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OPIS URZÑDZENIA
Poni˝sza terminologia stosowana b´dzie w ca∏ym
podr´czniku instrukcji.
A. Pokrywa pojemnika na kaw´
B. Otwory dyszy do kawy
C. Pojemnik na kaw´
D. Filtr tarczowy
E. Uszczelka
F. Filtr lejkowy
G. Adapter na po∏ow´ ekspresu do kawy 
H. Zawór bezpieczeƒstwa
I. Podgrzewacz
L. Podstawa
M. Kabel zasilajàcy
N. Panel z przyciskami sterujàcymi
O. WyÊwietlacz
P. Przycisk regulacji czasu
Q. Lampka kontrolna funkcji “Keep warm” (utrzy-

manie temperatury)
R. Przycisk funkcji “Keep warm” (utrzymanie

temperatury)
S. Przycisk start / stop
T. Przycisk do programowania godziny urucho-

mienia
U. Lampka kontrolna funkcji "uruchomienie

zaprogramowane"
V. Klawisz funkcji "uruchomienie zaprogra-

mowane"
Z. Lampka kontrolna start / stop

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´ urzàdzeniem.
• W przypadku uszkodzenia lub wadliwego

funkcjonowania urzàdzenia, nie nale˝y go
demontowaç, lecz wy∏àczyç. W celu ewentual-
nej naprawy nale˝y si´ zwracaç jedynie do
autoryzowanego przez producenta Serwisu
Technicznego i ˝àdaç monta˝u oryginalnych
cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie
powy˝szego zalecenia mo˝e spowodowaç
zagro˝enie w trakcie u˝ytkowania 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 najle-
pszych efektów i maksymalnego bezpiec-
zeƒstwa jego dzia∏ania.

J¢ZYK POLSKI
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DZIA¸ANIE 
W trakcie pod∏àczania podstawy do sieci zasi-
lajàcej, kontrolka elektroniczna emituje
dêwi´kowy sygna∏ ostrzegawczy. Je˝eli na
wyÊwietlaczu pojawiajà si´ migajàce poziome
kreski, mo˝na ustawiç aktualny czas lub natych-
miast przygotowaç kaw´. 
Ustawianie dok∏adnego czasu 
1) Trzymaç wciÊni´ty przycisk      (P) a˝ do uzy-

skania dok∏adnego czasu.  
2) Nast´pnie zwolniç przycisk: po 5 sekundach

wyÊwiet lony czas zostanie zapisany w
pami´ci urzàdzenia. 

NB: Nie mo˝na zmieniç czasu, je˝eli w∏àczone
jest uruchomienie zaprogramowane. 
Programowanie godziny uruchomienia ekspresu
1) Trzymaç wciÊni´ty przycisk "TIMER" a˝ do

uzyskania ˝àdanej godziny uruchomienia
ekspresu. Na wyÊwietlaczu po prawej stronie
u góry pojawi si´ napis "PROG".  

2) Nast´pnie zwolniç przycisk: po 5 sekundach
wyÊwietlona godzina zostanie zapisana w
pami´ci urzàdzenia, a na wyÊwietlaczu
ponownie pojawi si´ aktualna godzina. 

Zaprogramowanà godzin´ mo˝na wyÊwietliç w
dowolnym momencie przy pomocy przycisku
"TIMER". Po kilku sekundach na wyÊwietlaczu
ponownie pojawi si´ aktualna godzina.
Uruchomienie ekspresu zosta∏o fabrycznie ustawio-
ne na godzin´ 6:00. 
NB: Nie mo˝na zmieniç godziny uruchomienia
ekspresu, je˝eli w∏àczone jest uruchomienie
zaprogramowane. 

JAK PRZYGOTOWAå KAW¢
Przygotowanie ekspresu do kawy
• Upewniç si´ czy urzàdzenie jest zimne i

odkr´ciç je przytrzymujàc jednà r´kà podgr-
zewacz, a drugà obracajàc pojemnik w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zega-
ra (rys. 1). 

• Wyjàç filtr lejkowy i jeÊli chcemy przygotowaç
pe∏ny 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∏
ekspresu kawy, nale˝y nape∏niç podgrzewacz
do poziomu okràg∏ego oznaczenia znajdujàce-
go poni˝ej zaworu bezpieczeƒstwa (rys. 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 czy z wodà goràcà w
celu szybszego przygotowania kawy.

