore

Opis pulpitu steruj¹cego
Wyúwietlacz
Przycisk trybu ÑoszczÍdzania energiiî
Przycisk wyboru 1 lub 2 filiøanek duøej kawy
lub <<
>> w trybie programowania
Przycisk wyboru 1 lub 2 filiøanek normalnej kawy
lub <<
>> w trybie programowania
Przycisk wyboru 1 lub 2 filiøanek kawy espresso
lub << ESC>> w trybie programowania
Przycisk wyboru kawy mielonej lub << ENT>> w trybie programowania
Przycisk wyboru spienionego mleka do kawy Cappuccino
Przycisk woda gorπca w≥πczona/wy≥πczona
10

Przygotowanie ekspresu do pracy

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.

Oryginalne opakowanie zosta≥o zaprojektowane tak, by chroniÊ sprzÍt w trakcie transportu. Zachowaj je do ewentualnego wykorzystania w przysz≥oúci.
Zanim przystπpisz do uruchomienia ekspresu, zapoznaj siÍ z zasadami bezpiecznego uøytkowania, podanymi wczeúniej.

Dla bezpieczeÒstwa w≥asnego i innych
przestrzegaj zasad bezpieczeÒstwa zawartych w tej instrukcji.

Kiedy to tylko moøliwe, uøywaj obrotowej
podstawy (24).
Instalujπc ekspres, upewnij siÍ, øe obrotowa podstawa jest dobrze zatrzaúniÍta
w obudowie ekspresu.

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

Pod³¹czenie do sieci

Z pojemnika na zuøytπ kawÍ (1) wyjmij
miarkÍ do kawy, szczoteczkÍ i klucz do bloku zaparzajπcego. Przechowuj je w miejscu ≥atwo dostÍpnym.

Ostrzeøenie: Prπd elektryczny moøe byÊ
niebezpieczny. Zawsze przestrzegaj zasad
bezpieczeÒstwa.

Z tylnej czÍúci ekspresu wyciπgnij na odpowiedniπ d≥ugoúÊ przewÛd przy≥πczeniowy
(5).

SprzÍt naleøy pod≥πczyÊ do gniazda prπdu
zmiennego o napiÍciu odpowiadajπcym temu, ktÛre zosta≥o podane na tabliczce znamionowej, umieszczonej na spodzie.

30 Zdejmij pokrywÍ (15) pojemnika, nape≥nij go kawπ w ziarnach (oko≥o 300 g). Za≥Ûø ponownie pokrywÍ. W razie potrzeby
zmieÒ ustawienie m≥ynka (jedynie podczas
jego pracy) przy pomocy düwigni (17)
na pozycjÍ Ñ5î.

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

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

Jeøeli uøywasz przed≥uøacza, upewnij siÍ,
ze nie jest on uszkodzony i spe≥nia odpowiednie wymagania. Powinien byÊ to przed≥uøacz z przewodem ochronnym i kaøda
z jego øy≥ powinna mieÊ przekrÛj nie mniejszy niø 1,5 mm2.

Zanim nape≥nisz pojemnik kawπ w ziarnach, upewnij siÍ, øe pojemnik na kawÍ
mielonπ jest zamkniÍty. Ziarna kawy mog≥yby przypadkowo wpaúÊ do niego, co
mog≥oby byÊ przyczynπ uszkodzenia ekspresu.

Czynnoœci pocz¹tkowe
NiebezpieczeÒstwo!

Zdejmij pojemnik na wodÍ (11) z ekspresu,
zdejmij jego pokrywÍ (12) i nape≥nij go zim-

Prπd elektryczny moøe byÊ niebezpieczny!
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Odpowietrzanie

nπ, úwieøπ wodπ (oko≥o 2,4 l). Wbudowany
w dno zbiornika zawÛr zapobiega wyciekniÍciu wody.

Skieruj dyszÍ pary/gorπcej wody (7) nad tacÍ ociekowπ (2).
Ustaw filiøankÍ lub inne odpowiednie naczynie pod dyszπ pary (7) i obrÛÊ pokrÍt≥o pary/gorπcej wody (9) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazÛwek zegara. Pompa automatycznie rozpocznie pracÍ. Kiedy z dyszy
wyp≥ynie ciπg≥y strumieÒ wody zakrÍÊ pokrÍt≥o. Ekspres zosta≥ odpowietrzony.
Wyúwietlacz pokaøe:

Zanim za≥oøysz ponownie zbiornik wody
na ekspres, upewnij siÍ, øe pojemnik na
kawÍ jest nakryty pokrywkπ.
31 Za≥Ûø ponownie zbiornik wody na jego
miejsce. NastÍpnie nakryj go pokrywkπ,
lekko go naciskajπc aby spowodowaÊ
otwarcie siÍ zaworu w jego dnie.

"SELECT PRODUCT
"READY FOR USE

"
"

Nie przepe≥niaj zbiornika wodπ.
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.
Gdyby by≥a uszkodzona pompa, wyúwietlacz pokaøe:

Nape≥niaj zbiornik jedynie zimnπ, czystπ
wodπ. Gorπca woda i inne p≥yny mogπ
uszkodziÊ ekspres. Nie uøywaj wody gazowanej.

"VENTILATE
"FILL WATERTANK

Nie uøywaj ekspresu, gdy w zbiorniku nie
ma wody. Zawsze upewnij siÍ czy jest on
nape≥niony, zanim w≥πczysz ekspres.

"
"

Programowanie ekspresu
32 Øeby wejúÊ w tryb programowania, naleøy w≥πczyÊ ekspres, a nastÍpnie nacisnπÊ przycisk ENT (
kawa mielona).
Trzymaj przycisk wciúniÍty, dopÛki wyúwietlacz nie pokaøe dwÛch pierwszych wierszy
trybu programowania:

Ekspres jest wyposaøony w wyúwietlacz, na ktÛrym pojawiajπ siÍ komunikaty i instrukcje.
Saeco nie ponosi odpowiedzialnoúci za
uszkodzenia sprzÍtu spowodowane nie
stosowaniem siÍ do tych instrukcji.

"LANGUAGE
"RINSING

W≥Ûø wtyczkÍ do gniazda úciennego i naciúnij g≥Ûwny wy≥πcznik ekspresu.
Wyúwietlacz pokaøe:

"
"

Na koÒcu wiersza pokaøe siÍ migajπca
gwiazdka, ktÛrπ moøna przesuwaÊ w gÛrÍ
i w dÛ≥ przy pomocy klawiszy
(kawa
duøa, kawa normalna).

"WARMING UP......"
Wyúwietlacz bÍdzie pokazywa≥ funkcje
w nastÍpujπcej sekwencji:

Gdyby pokaza≥:
"ENERGY SAVING

"

LANGUAGE
RINSING
WATER HARDNESS
CUP HEATER

naciúnij przycisk ÑStandbyî
aby wy≥πczyÊ tryb ÑoszczÍdzania energiiî.
12

PROGR. H. WATER
PROG. CAPPUC.
TOTAL COFFEE
DESCALING

TEMP. L. COFFEE
TEMP. COFFEE
TEMP. S. COFFEE
PREBREWING
PREGRINDING

Programowanie twardoúci wody
Zanim zaprogramujesz twardoúÊ wody, naleøy sprawdziÊ jej twardoúÊ przy pomocy
paska pomiarowego, bÍdπcego na wyposaøeniu ekspresu.
Zanurz pasek w wodzie na jednπ sekundÍ,
strzπúnij nadmiar wody i odczekaj jednπ minutÍ aby odczytaÊ wynik.

