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OPIS URZÑDZENIA
Poni˝sza terminologia stosowana b´dzie w ca∏ym
podr´czniku instrukcji.
A. Pokrywa pojemnika na kaw´
B. Pojemnik na kaw´
C. Podgrzewacz
D. Filtr tarczowy
E. Uszczelka
F. Podstawa
G. Kabel zasilajàcy
H. Przycisk w∏àczony / wy∏àczony
I. Lampka kontrolna
J. Zawór bezpieczeƒstwa
K. Filtr lejkowy
L. Adapter do przygotowywania po∏owy porcji

kawy.
M. Obudowa

UWAGI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
- Urzàdzenie przeznaczone jest do parzenia

kawy.
Nigdy nie u˝ywaç innych ekstraktów, kakao
w proszku, rumianku, innych naparów czy
napojów rozpuszczalnych, poniewa˝ mogà
zatkaç otwory filtra. 

- W trakcie czyszczenia nigdy nie zanurzaç w
wodzie podstawy i podgrzewacza, poniewa˝
jest to urzàdzenie elektryczne. 

- Uwa˝aç by nie poparzyç si´ strumieniami
goràcej wody lub pary wodnej przy nie-
prawid∏owym u˝yciu urzàdzenia. 

- W trakcie u˝ytkowania nie dotykaç goràcych
powierzchni urzàdzenia. 
U˝ywaç przycisków i uchwytów. 

- Po rozpakowaniu urzàdzenia nale˝y upewniç
si´ czy jest ono kompletne i w nienaruszonym
stanie. W razie wàtpliwoÊci nie nale˝y u˝ywaç
ekspresu, lecz zwróciç si´ do wykwalifikowane-
go personelu serwisu. 

- Nie nale˝y pozostawiaç elementów opakowa-
nia (plastikowych torebek, pianki polistyre-
nowej, itp.) w zasi´gu dzieci, poniewa˝ sta-
nowià one potencjalne êród∏o zagro˝enia.

- Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest jedynie
do u˝ytku domowego. Wszelkie inne zasto-

sowania urzàdzenia uwa˝a si´ za niew∏aÊciwe
i wobec tego niebezpieczne.

- Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
ewentualne szkody wynikajàce z niew∏aÊciwe-
go, b∏´dnego lub nieracjonalnego u˝ycia
urzàdzenia.

- Ekspres nale˝y uruchamiaç wy∏àcznie po
pod∏àczeniu do sieci elektrycznej, nie ustawiaç
nigdy na kuchence lub w∏àczonych powierzch-
niach grzewczych.

- Nie nale˝y nigdy dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi r´kami lub stopami. 

- Nie nale˝y dopuÊciç, by z urzàdzenia korzy-
sta∏y bez nadzoru dzieci lub osoby
niepe∏nosprawne.

- Upewniç si´, by dzieci nie bawi∏y si´ urzàdze-
niem.

- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego
funkcjonowania urzàdzenia, nie nale˝y go
demontowaç, lecz wy∏àczyç.

- Przed umieszczeniem ekspresu do kawy na
podstawie, podgrzewacz nale˝y nape∏niç
wodà. 

- Nale˝y zapobiegaç by kabel zasilajàcy styka∏
si´ z metalowymi cz´Êciami ekspresu w trakcie
jego dzia∏ania. 
W celu ewentualnej naprawy nale˝y si´ zwra-
caç jedynie do autoryzowanego przez produ-
centa Serwisu Technicznego i ˝àdaç monta˝u
oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Nieprzestrzeganie powy˝szego zalecenia mo˝e
spowodowaç zagro˝enie w trakcie u˝ytkowa-
nia urzàdzenia.
U˝ytkownik nie powinien nigdy wymieniaç
kabla zasilajàcego urzàdzenia, poniewa˝
czynnoÊç ta wymaga u˝ycia specjalnych
narz´dzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub
koniecznoÊci jego wymiany nale˝y zwracaç si´
wy∏àcznie do autoryzowanego przez produ-
centa Serwisu Technicznego, unikajàc w ten
sposób wszelkiego ryzyka. 

INSTALOWANIE
Ustawiç urzàdzenie na powierzchni roboczej, z
dala od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdziç czy napi´cie sieciowe odpowiada

napi´ciu podanemu na tabliczce znamionowej
ekspresu. Pod∏àczaç urzàdzenie tylko do
gniazdka o minimalnym nat´˝eniu równym 6
A, wyposa˝onego w odpowiednie uziemienie.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
ewentualne wypadki spowodowane brakiem
uziemienia instalacji elektrycznej.