• Do podgrzewacza za∏o˝yç filtr lejkowy (rys. 4).
Je˝eli pragniemy przygotowaç pó∏ ekspresu
kawy, nale˝y za∏o˝yç do filtra lejkowego rów-
nie˝ adapter (G) (rys. 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.  

• 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. Nie
stosowaç ekspresu z kawà zbo˝owà. 

• 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 zapobiec niebezpiecznym
wyciekom goràcej wody, nigdy nie w∏àczaç
ekspresu, je˝eli filtr tarczowy (D) zosta∏ nie-
prawid∏owo za∏o˝ony. 

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

R´czne uruchomienie
• Nacisnàç przycisk start/stop        (S). Lampka

kontrolna (Z) wskazuje, ˝e ekspres dzia∏a,
natomiast lampka kontrolna (Q) wskazuje, ˝e
w∏àczona jest funkcja Keep Warm. Je˝eli nie
chcemy, by funkcja ta by∏a aktywna, nale˝y
wcisnàç przycisk Keep Warm     (R). 

• Po kilku minutach kawa zacznie wyp∏ywaç.  
• Po zakoƒczeniu parzenia kawy, na wyÊwie-

tlaczu pojawi si´ napis "END" oraz 3 sygna∏y
dêwi´kowe. Lampka kontrolna (Z) zgaÊnie po
kilku minutach. Aby usunàç napis "END",
nale˝y wcisnàç dowolny przycisk lub poc-
zekaç kilka minut. W ten sposbób na wyÊwie-
tlaczu b´dzie si´ jeszcze znajdowaç aktualny
czas.  

Uruchomienie zaprogramowane
• Po przygotowaniu ekspresu do kawy nale˝y

wcisnàç przycisk "Timer On" (V). Po zapro-
gramowaniu ˝àdanej godziny uruchomienia
ekspresu zapali si´ lampka kontrolna "urucho-
mienie zaprogramowane" (U) oraz lampka
kontrolna "Keep Warm" (Q). (Je˝eli pra-
gniemy wy∏àczyç funkcj´ "Keep Warm",
nale˝y ponownie wcisnàç przycisk "      "). 

• Po zaprogramowaniu godziny urzàdzenie
wyemituje ki lka krótkich sygna∏ów
dêwi´kowych, zgaÊnie lampka kontrolna
"uruchomienie zaprogramowane" (U) i zapali
si´ lampka kontrolna (Z) sygnalizujàc, ˝e
ekspres zaczyna podgrzewaç wod´. 
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• Po zakoƒczeniu parzenia kawy na wyÊwie-
tlaczu pojawi si´ napis "END" i urzàdzenie
wyemituje 3 krótkie sygna∏y dêwi´kowe. Po
kilku minutach zgaÊnie lampka kontrolna uru-
chomienia ekspresu (Z), natomiast lampka
kontrolna "Keep Warm" (Q) pozostanie
w∏àczona. 

• Aby usunàç napis "END", nale˝y wcisnàç
dowolny przycisk. 

Je˝eli w podgrzewaczu nie ma wody lub ekspres
do kawy nie zosta∏ umieszczony na podstawie,
pojawi si´ napis "H2O" i równoczeÊnie urzàdze-
nie wyemituje jeden d∏ugi sygna∏ dêwi´kowy.
Je˝eli w ciàgu minuty ekspres nie zostanie umie-
szczony na podstawie, urzàdzenie si´ wy∏àczy. 

Po zakoƒczeniu parzenia
• Po zakoƒczeniu parzenia kaw´ nale˝y zamie-

szaç przed podaniem w celu uzyskania jed-
nakowej konsystencji. 

• Nie zdejmowaç ekspresu z podstawy,
dopóki na wyÊwietlaczu pojawi si´ END. 

RADA: w celu otrzymania goràcej kawy zaleca
si´ stosowanie iloÊci wody podanej w punkcie 2
rozdzia∏u „Przygotowanie ekspresu”.
W przypadku u˝ywania mniejszej iloÊci wody,
zaleca si´ pozostawienie ekspresu przez kilka
minut na podstawie.