SIGNAL. DESCAL.
TIMER
VENDING
RINSING CYCLE
WATER CONNECT.

Øeby wyjúÊ z menu, naciúnij przycisk ESC
(
). Ekspres jest teraz w trybie normalnym.

PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñwater
hardn.î przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:

WybÛr funkcji menu
Wyboru funkcji w menu dokonuje siÍ przy
pomocy przyciskÛw
. Naciúnij przycisk ENT, aby uaktywniÊ wybranπ funkcjÍ.
WybÛr moøna w kaødej chwili zmieniÊ przy
pomocy przycisku
. ZapamiÍtanie
dokonanego wyboru dokonuje siÍ przez
naciúniÍcie przycisku ENT (na przyk≥ad
ÑONî dla p≥yty podgrzewajπcej filiøanki).
Jeøeli przypadkowo zmienisz jakieú ustawienie, naciúnij przycisk ESC (
), aby
wyjúÊ z menu bez zapamiÍtywania zmiany.

"WATER HARDN.
"HARDNESS 3
Przy pomocy przyciskÛw
zmieniÊ nastawionπ twardoúÊ:

WybÛr jÍzyka
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñlanguageî przy pomocy
i naciúnij ENT
aby jπ uaktywniÊ. Wyúwietlacz pokaøe:

Hardness 4
Hardness 3
Hardness 2

"LANGUAGE
"ENGLISH

"
"

Hardness 1

moøesz

Hardness 4
(twarda)
Hardness 3
(úrednia)
Hardness 2
(miÍkka)
Hardness 1
(bardzo miÍkka)

W≥πczenie podgrzewania filiøanek
ROYAL COFFEE BAR jest wyposaøony
w praktycznπ p≥ytÍ do podgrzewania filiøanek, ktÛrπ w razie potrzeby moøna wy≥πczyÊ.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñcup
heaterî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:

Przy pomocy przyciskÛw
moøesz
dokonaÊ nastÍpujπcego wyboru: italiano,
francais, Deutsch, nederlands, portugues,
espanol, english.
Funkcja p≥ukania
Jeøeli w≥πczona jest funkcja p≥ukania, ekspres ktÛry zosta≥ uruchomiony po pewnym
okresie nie uøywania, automatycznie przeprowadza proces przep≥ukania wodπ tych
czÍúci, ktÛre biorπ udzia≥ w parzeniu kawy.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñrinsingî uøywajπc
i naciúnij ENT aby
jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"RINSING
"ON

"
"

"CUP HEATER
"ON

"
"

Moøesz funkcjÍ w≥πczyÊ lub wy≥πczyÊ wybierajπc Ñonî lub Ñoffî.
Programowanie temperatury kawy
Dla kaødego z trzech rodzajÛw kawy: duøej, normalnej i espresso moøesz zaprogramowaÊ wybranπ temperaturÍ.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do jednej z funkcji ÑTemp. L. coffeeî, ÑTemp. coffeeî lub

"
"

Przy pomocy przyciskÛw
moøesz
zmieniÊ ustawienie funkcji: on, off (w≥.,
wy≥.).
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Moøesz funkcjÍ w≥πczyÊ lub wy≥πczyÊ wybierajπc Ñonî lub Ñoffî.

ÑTemp. S. coffeeî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
W zaleønoúci od wyboru, wyúwietlacz pokaøe odpowiednio:
"TEMP. L. COFFEE
"MEDIUM

"
"

"TEMP. COFFEE
"MEDIUM

"
"

"TEMP. S. COFFEE
"MEDIUM

"
"

Programowanie goracej wody
Jeøeli funkcja jest w≥πczona, ekspres dostarcza zaprogramowanπ iloúÊ goracej wody. Jeøeli funkcja jest wy≥πczona, zatrzymanie wyp≥ywu gorπcej wody nastÍpuje po naciúniÍciu
przycisku gorπcej wody. Zaprogramowanie
iloúci gorπcej wody moøliwe jest jedynie
wtedy, gdy funkcja jest w≥πczona.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji
Ñprog. h. waterî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:

Przy pomocy przyciskÛw
moøesz
zmieniÊ nastawienie, majπc do wyboru nastÍpujπce opcje:
ÑMinimumî
ÑLowî
ÑMediumî
ÑHighî
ÑMaximumî

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

"PROG. H. WATER
"ON

minimalna
niska
úrednia
wysoka
maksymalna

Moøesz funkcjÍ w≥πczyÊ lub wy≥πczyÊ wybierajπc Ñonî lub Ñoffî.
Programowanie spienionego mleka
Jeøeli funkcja jest w≥πczona, ekspres dostarcza zaprogramowanπ iloúÊ spienionego
mleka. Jeøeli funkcja jest wy≥πczona, zatrzymanie wyp≥ywu spienionego mleka
nastÍpuje po naciúniÍciu przycisku spienionego mleka. Zaprogramowanie iloúci
spienionego mleka moøliwe jest jedynie
wtedy, gdy funkcja jest w≥πczona.

Uaktywnienie funkcji parzenia wstÍpnego
Po wstÍpnym zroszeniu kawy wodπ, pompa
zatrzymuje swojπ pracÍ na dwie sekundy,
a nastÍpnie cykl parzenia jest kontynuowany.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñprebrewingî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"PREBREWING
"ON

"
"

PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji
Ñprog. cappuc.î przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:

Do wyboru sπ nastÍpujπce opcje: Ñonî,
Ñoffî, Ñlongî ñ w≥πczona, wy≥πczona, d≥ugo.
W tej ostatniej opcji pompa zatrzymuje siÍ
na d≥uøszy okres czasu.

"PROG. CAPPUC.
"ON

Uaktywnienie mielenia na zapas
Po uaktywnieniu tej funkcji, porcja kawy zostanie automatycznie zmielona, za kaødym
razem, gdy dozownik kawy bÍdzie pusty.
W ten sposÛb, w dozowniku bÍdzie zawsze
porcja kawy gotowa do uøycia, oszczÍdzajπc czas potrzebny na jej zaparzenie.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñpregrindingî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"PREGRINDING
"ON

"
"

"
"

Moøesz funkcjÍ w≥πczyÊ lub wy≥πczyÊ wybierajπc Ñonî lub Ñoffî.
Ca≥kowita iloúÊ kaw
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñtotal
coffeeî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"TOTAL COFFEE
"
1234...

"
"

IloúÊ ta nie moøe byÊ zmieniona. Naciúnij przycisk ENT lub ESC, øebsy wyjúÊ z tej funkcji.

"
"
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PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji
Ñvendingî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Z wyúwietlonego kolejnego menu moøna
wybraÊ przy pomocy przyciskÛw
øπdany licznik. Moøna wyjúÊ z tego menu
przy pomocy przycisku wyboru wody gorπcej
.

Usuwanie osadÛw wapiennych
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñdescalingî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"DESCALING

"

Dalszych informacji odnoúnie usuwania
osadÛw wapiennych szukaj na stronie 24.