- W razie niezgodnoÊci mi´dzy gniazdkiem a
wtyczkà urzàdzenia, wykwalifikowany personel
powinien wymieniç gniazdko na w∏aÊciwy
model.

Przed przystàpieniem do instalowania i
u˝ytkowania urzàdzenia nale˝y uwa˝nie
przeczytaç poni˝sze instrukcje. To jedyny
sposób na zapewnienie najlepszych
efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa
jego dzia∏ania.

J¢ZYK W¸OSKI
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JAK PRZYGOTOWAå KAW¢
1) Upewniç si´ czy urzàdzenie jest zimne i

odkr´ciç je przytrzymujàc jednà r´kà podgrze-
wacz, a drugà obracajàc pojemnik w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys.
1). 

2) Wyjàç filtr lejkowy i jeÊli chcemy przygotowaç
ca∏y ekspres kawy, nape∏niç podgrzewacz
Êwie˝à wodà do wysokoÊci zaworu bezpiec-
zeƒstwa (widoczny wewnàtrz podgrzewacza)
nie przekraczajàc jednak jego poziomu (rys.
2). 
Je˝eli natomiast pragniemy przygotowaç pó∏
porcji kawy, nale˝y nape∏niç podgrzewacz
wodà do wysokoÊci okràg∏ego symbolu zawo-
ru bezpieczeƒstwa (fig. 3 - X).

UWAGA: zaleca si´ u˝ywanie Êwie˝ej i mi´kkiej
wody. Woda zasolona lub bogata w wapƒ os∏abia
smak kawy. 

WA˚NE: nie u˝ywaç ekspresu do kawy bez
wody w podgrzewaczu (u˝ywaç tylko zimnej
wody).

3) Do podgrzewacza za∏o˝yç filtr lejkowy (rys. 4).
Je˝eli pragniemy przygotowaç pó∏ porcji kawy,
do filtra lejkowego nale˝y równie˝ za∏o˝yç
adapter do przygotowywania po∏owy porcji
kawy (L) (rys. 5). 

4) Filtr lejkowy nape∏niç zmielonà kawà nie doci-
skajàc jej  (rys. 6). Filtr nape∏niaç stopniowo,
by kawa nie wydosta∏a si´ poza jego
kraw´dzie. 

5) Wyrównaç mielonà kaw´ i z kraw´dzi filtra
usunàç jej ewentualny nadmiar. 
WA˚NE: U˝ywaç kawy mielonej dobrej
jakoÊci, o Êrednim stopniu zmielenia i przez-
naczonej do przygotowania kawy moka. 

6) Dokr´ciç ekspres zdecydowanie lecz bez
przesady, przytrzymujàc podgrzewacz jednà
r´kà, a drugà obracajàc zbiornik zgodnie z
ruchem wskazówek zegara tak, aby nie pod-
nieÊç uchwytu.
WA˚NE: aby uniknàç niebezpiecznego roz-
pryskiwania si´ wrzàcej wody, nigdy nie
nale˝y uruchamiaç ekspresu je˝eli filtr tarc-
zowy (D) nie zosta∏ poprawnie w∏o˝ony.

7) UmieÊciç ekspres na podstawie (rys. 7).
Zamknàç pokryw´.

8) Nacisnàç przycisk w∏àczony/wy∏àczony (rys.
8). Lampka kontrolna wskazuje, ˝e ekspres
dzia∏a.

9) Po kilku minutach kawa zacznie wyp∏ywaç. 
10)Po zakoƒczeniu parzenia wymieszaç kaw´

przed podaniem, aby wyrównaç jej g´stoÊç.

Je˝eli przygotowujemy tylko pó∏ ekspresu kawy,
nale˝y zostawiç urzàdzenie na podstawie na
oko∏o 5 minut po zakoƒczeniu parzenia, aby
kawa osiagn´∏a idealnà temperatur´. 

11)Po zakoƒczeniu parzenia kawy, w∏àcza si´
funkcja keep warm (utrzymanie temperatury),
a ekspres b´dzie przez oko∏o pó∏ godziny
podgrzewa∏ kaw´. Dopiero po up∏ywie tego
okresu czasu ekspres automatycznie si´
wy∏àczy. 

WA˚NE: przed pierwszym u˝yciem ekspresu,
nale˝y umyç wszystkie akcesoria i
wewn´trzne obwody przy pomocy wy∏àcznie
ciep∏ej wody i przygotowaç kilka próbnych
kaw. 