WA˚NE: przed pierwszym u˝yciem ekspresu
nale˝y umyç wszystkie akcesoria oraz wn´trze
ekspresu u˝ywajàc w tym celu jedynie ciep∏ej
wody i zaparzajàc kilka kaw, które nale˝y wylaç.  

FUNKCJA UTRZYMANIA TEMPERATURY
Dzi´ki urzàdzeniu Keep Warm mo˝na piç goràcà
kaw´ o odpowiedniej temperaturze maksymalnie
pó∏ godziny po w∏àczeniu ekspresu. 
Urzàdzenie w∏àcza si´ automatycznie przy
ka˝dym uruchomieniu ekspresu. 
Aby je wy∏àczyç, nale˝y wcisnàç przycisk      .
Wówczas lampka kontrolna (Q) zgaÊnie. 
Funkcja ta wy∏àcza si´ automatycznie, je˝eli po
zakoƒczeniu parzenia kawy na oko∏o 2 minuty
zdejmiemy ekspres z podstawy. 
Je˝eli w ekspresie pozosta∏a nam jeszcze kawa,
mo˝na go ustawiç na podstawie i w∏àczyç funkcj´
utrzymania temperatury przy pomocy przycisku      
Je˝eli jednak kawa zosta∏a przygotowana znacz-
nie wczeÊniej i ekspres jest zimny po up∏ywie
oko∏o minuty ekspres si´ wy∏àczy emitujàc jeden
d∏ugi sygna∏ dêwi´kowy. 
Nale˝y pami´taç, ˝e podgrzana kawa traci swój
charakterystyczny aromat. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed przystàpieniem do czyszczenia nale˝y

odczekaç a˝ ekspres dobrze ostygnie po u˝yciu.
• Okresowo upewniaç si´ czy otwory dyszy do

kawy nie sà zatkane. OczyÊciç je przy
pomocy szpilki (rys. 9). 

• Wraz z up∏ywem czasu uszczelka i lejek ule-
gajà zu˝yciu: je˝eli wykazujà oznaki zu˝ycia
lub zniszczenia, nale˝y je wymieniç. U˝ywaç
uszczelki i lejek dost´pne w upowa˝nionych
punktach serwisowych lub w ka˝dym razie
takie same jak oryginalne elementy
wyposa˝enia. 

• Od czasu do czasu sprawdzaç czy otwory fil-
tra tarczowego nie sà zapchane, w prze-
ciwnym wypadku oczyÊciç je przy pomocy
szpilki (rys. 8). 

• Nie myç ekspresu w zmywarce do naczyƒ. 
• Do czyszczenia zewn´trznej cz´Êci podgr-

zewacza i podstawy nie u˝ywaç rozpuszczal-
ników lub detergentów Êciernych. Wystarczy
je oczyÊciç przy pomocy gàbki zwracajàc
uwag´, by woda nie przedosta∏a si´ do
gniazdka wtykowego.        

• Co dwa lub trzy miesiàce nale˝y dokonaç
odwapniania podrzewacza. CzynnoÊç nale˝y
wykonaç, gdy podgrzewacz jest zimny i NIE
znajduje si´ na podstawie. Nape∏niç podgr-
zewacz p∏ynem odwapniajàcym i odczekaç
pó∏ godziny. 
Op∏ukaç wn´trze starajàc si´ nie zmoczyç
podstawy. Nie zanurzaç podgrzewacza w
wodzie. Zaparzyç co najmniej trzy kawy,
które nale˝y wylaç. Producent nie ponosi
˝adnej odpowiedzialnoÊci za nieprawid∏owe
dzia∏anie w razie niewykonania wy˝ej opisa-
nej czynnoÊci.

Uwaga: po wyj´ciu filtra tarczowego w celu wyko-
nania operacji czyszczenia lub wymiany uszczelki,
nale˝y pami´taç o jego prawid∏owym w∏o˝eniu na
miejscu (przed u˝yciem ekspresu), aby zapobiec
niebezpiecznym wyciekom goràcej wody.