"CODE
"

Timer
Funkcja ta pozwala na automatyczne wy≥πczenie ekspresu po up≥ywie wczeúniej zaprogramowanego czasu od zaparzenia
ostatniej kawy. Czas moøe byÊ zaprogramowany w granicach od 15 minut do 12
godzin.
Jeøeli po chwili zostanie zaparzona nastÍpna kawa, zegar jest zerowany i odliczanie
czasu rozpoczyna siÍ od poczπtku. Jeøeli
zosta≥a nastawiona wartoúÊ Ñ0:00î, funkcja
Ñtimeraî nie zosta≥a w≥πczona i ekspres nie
wy≥πczy siÍ.

"1 LARGE COFFEE
"TOTAL
"1 COFFEE
"TOTAL

"
35"
"
201"

"1 SMALL COFFEE
"
"TOTAL
228"
"HOT WATER
"TOTAL

PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñtimerî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"STANDBY
"AFTER 0:00

"
****"

"
"

"
210"

"COUNTER
"LOCKING

"
0"

"COUNTER
"CYCLES

"
0"

Programowanie kodu dostÍpu
Kod zabezpiecza dostÍp do licznikÛw ekspresu. Naleøy wprowadziÊ kod, aby mÛc
modyfikowaÊ ich stany. Po poprawnym
wprowadzeniu kodu, dopÛki nie wyjdzie siÍ
z trybu programowania, nie ma potrzeby
ponownego jego wprowadzania.
Ekspres jest dostarczany bez ustawionego
kodu dostÍpu. Moøna go zaprogramowaÊ
w sposÛb nastÍpujπcy:
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñvendingî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:

Ustaw czas przy pomocy przyciskÛw
i zapamiÍtaj go naciskajπc ENT.
Po up≥ywie nastawionego czasu, wyúwietlacz pokaøe:
"ENERGY SAVING
"
i ekspres wy≥πczy siÍ. W razie potrzeby
moøesz go w≥πczyÊ ponownie przy pomocy
przycisku ÑStandbyî
.
Funkcje Ñvendingî
ROYAL COFFEE BAR jest wyposaøony
w licznik umoøliwiajπcy gromadzenie danych statystycznych odnoúnie parzenia
rÛønych rodzajÛw kaw. Posiada on rÛwnieø
jeszcze jeden licznik, przy pomocy ktÛrego
moøna zablokowaÊ dzia≥anie ekspresu
po zaparzeniu okreúlonej liczby kaw. DostÍp do tych funkcji jest zabezpieczony
za pomocπ specjalnego kodu dostÍpu.

"CODE
"

"
****"

a nastÍpnie:
"CHANGE CODE
"
0...
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"
"

W menu Ñvendingî przesuÒ kursor do menu Ñlarge coffeeî przy pomocy przyciskÛw
i potwierdü wybÛr przyciskiem ENT.
Przy pomocy tych samych przyciskÛw
moøliwa jest zmiana stanu licznika
(na przyk≥ad: jego wyzerowanie). Naciúnij
ENT, aby zapamiÍtaÊ nowπ wartoúÊ lub
ESC, aby przerwaÊ procedurÍ zmiany
stanu licznika i pozostawiÊ wartoúÊ poprzedniπ.

Wstaw przy pomocy przyciskÛw
odpowiedniπ cyfrÍ na pierwszej pozycji i potwierdü to przy pomocy ENT. Wprowadzona cyfra zosta≥a zapamiÍtana i kursor
przesuwa siÍ automatycznie do nastÍpnej
pozycji.
Po wprowadzeniu pe≥nego kodu, ekspres
musi go zapamiÍtaÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"NEW CODE = ????
"SAVE NO

Licznik kawy normalnej

"
"

"1 COFFEE
"TOTAL

Przy pomocy przyciskÛw
moøna
wybraÊ odpowiedniπ decyzjÍ: YES lub NO
(tak lub nie).

Licznik pokazuje iloúÊ kaw normalnych zaparzonych od ostatniego zerowania.
W menu Ñvendingî przesuÒ kursor do menu Ñcoffeeî przy pomocy przyciskÛw
i potwierdü wybÛr przyciskiem ENT.
Przy pomocy tych samych przyciskÛw
moøliwa jest zmiana stanu licznika
(na przyk≥ad: jego wyzerowanie). Naciúnij
ENT, aby zapamiÍtaÊ nowπ wartoúÊ lub
ESC, aby przerwaÊ procedurÍ zmiany
stanu licznika i pozostawiÊ wartoúÊ poprzedniπ.

Wprowadzanie kodu dostÍpu
Aby wprowadziÊ kod, wybierz przy pomocy
przyciskÛw
licznik, ktÛrego stan
chcesz zmieniÊ i potwierdü przyciskiem
ENT.
Wyúwietlacz pokaøe:
"CODE ??
"

"
0"

"
****"

Wstaw przy pomocy przyciskÛw
odpowiedniπ cyfrÍ na pierwszej pozycji i potwierdü to przy pomocy ENT. Wprowadzona cyfra zostanie zapamiÍtana i kursor
przesunie siÍ automatycznie do nastÍpnej
pozycji.
Jeøeli zostanie wprowadzony z≥y kod,
przez okres dwÛch sekund zostanie wyúwietlona nastÍpujπca informacja:

Licznik kawy espresso
"1 SMALL COFFEE
"TOTAL

"
0"

Zmiana stanu licznika

Licznik pokazuje iloúÊ kaw espresso zaparzonych od ostatniego zerowania.
W menu Ñvendingî przesuÒ kursor do menu Ñsmall coffeeî przy pomocy przyciskÛw
i potwierdü wybÛr przyciskiem ENT.
Przy pomocy tych samych przyciskÛw
moøliwa jest zmiana stanu licznika
(na przyk≥ad: jego wyzerowanie). Naciúnij
ENT, aby zapamiÍtaÊ nowπ wartoúÊ lub
ESC, aby przerwaÊ procedurÍ zmiany stanu
licznika i pozostawiÊ wartoúÊ poprzedniπ.

Licznik kawy duøej

Licznik gorπcej wody

"CODE FAULTY

"

Po trzykrotnym wprowadzeniu b≥Ídnego
kodu, nie ma moøliwoúci kontynuowania
dalszych prÛb.

"1 LARGE COFFEE
"TOTAL

"HOT WATER
"TOTAL

"
0"

"
0"

Licznik pokazuje iloúÊ gorπcej wody (w ml)
wydanej od ostatniego zerowania.

Licznik pokazuje iloúÊ duøych kaw zaparzonych od ostatniego zerowania.
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Program p≥ukania ekspresu
Ekspres jest wyposaøony w program p≥ukania, ktÛry uzupe≥nia zwyk≥e czyszczenie,
codzienne lub cotygodniowe.
Program ten, jeøeli jest regularnie wykorzystywany, pozwala na efektywne usuwanie
t≥uszczÛw pochodzπcych od kawy, a gromadzπcych siÍ w elementach ekspresu,
generalnie nie dostÍpnych i zapobiega pogorszeniu jakoúci kawy.
W zaleønoúci od intensywnoúci eksploatacji ekspresu, doradzamy przeprowadzenie
p≥ukania raz w miesiπcu, ale nie rzadziej
niø co 250 kaw.
Program p≥ukania trwa oko≥o 5 minut i jest
podzielony na 4 cykle, w≥πczajπc w to cykl
p≥ukania zimnπ wodπ. PomiÍdzy cyklami sπ
krÛtkie przerwy po oko≥o 40 sekund.