FUNKCJA KEEP-WARM (UTRZYMYWANIE
TEMPERATURY)
Dzi´ki funkcji “keep warm” mo˝na piç ciep∏à
kaw´ w odpowiedniej temperaturze nawet po
up∏ywie pó∏ godziny od w∏àczenia ekspresu.
Funkcja ta wy∏àcza si´ automatycznie po zdj´ciu
ekspresu z podstawy zaraz po zakoƒczeniu pa-
rzenia kawy. Je˝eli ekspres znajduje si´ na pod-
stawie z kawà w pojemniku, mo˝na jeszcze utrzy-
maç jej temperatur´ przez pó∏ godziny po
naciÊni´ciu przycisku w∏àczony/wy∏àczony.
W ka˝dym razie po zakoƒczeniu parzenia kawy,
ekspres mo˝na natychmiast wy∏àczyç wciskajàc
przycisk w∏àczony/wy∏àczony. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Przed przystàpieniem do czyszczenia nale˝y

odczekaç a˝ ekspres dobrze ostygnie po
u˝yciu.

- Okresowo czyÊciç wn´trze obudowy ekspresu. 
- Okresowo kontrolowaç lejek i uszczelk´:

je˝eli wykazujà oznaki zu˝ycia lub zniszcze-
nia, nale˝y je wymieniç.
U˝ywaç jedynie uszczelek dost´pnych w
autoryzowanym przez producenta Serwisie
Technicznym i majàcych takie same roz-
miary, jak te do∏àczone do urzàdzenia.

- Od czasu do czasu sprawdzaç czy otwory fil-
tra tarczowego nie sà zapchane, w prze-
ciwnym wypadku oczyÊciç je przy pomocy
szpilki (rys. 9). 

- NIE MYå EKSPRESU W ZMYWARCE DO
NACZY¡.

- Do czyszczenia podgrzewacza i podstawy nie
u˝ywaç rozpuszczalników lub detergentów
Êciernych. Wystarczy je oczyÊciç przy pomocy
gàbki zwracajàc uwag´, by cz´Êci elek-
trycznych nie zalaç wodà . 
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NIEPRAWID¸OWOÂCI DZIA¸ANIA

PROBLEM MO˚LIWE PRZYCZYNY ROZWIÑZANIE

Kawa nie wyp∏ywa.

Na wyp∏yni´cie kawy trzeba
d∏ugo czekaç.

Kawa wyp∏ywa z kraw´dzi
podgrzewacza. 

Brak wody w podgrzewaczu.

U˝ywana kawa jest
niew∏aÊciwa. 

Filtr tarczowy jest zatkany.

Kawa zosta∏a dociÊni´ta.

Filtr tarczowy jest zatkany.

Uszczelka jest spalona lub
podziurawiona. 

Nape∏niç podgrzewacz
Êwie˝à wodà. 

U˝ywaç kawy mielonej dobrej
jakoÊci, o Êrednim stopniu
zmielenia i przeznaczonej do
przygotowania kawy moka.

OczyÊciç filtr tarczowy jak
podano w rozdziale
"Czyszczenie i konserwacja"

Nie dociskaç mielonej kawy

OczyÊciç filtr tarczowy jak
podano w rozdziale
"Czyszczenie i konserwacja"

Wymieniç uszczelk´. 

Nigdy nie myç podgrzewacza pod bie˝àcà
wodà i nigdy nie zanurzaç go w wodzie. 

SERWIS
Wszystkie urzàdzenia posiadajà gwarancj´ 12 miesi´cy od daty zakupu. Podczas napraw gwarancyjnych
wymagane jest przedstawienie dokumentu zakupu (faktury lub rachunku) uprawniajàcego do skorzystania
z gwarancji oraz podstemplowanej przez punkt sprzeda˝y karty gwarancyjnej.
Nie posiadanie wymaganych dokumentów powoduje utrat´ prawa do napraw gwarancyjnych.
• Jakiekolwiek modyfikacje, naprawy wykonane przez obce serwisy nie autoryzowane przez „East

Trading Company” Sp. z o.o. lub osoby postronne powodujà utrat´ praw gwarancyjnych w okresie
trwania gwarancji.

• Uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia powsta∏e w skutek b∏´dnego lub niew∏aÊciwego u˝ytkowa-
nia sprz´tu powodujà utrat´ praw gwarancyjnych.

W przypadku koniecznoÊci skontaktowania si´ z serwisem, prosimy dzwoniç pod numer ( po∏àczenie
bezp∏atne):

East Trading Company 
infolinia 0 801 676 673

Uwaga: po wyj´ciu filtra tarczowego, w celu
czyszczenia lub wymiany uszczelki, przed
w∏àczeniem ekspresu nale˝y pami´taç o jego
ponownym i prawid∏owym w∏o˝eniu, aby
uniknàç rozpryskiwania si´ goràcej wody.