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



ODWAPNIANIE 
Z biegiem czasu mo˝e si´ okazaç, ˝e po wykona-
niu wielu kaw na dnie podgrzewacza powstaje
warstwa osadu wapniowego, co mo˝e
przed∏u˝yç znacznie czas parzenia kawy. 
Aby zapobiec tej nieprawid∏owoÊci, co jakiÊ czas
nale˝y usuwaç osad wapniowy wykonujàc odwa-
pnianie. 
Stosowaç specjalne produkty do odwapniania
ekspresów do kawy dost´pne w sprzeda˝y (np.
kwasek cytrynowy). 
W celu odwapnienia ekspresu nale˝y wykonaç
nast´pujàce czynnoÊci:
1. Upewniç si´ czy ekspres jest zimny i odkr´ciç

go (rys. 1). 
2. Nape∏niç podgrzewacz substancjà odwa-

pniajàcà i odczekaç pó∏ godziny. Upewniç si´
czy wn´trze podgrzewacza zosta∏o dobrze
wyczyszczone. 
CzynnoÊç nale˝y wykonaç, gdy podgrzewacz
jest zimny i NIE znajduje si´ na podstawie. 

3. Po up∏ywie po∏ godziny opró˝niç podrzewacz
i upewniç si´ czy osad wapniowy zosta∏
usuni´ty z jego dna, a nast´pnie op∏ukaç
wn´trze podgrzewacza (rys. 11). Nie zanur-
zaç podgrzewacza w wodzie. 

4. Zaparzyç co najmniej 3 kawy, które nale˝y
wylaç. 

Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za nieprawid∏owe dzia∏anie w razie niewykona-
nia wy˝ej opisanej czynnoÊci.

Uwagi dotyczàce prawid∏owego usuwania produktu
zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/EC.

Na koniec okresu u˝ytecznoÊci pro-
duktu nie nale˝y wyrzucaç do
odpadów miejskich.  Mo˝na go
dostarczyç do odpowiednich
oÊrodków segregujàcych odpady
przygotowanych przez w∏adze miej-
skie lub do jednostek zapewniajàcych

takie us∏ugi.Osobne usuwanie sprz´tu AGD pozwala
uniknàç negatywnych skutków dla Êrodowiska natural-
nego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego
usuwania i umo˝liwia odzyskiwanie materia∏ów, z
których jest z∏o˝ony, w celu uzyskania znaczàcej
oszcz´dnoÊci energii i zasobów.  Na obowiàzek osob-
nego usuwania sprz´tu AGD wskazuje umieszczony na
produkcie symbol przekreÊlonego pojemnika na Êmieci. 
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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.

Na wyÊwietlaczu pojawia si´
napis H2O. 

Urzàdzenie emituje jeden
d∏ugi sygna∏ dêwi´kowy i
potem si´ wy∏àcza. 

Brak wody w podgrzewaczu.

U˝ywana kawa jest
niew∏aÊciwa.

Filtr tarczowy jest zatkany.

Kawa zosta∏a dociÊni´ta.

Na dnie podgrzewacza
utworzy∏ si´ wapniowy osad. 

Filtr tarczowy jest zatkany.

Uszczelka jest spalona lub
podziurawiona.

Brak wody. 

Ekspres do kawy nie zosta∏
prawid∏owo umieszczony na
podstawie. 

Urzàdzenie zosta∏o wy∏àczo-
ne w trakcie dzia∏ania. 

Podgrzewacz jest goràcy. 

Ekspres zosta∏ zdj´ty z pod-
stawy na zbyt d∏ugi okres
czasu i funkcja Keep Warm
wy∏àczy∏a si´.  

Przycisk Keep Warm zosta∏
wciÊni´ty, lecz ekspres jest
zimny. 

Nape∏niç podgrzewacz
Êwie˝à wodà.

U˝ywaç zmielonej kawy
przeznaczonej do przygo-
towania kawy moka.

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

Nie dociskaç mielonej kawy.

Wykonaç czyszczenie zgod-
nie z opisem w rozdziale
„ODWAPNIANIE”. 

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

Wymieniç uszczelk´.

Nape∏niç podgrzewacz.

Upewniç si´ czy podgrzewacz
zosta∏ dobrze za∏o˝ony do
gniazda. 

Nie przerywac fazy podgr-
zewania ekspresu. 

Poczekaç a˝ ekspres ostygnie. 
U˝ywaç zimnej wody.

Wcisnàç przycisk Keep
Warm. 

Podgrzana zimna kawa traci
swój aromat. Zaleca si´
ponowne zaparzenie kawy. 