W menu Ñvendingî przesuÒ kursor do menu Ñhot waterî przy pomocy przyciskÛw
i potwierdü wybÛr przyciskiem ENT.
Przy pomocy tych samych przyciskÛw
moøliwa jest zmiana stanu licznika
(na przyk≥ad: jego wyzerowanie). Naciúnij
ENT, aby zapamiÍtaÊ nowπ wartoúÊ lub
ESC, aby przerwaÊ procedurÍ zmiany
stanu licznika i pozostawiÊ wartoúÊ poprzedniπ.
Licznik
"COUNTER
"LOCKING

"
0"

Funkcja ta pozwala na zablokowanie wydawania kawy po okreúlonej liczbie cykli (wy≥πczajπc gorπcπ wodÍ, parÍ i cappuccino).
Moøe ona byÊ rÛwnieø wykorzystana, np.
do zaprogramowania okresowych przeglπdÛw serwisowych.
Jeøeli wprowadzona jest wartoúÊ Ñ0î, funkcja jest wy≥πczona.
W menu Ñvendingî przesuÒ kursor do menu Ñcounterî prz pomocy przyciskÛw
i potwierdü wybÛr przyciskiem ENT.
Przy pomocy tych samych przyciskÛw
moøliwa jest zmiana stanu licznika
(na przyk≥ad: ustawienie nowego okresu
przeglπdu serwisowego). Naciúnij ENT,
aby zapamiÍtaÊ nowπ wartoúÊ lub ESC,
aby przerwaÊ procedurÍ zmiany stanu licznika i pozostawiÊ wartoúÊ poprzedniπ.
Po osiπgniÍciu ustawionej wartoúci, zostaje zablokowane wydawanie kawy i na wyúwietlaczu pojawiπ siÍ kolejno nastepujπce
komunikaty:
"COFFEE DISPENS.
"BLOCKED

"
"

"SELECT PRODUCT
"READY FOR USE

"
"

Nigdy nie naleøy przerywaÊ programu p≥ukania.
Waøne: Przed rozpoczÍciem programu
p≥ukania, nape≥nij ca≥kowicie zbiornik wodπ
i ustaw naczynie odpowiedniej wielkoúci
(minimum 1 litr) pod wyp≥ywem kawy (po≥oøenie wyp≥ywu jest regulowane w pionie;
moøna teø go wyjπÊ do czyszczenia).
Program p≥ukania wymaga oko≥o 1 litra wody (z p≥ukaniem koÒcowym). Od czasu
do czasu oprÛønij naczynie.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñrinsing cycleî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"RINSING CYCLE

"

P≥ukanie rozpoczyna siÍ automatycznie
i dotyczy podzespo≥Ûw ekspresu biorπcych
udzia≥ w parzeniu kawy. Po zakoÒczeniu
programu p≥ukania, wyúwietlacz pokaøe:

Moøesz wyzerowaÊ wszystkie liczniki
przy pomocy przycisku wyboru Ñcappuccinoî
.

"SELECT PRODUCT
"READY FOR USE

"
"

Pod≥πczenie do wody bieøπcej
ROYAL COFFEE BAR wyposaøony jest
w przy≥πcze do pod≥πczenia wody bieøπcej
(53).

WAØNE: ZapamiÍtaj wybrany kod dostÍpu. Jeúli go zapomnisz, a ustawi≥eú
wczeúniej blokadÍ ekspresu, nie bÍdzie
moøliwoúci jej zniesienia.
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Usuwanie osadÛw wapiennych, patrz str.
24.

Ekspres moøna pod≥πczyÊ do sieci wodociπgowej o ciúnieniu od 1,5 do 8 bar.
Naleøy uøyÊ odpowiedniego przewodu
i pod≥πczyÊ go do przy≥πcza G3/4″, znajdujπcego siÍ z ty≥u ekspresu.

Regulacja dozowania kawy

Waøne: Zalecamy wykonanie pod≥πczenia
za poúrednictwem filtrÛw zmiÍkczajπcych
wodÍ, zw≥aszcza w przypadku wody twardej lub bardzo twardej.

33 Düwignia regulacji wielkoúci porcji kawy zuøywanej na jedno zaparzenie (18)
umoøliwia regulacjÍ porcji w granicach od 6
do 9 gramÛw.
Ustaw düwigniÍ (18) w øπdanym po≥oøeniu.

PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñwater connectionî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"WATER CONNECTION
"ON

Zalecenia
Test
Jeøeli ekspres nie by≥ uøywany przez d≥uøszy okres czasu, naleøy, ze wzglÍdÛw higienicznych, przeprowadziÊ cykl p≥ukania.
Patrz rozdzia≥ Ñprogram p≥ukania ekspresuî.

"
"

Przy pomocy tych samych przyciskÛw
moøesz funkcjÍ w≥πczyÊ lub wy≥πczyÊ (ON lub OFF).
Jeøeli funkcja pod≥πczenia do sieci wodociπgowej jest w≥πczona, przy wychodzeniu
z menu, wyúwietlacz pokaøe nastÍpujπcy
komunikat:

Ustaw filiøankÍ pod dyszπ pary (7), otwÛrz
zawÛr pary/gorπcej wody (9) i nape≥nij filiøankÍ.
Podgrzewanie filiøanek
Moøesz podgrzaÊ wstÍpnie filiøanki,
umieszczajπc je na p≥ycie (10) do podgrzewania filiøanek.

"EMPTY WATER TANK "
Po oprÛønieniu zbiornika i wstawieniu go
na swoje miejsce, wyúwietlacz pokaøe:
"SELECT PRODUCT
"READY FOR USE

Kontrolka temperatury
Po w≥πczeniu ekspresu, wyúwietlacz pokazuje:

"
"

"WARMING UP
Od tej chwili moøna uøywaÊ pod≥πczenia do
wody bieøπcej.

Jak tylko zostanie osiπgniÍta w≥aúciwa
temperatura, wyúwietlacz pokaøe:

Jeøeli funkcja pod≥πczenia do sieci wodociπgowej jest wy≥πczona, ekspres bÍdzie
pobiera≥ wodÍ ze zbiornika wody.

"SELECT PRODUCT
"READY FOR USE

Waøne: W przypadku pierwszego w≥πczenia ekspresu i przejúcia ze zbiornika wody
na wodÍ bieøπcπ, naleøy przeprowadziÊ
odpowietrzanie ekspresu, jak opisano na
stronie ??.
Aby przeprowadziÊ zabieg usuwania osadÛw
wapiennych (DESCALING), naleøy funkcjÍ
pod≥πczenia do wody bieøπcej wy≥πczyÊ:
"WATER CONNECTION
"OFF

"

"
"

Informacja o braku kawy w pojemniku
na kawÍ w ziarnach
Jeøeli na wyúwietlaczu pojawi siÍ komunikat:
"COF. BEANS EMPTY "
"READY FOR USE
"
M≥ynek zatrzymuje swojπ pracÍ. Naleøy nasypaÊ do pojemnika kawy w ziarnach i ponownie uruchomiÊ cykl parzenia kawy.

"
"
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specjalnie dla ekspresÛw ciúnieniowych lub
innych rodzajÛw odpowiednich dla kawy typu Ñespressoî, poniewaø tylko wtedy moøemy otrzymaÊ mocne i aromatyczne Ñespressoî. Przechowuj ziarna kawy w szczelnym
pojemniku o grubych úciankach, w ch≥odnym i suchym miejscu.

