
Dźwignię blokującą podnieść
do góry i wyciągnąć pojem-
nik na kapsułki do przodu.

4.

Włożyć kapsułkę do pojemnika na kapsułki. Z powrotem wsunąć
pojemnik na kapsułki. Dźwignię blokującą obniżyć do oporu.

5.

3.

Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Przycisk miga. 

W przypadku codziennego używania kontynuować od punktu 4. 
Jeśli ekspres nie był używany dłużej niż 2-3 dni, konieczne jest
doprowadzenie świeżej wody do systemu w celu zagwarantowania 
optymalnego rezultatu parzenia.  Kontynuować w punkcie 3.

6.Gdy przyciski rodzajów kawy stale się świecą, ekspres jest gotowy.

Podstawić filiżankę. W przypadku mniejszych filiżanek najpierw rozłożyć
stolik.

W zależności od koloru włożonej kapsułki należy nacisnąć przycisk rodzaju
kawy o odpowiednim kolorze. Rozpoczyna się przyrządzanie kawy. 

7. Gdy świecą się przyciski rodzajów kawy, przyrządzanie jest zakończone.
Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie. Wyjąć pojemnik na kapsułki i opróżnić nad ko-
szem na śmieci (kapsułka wypada).

wskaźnik “Zbiornik 
na wodę pusty”

Kapsułka musi być w nienaruszonym stanie. Nie nakłuwać i nie zdejmować wieczka!

przyciski rodzajów kawy

przycisk Wł./Wył.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI:
Przyrządzanie kawy filtrowanej, caffe crema lub espresso

przycisk pary

1. Wlać zimną wodę do zbiornika na wodę.

2.

Podstawić pojemnik pod dyszę do spieniania. 
Obrócić gałkę obrotową pary w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara tak, aby woda zaczęła wypływać z dyszy 
do spieniania do filiżanki. 
Po wypełnieniu pojemnika wodą obrócić gałkę obrotową do oporu 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Woda przestaje
się wylewać. Wylać wodę. 

dźwignia
blokująca

gałka obrotowa pary 



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI:
Spienianie mleka do specjalności kawowych

Po każdym użyciu czyścić dyszę do spieniania. 
Dokładne informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji głównej.

1. Włączyć maszynę i wcisnąć przycisk pary .
Gdy przycisk pary stale się świeci, urządze-
nie jest gotowe do użycia.

2. Pod dyszą do spieniania ustawić pustą fi-
liżankę itp. Krótko obrócić gałkę obrotową 
w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara i wypuścić wodę.
Po wystąpieniu pary gałkę obrotową obrócić
do oporu z powrotem. 

3. Pod dyszą do spieniania ustawić napeł-
niony w jednej trzeciej zimnym mlekiem
kubek lub dzbanuszek.

4. Powoli obracać gałką obrotową do oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, wykonując przy tym okrężne ruchy naczy-
niem. Dyszę do spieniania trzymać w taki sposób, by zawsze była
zanurzona w mleku.

5. Gdy wytworzy się odpowiednia ilość pianki, obrócić gałkę obrotową
do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pianka 
z mleka jest gotowa.

6.
Żaroodporne naczynie wypełnione małą ilością wody trzymać pod
dyszą do spieniania. Całkowicie zanurzyć dyszę. Obrócić gałkę ob-
rotową pary do oporu i spuszczać parę do momentu, gdy wypłynie
gorąca woda, zaświecą się przyciski rodzajów kawy i zabrzmi syg-
nał dźwiękowy. Ekspres jest ponownie gotowy do parzenia kawy.

7.

Wcisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję pary. Przyciski
pary i espresso migają. 

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje głównej instrukcji obsługi.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy postąpić
zgodnie z instrukcją “Przygotowanie do użytkowania” dołą-
czoną w zestawie.
Rozdział ten znajdą Państwo również w głównej instrukcji obsługi.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z główną
instrukcją obsługi. Znajdą tam Państwo ważne wskazówki, porady oraz
wskazówki bezpieczeństwa.