Informacja o braku wody
"WATERTANK EMPTY

"

OprÛønienie zbiornika na wodÍ powoduje
automatyczne zatrzymanie pracy ekspresu. Nape≥nij zbiornik wodπ i uruchom ponownie cykl pracy.

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 lub filtrÛw, ktÛre poprawiπ jej smak
usuwajπc rÛwnieø zanieczyszczenia organiczne. Poprawi to smak kawy i zabezpieczy ekspres przed szkodliwym odk≥adaniem siÍ osadÛw wapnia wyd≥uøajπc jego
trwa≥oúÊ.
OprÛøniaj zbiornik wody i nape≥niaj go úwieøπ wodπ codziennie.

Informacja o zape≥nieniu pojemnika
na kawÍ zuøytπ
"DREGDRAWER FULL
"READY FOR USE

"
"

Taki komunikat pokazuje siÍ na wyúwietlaczu, gdy w pojemniku na zuøytπ kawÍ znajdzie siÍ 30 porcji zuøytej kawy. Nie powoduje to jednak zatrzymania pracy ekspresu.
Naleøy jednak wyjπÊ pojemnik i oprÛøniÊ go
za kaødym razem, gdy na wyúwietlaczu pojawi siÍ powyøszy komunikat.
Mielenie kawy
Jeøeli kawa p≥ynie zbyt szybko (kawa zmielona zbyt grubo) lub zbyt wolno (kawa
zmielona zbyt drobno), zmieÒ ustawienie
m≥ynka.

Czas pracy ekspresu
Ekspres moøe pozostawaÊ w≥πczony ca≥y
dzieÒ. Jakkolwiek, doradzamy przestawienie go w tryb ÑoszczÍdzania energiiî po
ostatnim uøyciu. Naciúnij przycisk Ñstandbyî
. Jeøeli by≥ zaprogramowany czas,
ekspres prze≥πczy siÍ automatycznie. Patrz
strona 15.
Jeøeli ekspres nie bÍdzie uøywany przez
d≥uøszy okres czasu (np. przez noc), doradzamy wy≥πczyÊ go ca≥kowicie wy≥πcznikiem g≥Ûwnym (4).

Zalecane ustawienie: pozycja Ñ5î.
Jeøeli przep≥yw jest zbyt szybki: przestaw
m≥ynek na niøszπ pozycjÍ (5 do 3).
Jeøeli przep≥yw jest zbyt wolny: przestaw
m≥ynek na mielenie grubsze (5 do 7).

Wy≥πczanie ekspresu
Nie wy≥πczaj ekspresu w trakcie procesu
parzenia kawy. Moøesz go wy≥πczyÊ jedynie po zakoÒczeniu pe≥nego cyklu. Nie wy≥πczaj go uøywajπc wy≥πcznika g≥Ûwnego
lub przycisku ÑoszczÍdzania energiiî tuø
po zaparzeniu kawy. Zaczekaj, aø do zakoÒczenia pe≥nego cyklu, to jest wyrzucenia zuøytej kawy. (Cykl jest zakoÒczony,
gdy z wnÍtrza ekspresu przestanπ dochodziÊ ha≥asy).
Moøesz nacisnπÊ na wy≥πcznik g≥Ûwny lub
przycisk ÑoszczÍdzania energiiî jedynie
wtedy, gdy na wyúwietlaczu pojawi siÍ komunikat ÑSELECT PRODUCT, READY
FOR USEî

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.
JakoúÊ kawy
Upewnij siÍ, øe kawa ktÛrej uøywasz jest
úwieøa. Zaleca siÍ uøywanie kawy palonej
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Parzenie kawy

Parzenie kawy
Ustaw jednπ lub dwie ogrzane filiøanki
na kratce (3) pod wylotem kawy (6).
Naciúnij odpowiedni przycisk. Ekspres rozpocznie automatycznie nalewanie wybranej kawy.

Poziom nape≥niania filiøanek
Ekspres ten umoøliwia precyzyjne dozowanie iloúci naparu w zaleønoúci od wielkoúci
filiøanek.

W razie, np. gdy ustawiliúmy zbyt duøy poziom nape≥nienia i kawa moøe siÍ przelaÊ
z filiøanki, moøemy w kaødej chwili przerwaÊ proces nape≥niania filiøanki naciskajπc przycisk wyboru dowolnej z kaw. Jeøeli
ekspres mia≥ zaparzyÊ dwie filiøanki kawy
i przerwiesz parzenie po pierwszej, druga
nie zostanie zaparzona.

Przy pomocy jednego z przyciskÛw wyboru
, moøemy wybraÊ øπdanπ iloúÊ kawy. Wyúwietlacz pokaøe wybranπ iloúÊ.
Regulacja poziomu nape≥niania
Aby ustawiÊ poziom nape≥niania, naciúnij
i przytrzymaj przycisk wybranej kawy, aø
do filiøanki nap≥ynie odpowiednia iloúÊ naparu (max. 250 ml).
Kawa przestanie p≥ynπÊ natychmiast
po zwolnieniu przycisku.
Po uruchomieniu programowania dozowania kawy wyúwietlacz pokaøe:
"1 SMALL COFFEE
"PROGR. QUANTITY

Kawa mielona

Uøywaj wy≥πcznie kawy mielonej (o úrednim stopniu zmielenia). Kawa zmielona
zbyt drobno nie nadaje siÍ do uøytku
w ekspresie ciúnieniowym. Nigdy nie nasypuj do lejka na kawÍ mielonπ, kawy w ziarnach ani kawy rozpuszczalnej!

"
"

Uwaga! Uwaga! Funkcja parzenia wstÍpnego bÍdzie rÛwnieø wykonana, jeøeli tylko
zosta≥a uaktywniona.
PodwÛjna iloúÊ kawy albo dwie filiøanki
kawy
Jeøeli naciúniesz dwukrotnie wybrany przycisk, ekspres zaparzy podwÛjnπ iloúÊ kawy.

Nasyp kawy zmielonej do lejka tuø przed
zamierzonym parzeniem.
Kawa mielona starzeje siÍ bardzo szybko,
tracπc swojπ jakoúÊ.
35 Uøywaj za≥πczonej miarki. Nie nasypuj
wiÍcej kawy niø jednπ pe≥nπ miarkÍ.

Kawa w ziarnach
34 Ekspres ten zawsze miele úwieøπ porcjÍ
kawy dla kaødej filiøanki. Dla dwÛch filiøanek
miele dwie porcje, jednπ po drugiej; zapewniajπc w ten sposÛb optymalnπ jakoúÊ kawy.

Najpierw naciúnij przycisk wyboru kawy
mielonej
, a nastÍpnie przycisk wybranego rodzaju kawy (espresso, normalna
lub duøa).Nie ma moøliwoúci zaparzenia
za jednym razem drugiej filiøanki kawy.
W razie, np. gdy ustawiliúmy zbyt duøy poziom nape≥nienia i kawa moøe siÍ przelaÊ
z filiøanki, moøemy w kaødej chwili przerwaÊ proces nape≥niania filiøanki naciskajπc przycisk wyboru dowolnej z kaw.

Przed rozpoczÍciem parzenia upewnij siÍ,
øe zawÛr pary/gorπcej wody jest zamkniÍty.
Ustaw odpowiedni stopieÒ zmielenia kawy.
Zalecany, úredni stopieÒ: 5.

Gorπca woda
Do otrzymywania gorπcej wody jest wykorzystywany niezaleøny uk≥ad wodny, pozwalajπcy na zachowanie jej smaku nie

StopieÒ zmielenia moøe byÊ regulowany jedynie podczas pracy m≥ynka, w przeciwnym razie moøe on ulec uszkodzeniu.
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skaøonego kawπ, a tym samym wykorzystywanie jej do przyrzπdzania herbaty, zup
i innych napojÛw.

37 OtwÛrz zawÛr i wykonuj ko≥owe ruchy
naczyniem, podnoszπc je i opuszczajπc.
Kiedy p≥yn zostanie wystarczajπco podgrzany, zamknij zawÛr (9) i oczyúÊ dyszÍ
wilgotnπ úciereczkπ.

Po naciúniÍciu przycisku gorπcej wody, wyúwietlacz pokaøe:
"HOT WATER

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

"

Jeøeli funkcja programowania gorπcej wody by≥a w≥πczona, ekspres dostarcza zaprogramowanπ iloúÊ goracej wody. Jeøeli
funkcja jest wy≥πczona, zatrzymanie wyp≥ywu gorπcej wody nastÍpuje po naciúniÍciu
przycisku gorπcej wody.

Cappuccino
Po naciúniÍciu przycisku wyboru spienionego mleka, wyswietlacz pokaøe:
"CAPPUCCINO

Aby zaprogramowaÊ øπdanπ iloúÊ gorπcej
wody, trzymaj wciúniÍty przycisk gorπcej
wody. Zwolnij przycisk po otrzymaniu øπdanej iloúci. Pompowanie zostanie przerwane, a nastawiona iloúÊ zostanie zapamiÍtana.
Podczas programowania wyúwietlacz pokazuje:
"HOT WATER
"PROGR. QUANTITY

Jeøeli funkcja programowania iloúci mleka
jest w≥πczona, ekspres dostarczy zaprogramowanπ iloúÊ spienionego mleka. W przeciwnym razie, naleøy nacisnπÊ ponownie
na przycisk, aby zatrzymaÊ dalsze spienianie mleka.
Aby zaprogramowaÊ okreúlonπ iloúÊ spienionego mleka, naciúnij i przytrzymaj przycisk. Po oko≥o 3 sekundach, pompa rozpocznie pracÍ i rozpocznie siÍ wydawanie
spienionego mleka. Po otrzymaniu øπdanej
iloúci, zwolnij przycisk, wydawanie spienionego mleka zostanie zatrzymane, a iloúÊ
wydana zostanie zapamiÍtana.

"
"

Uwaga: Zaprogramowanie iloúci gorπcej
wody jest moøliwe tylko wtedy, gdy odpowiedni program by≥ uaktywniony
(patrz strona. 14).

Uwaga: Zaprogramowanie iloúci spienionego mleka jest moøliwe tylko wtedy, gdy
odpowiedni program by≥ uaktywniony.

36 Ustaw szklankÍ lub filiøankÍ pod dyszπ pary/gorπcej wody (7) i naciúnij przycisk gorπcej wody.
Gorπca woda zacznie wyp≥ywaÊ automatycznie.

38 DziÍki zastosowanej w tym ekspresie,
nasadce ÑCappuccinatoreî, moøesz sam
przygotowaÊ prawdziwe w≥oskie cappuccino.
Wprowadü rurkÍ zasysajπcπ (26) Cappuccinatore (25) do kartonu z mlekiem lub innego pojemnika. Jeøeli jest to opakowanie
kartonowe, zrÛb w nim dodatkowy otwÛr
umoøliwiajπcy dop≥yw powietrza do wnÍtrza. Ustaw filizankÍ z kawπ pod wylotem
(27) i nacisnij przycisk wyboru spienionego
mleka.
Moøesz zmieniÊ stopieÒ spienienia mleka
przy pomocy trzpienia regulacyjnego (28).
Uwaga: zalecamy uøywanie mleka o niskiej zawartoúci t≥uszczu.

Para
Potrzebna do podgrzewania mleka i innych
napojÛw.

Bezpoúrednio po kaødym uøyciu, oczyúÊ
dyszÍ pary wilgotnπ úciereczkπ. ZaschniÍte resztki mleka sπ znacznie trudniejsze
do usuniÍcia.
OdkrÍÊ zawÛr pary (9); wyúwietlacz pokaøe:
"STEAM

"

W trakcie spieniania mleka nie naleøy w≥πczaÊ pary (9).

"
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Czyszczenie nasadki Cappuccinatore
Po kaødym uøyciu nasadki naleøy jπ gruntownie umyÊ, przepuszczajπc przez niπ pe≥en kubek wody.

Waøne: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika
m≥ynka, usuÒ obce cia≥a z m≥ynka przed powtÛrnym jego uruchomieniem. Patrz punkty
45ñ49.

Wbudowane zabezpieczenia

Czyszczenie i konserwacja

Automatyczne wy≥πczanie siÍ
Gdy drzwiczki serwisowe (19) sπ otwarte,
ekspres zatrzymuje siÍ automatycznie i nie
pozwoli siÍ uruchomiÊ.
Jeøeli blok zaparzajπcy nie jest na swoim miejscu, moøna jedynie wytworzyÊ
parÍ lub gorπcπ wodÍ.

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

Zanim przystπpisz do czyszczenia, wy≥πcz
ekspres i od≥πcz go od sieci.

Elektroniczne zabezpieczenie m≥ynka
Jeúli pojemnik na kawÍ ulegnie oprÛønieniu, m≥ynek zatrzyma siÍ automatycznie po
oko≥o 20 sekundach.
Nape≥nij pojemnik kawπ. Moøna wznowiÊ
cykl zaparzania kawy.

Zanim rozpoczniesz czyszczenie, pozwÛl
by ekspres ostyg≥.

Elektroniczne zabezpieczenie pompy
W celu zabezpieczenia pompy, ekspres zatrzyma siÍ automatycznie, gdy poziom wody w zbiorniku osiπgnie minimum kontrolowane przez specjalny czujnik.

Nie zanurzaj ekspresu w wodzie ani øadnych innych p≥ynach.

Elektroniczna kontrola temperatury
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).

Nie myj øadnych czÍúci ekspresu w zmywarce do naczyÒ.

Wysusz umyte czÍúci na powietrzu lub przy
pomocy úcierki. Nie susz ich w piekarniku
ani kuchence mikrofalowej.
Zbiornik na wodÍ, taca ociekowa,
pojemnik na zuøytπ kawÍ, wylew kawy,
obudowa

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 i charakterystyczny 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.

39 Pojemnik na zuøytπ kawÍ (1) powinien
byÊ oprÛøniany codziennie.
Zbiornik na wodÍ (11), taca ociekowa (2), kratka (3) i pojemnik na zuøytπ kawÍ (1) powinny
byÊ czyszczone wodπ z dodatkiem nie úcierajπcego detergentu. Wysusz je dok≥adnie.
40 Wylew kawy (4) moøe byÊ wyjÍty
z ekspresu w celu u≥atwienia mycia. Od22

krÍÊ wkrÍt mocujπcy, wyciπgnij wylew kawy i wyp≥ucz go dok≥adnie w ciep≥ej wodzie.

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

Okresowo wytrzyj obudowÍ ekspresu wilgotnπ, nie úcierajπcπ úciereczkπ.
Kiedy to tylko potrzebne, oczyúÊ przy pomocy za≥πczonej szczoteczki, pojemnik na kawÍ zmielonπ (14).

Ostrzeøenie: Jeøeli blok zaparzajπcy bÍdzie wstawiony niew≥aúciwie, wyúwietlacz
pokaøe:

Blok zaparzajπcy
Blok zaparzajπcy (22) powinien byÊ
czyszczony regularnie, za kaødym razem,
gdy nape≥niany jest pojemnik na kawÍ
w ziarnach, ale nie rzadziej niø raz w tygodniu.
Wy≥πcz ekspres wy≥πcznikiem g≥Ûwnym (4)
i otwÛrz drzwiczki serwisowe (19). Wyjmij
pojemnik na zuøytπ kawÍ (1).

"BREW UNIT MISS

"

Ekspres zostanie zablokowany. Nie pozwoli na zaparzenie kawy.
M≥ynek

41 Wyjmij blok zaparzajπcy (22) trzymajπc go za uchwyt i naciskajπc na przycisk
oznaczony napisem ÑPRESSî.

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.
Okresowo oczyúÊ pojemnik na kawÍ ziarnistπ.

Umyj blok zaparzajπcy jedynie w gorπcej
wodzie. Nie uøywaj detergentÛw.
42 Sprawdü czy dwa 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.

45 Czyszczenie m≥ynka powinno byÊ
wykonywane jedynie przez osobÍ o odpowiednich kwalifikacjach. Od≥πcz ekspres od sieci. OprÛønij pojemnik z kawy
i odkrÍÊ dwa wkrÍty mocujπce.
46 Ostroønie zdejmij düwigniÍ regulacyjnπ, uprzednio zapisujπc sobie nastawiony
stopieÒ mielenia kawy.

43 Wyjmij szufladkÍ na kawÍ (23) i dok≥adnie jπ umyj. Nie uøywaj detergentÛw
zawierajπcych úrodki úcierne.
OczyúÊ dok≥adnie przy pomocy wilgotnej
úciereczki ca≥π dostÍpnπ przestrzeÒ, a nastÍpnie wsuÒ ponownie szufladkÍ na
kawÍ.

47 Obracaj pierúcieÒ regulacyjny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazÛwek zegara, aø do pokrycia siÍ niebieskich znakÛw.
48 Teraz moøna wyjπÊ pierúcieniowe øarno.
49 Przy pomocy szczoteczki i ma≥ej ssawki odkurzacza oczyúÊ komorÍ m≥ynka i øarna. Uwaøaj, aby nie zmieniÊ po≥oøenia pierúcienia regulacyjnego. Jeøeli przypadkowo
to nastπpi, obrÛÊ pierúcieÒ regulacyjny, aø
do pokrycia siÍ niebieskiego znaku z jednym z trzech wystÍpÛw. W≥Ûø z powrotem

44 W≥Ûø blok zaparzajπcy. Trzymajπc za
uchwyt wsuÒ go w jego miejsce aø zaskoczy.
Zamknij drzwiczki serwisowe i wstaw pojemnik na zuøytπ kawÍ.
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Gdy ten komunikat zostanie wyúwietlony,
jest najwyøszy czas na usuniÍcie osadÛw.
Pomimo takiego komunikatu, ekspres nie
zaprzestanie pracy.
Co wiÍcej, moøna precyzyjnie dostosowaÊ
ukazanie siÍ tej informacji do twardoúci stosowanej wody.
Ekspres zosta≥ ustawiony w fabryce do wody o twardoúci 25o fH, co powoduje, øe komunikat ukaøe siÍ po zuøyciu przez ekspres oko≥o 150 l wody.
Zaprogramowanπ twardoúÊ wody moøna
zmieniÊ zgodnie z instrukcjami ze str. 13.

pierúcieniowe øarno, zwracajπc uwagÍ
na pokrycie siÍ niebieskich znakÛw.
50 Obracaj pierúcieÒ regulacyjny w kierunku zgodnym z ruchem wskazÛwek zegara, aø dwa czerwone znaki znajdπ siÍ
naprzeciwko siebie.
51 Zamocuj düwigniÍ regulacyjnπ w po≥oøeniu odpowiadajπcym poprzednio nastawionemu stopniowi mielenia.
Cappuccinatore
52 Aby szybko umyÊ Cappuccinatore, zanurz rurkÍ zasysajπcπ w ciep≥ej wodzie
i przepuúÊ wodÍ przez nasadkÍ.
Aby jπ dok≥adniej umyÊ, zdejmij jπ i zdejmij
jej pokrywkÍ (29). Umyj wszystko w ciep≥ej
wodzie.

Moøliwe sπ nastÍpujπce ustawienia:
StopieÒ twardoúci 4:
Woda twarda, powyøej 29o fH (14o dH) lub
80 l wody.
StopieÒ twardoúci 3:
Woda úrednia, od 20 do 29o fH (7 ñ 14o dH)
lub 150 l wody

Usuwanie osadu wapiennego
Usuwanie osadu wapiennego jest konieczne. Zabieg ten pozwala na usuniÍcie osadÛw gromadzπcych siÍ na pewnych czÍúciach ekspresu, takich jak: zawory elementy grzejne i inne, i umoøliwia dalsze ich
w≥aúciwe dzia≥anie jak rÛwnieø ca≥ego ekspresu.

StopieÒ twardoúci 2:
Woda miÍkka, od 12 do 20o fH (4 ñ 7o dH)
lub 300 l wody
StopieÒ twardoúci 1:
Woda bardzo miÍkka, poniøej 10o fh (3o dH)
lub 500 l wody.

Uwaga: Ze wzglÍdu na z≥oøonoúÊ uk≥adu
wodnego ekspresu, øaden z opisanych poniøej cykli usuwania osadÛw (automatyczny i standardowy) nie zapewnia ich usuniÍcia ze wszystkich przewodÛw wodnych.
W rzeczywistoúci, ≥atwo dostÍpne zespo≥y, takie jak blok zaparzajπcy i jego plastykowe po≥πczenia, sπ z tego wykluczone.

Jeøeli woda jest bardzo twarda, zaleca siÍ
stosowanie filtrÛw, zarÛwno øeby poprawiÊ
smak kawy jak i chroniÊ ekspres, redukujπc
czÍstotliwoúÊ przeprowadzania zabiegÛw
usuwania osadÛw.
Usuwanie osadÛw naleøy przeprowadziÊ
w sposÛb nastÍpujπcy:
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.

W zaleønoúci od twardoúci wody, zaleca
siÍ przeprowadzanie zabiegu usuwania
osadÛw co 3ñ4 miesiπce.
W regionach, gdzie woda jest bardzo twarda, zaleca siÍ usuwanie osadÛw czÍúciej.
Ekspres jest wyposaøony w funkcjÍ ostrzegania o koniecznoúci przeprowadzenia zabiegu usuwania osadÛw.
"DESCALING
"READY FOR USE

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

"
"

Sπ dwie moøliwoúci usuwania osadÛw:
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programowania. Naciúnij przycisk ESC.
Ekspres powraca do trybu normalnego.
Po podgrzaniu siÍ do w≥aúciwej temperatury, bÍdzie gotowy do parzenia kawy.

Usuwanie osadÛw automatyczne
Ustaw ekspres w tryb programowania.
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji Ñdescalingî przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"DESCALING

Uwaga: Proces usuwania osadÛw moøe
byÊ przerwany w kaødej chwili poprzez
naciúniÍcie przycisku ESC. Naleøy jednak
wczeúniej zakrÍciÊ zawÛr pary/gorπcej
wody.

"

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 (7) i otwÛrz
wolno zawÛr pary/gorπcej wody (9). Rozpoczyna siÍ proces automatycznego usuwania osadÛw. Niewielkie iloúci roztworu sπ
przepompowywane do uk≥adu wodnego
ekspresu. NastÍpnie pompa przerywa pracÍ aby pozwoliÊ roztworowi na zadzia≥anie.
Wyúwietlacz pokazuje:
"MACHINE IS
"DESCALING

Kasowanie komunikatu o usuwaniu
osadÛw wapiennych
PrzesuÒ gwiazdkÍ w menu do funkcji
ÑSign. Descal.î przy pomocy przyciskÛw
i naciúnij ENT aby jπ uaktywniÊ.
Wyúwietlacz pokaøe:
"RESET DESCALING
"YES

Przy pomocy przyciskÛw
moøesz
wybraÊ pomiÍdzy Ñyesî ñ tak i Ñnoî ñ nie
i potwierdü to naciskajπc ENT. Teraz funkcja zosta≥a wyzerowana.
W ten sposÛb wewnÍtrzne liczniki wody
obu wodnych systemÛw zostanπ wyzerowane, a komunikat Ñdescaleî zostanie usuniÍty.

"
"

Proces trwa oko≥o 45 minut. Jak tylko siÍ
zakoÒczy, wyúwietlacz pokaøe:
"DESCALING
"FINISHED

"
"

Jeøeli funkcja:
"SIGN. DESCAL.

i pompa koÒczy pracÍ.

"
"

"QUANTITY WATER
"NOT REACHED

Wyjmij zbiornik, przep≥ucz go i nape≥nij wodπ. Przep≥ucz ekspres otwierajπc zawÛr
pary/gorπcej wody. PrzepuúÊ ca≥π wodÍ ze
zbiornika. Wyúwietlacz pokaøe:
"RINSING
"FINISHED

"

zostanie wybrana w menu zanim ekspres
zasygnalizuje potrzebÍ przeprowadzenia
zabiegu usuwania osadÛw przez wyúwietlenie komunikatu Ñdescaleî, wyúwietlacz
pokaøe:

Zamknij zawÛr pary/gorπcej wody. Naciúnij
przycisk ENT. Wyúwietlacz pokaøe, øe ekspres wymaga przep≥ukania w celu usuniÍcia pozosta≥oúci roztworu.
"RINSE MACHINE
"FILL WATERTANK

"
"

"
"

Usuwanie osadÛw standardowe
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 (7) i w≥πcz
ekspres, naciskajπc wy≥πcznik g≥Ûwny. Na-

"
"

ZakrÍÊ zawÛr pary/gorπcej wody. Naciúnij
przycisk ENT. Ekspres jest teraz w trybie
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Pozbywanie siê sprzêtu

ciúnij przycisk wyboru gorπcej wody i przepuszczaj roztwÛr przez dyszÍ pary przez
okres oko≥o jednej minuty. Naciúnij ponownie przycisk gorπcej wody, aby zatrzymaÊ
operacjÍ. 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.
Po zakoÒczeniu tej operacji, wyp≥ucz dok≥adnie zbiornik (11) i nape≥nij go czystπ
wodπ. W≥πcz ekspres i przep≥ucz go dok≥adnie przepuszczajπc ca≥π wodÍ (oko≥o 2
l) przez dyszÍ pary/gorπcej wody. W ten
sposÛb wszelkie pozosta≥oúci úrodka rozpuszczajπcego osady wapienne zosta≥y
usuniÍte.

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.
Pozbπdü siÍ urzπdzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Problemy i ich usuwanie

Ekspres jest przygotowany do ponownej pracy.

W przypadku uszkodzenia sprzÍtu lub jakiejú nieprawid≥owoúci, natychmiast od≥πcz
go od sieci.

Waøne:
Systematyczne usuwanie osadÛw wapiennych pozwoli na unikniÍcie potencjalnych uszkodzeÒ przez nie spowodowanych i kosztownych napraw.
Uszkodzenia spowodowane przez
osady wapienne nie podlegajπ gwarancji.
Jeøeli nie znasz twardoúci uøywanej
wody, zachowaj ustawienie fabryczne.

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.

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.
Konserwacja
Okresowo sprawdzaj i czyúÊ ekspres zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
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Problem
Ekspres nie w≥πcza siÍ.

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiπzanie

Ekspres nie ma zasilania

W≥πcz wy≥πcznik g≥Ûwny
i sprawdü przewÛd zasilajπcy.

NiedomkniÍte drzwiczki
serwisowe
Ekspres nie rozpoczyna BREW UNIT MISS
cyklu parzenia.
BREW UNIT BLOCK
WATERTANK EMPTY
COF. BEANS EMPTY
DREGDRAW. MISS

Woda p≥ynie zamiast
kawy.
Ekspres nie wytwarza
pary lub gorπcej wody.
Kawa p≥ynie zbyt
szybko.
Kawa p≥ynie zbyt
wolno.

Kawa nie jest
wystarczajπco gorπca.
Brak pianki (crema)
na kawie.
Ekspres nagrzewa siÍ
zbyt d≥ugo lub gorπca
woda p≥ynie bardzo
wolno.
Nie moøna wyjπÊ bloku
zaparzajπcego.

Domknij drzwiczki.
Upewnij siÍ, øe blok
zaparzajπcy jest w≥oøony
poprawnie.
OczyúÊ blok zaparzajπcy
(str. 23).
Nape≥nij zbiornik wody
i pojemnik kawy. Uruchom
ponownie cykl parzenia.
W≥Ûø poprawnie pojemnik na
zuøytπ kawÍ.
OczyúÊ m≥ynek.
Wsyp miarkÍ kawy mielonej.

GRINDER BLOCKED
NaciúniÍto przycisk kawy
mielonej, ale nie wsypano
kawy do lejka na kawÍ mielonπ.
Zablokowana dysza
PrzeczyúÊ dyszÍ przy
pary/gorπcej wody.
pomocy ig≥y lub szpilki.
Mielenie zbyt grube.
Ustaw m≥ynek na drobniejsze mielenie, np. z 5 na 3.
Mielenie zbyt drobne.
Ustaw m≥ynek na grubsze
mielenie, np. z 5 na 7.
Zanieczyszczone sitka w bloku OczyúÊ sitka.
zaparzajπcym.
Filiøanka nie by≥a podgrzana. Ustaw filiøankÍ na tacy
podgrzewajπcej, zanim
zaparzysz do niej kawÍ.
Kawa w z≥ym gatunku, stara
Uøyj innej kawy.
lub üle zmielona.
Wytworzy≥o siÍ duøo osadÛw
UsuÒ osady wapienne.
wapiennych.

Blok zaparzajπcy nie jest
w swoim bazowym po≥oøeniu.

W≥πcz ekspres i zamknij
drzwiczki serwisowe i w≥Ûø
pojemnik na zuøytπ kawÍ;
blok zaparzajπcy ustawi siÍ
automatycznie.

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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