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1. OPIS URZÑDZENIA (patrz str. 3) 

A. P∏ytka grzewcza na fili˝anki
B. Pokr´t∏o pary
C. Przewód pary
D. Dysza do kawy cappuccino
E. Pojemnik na wod´ (wyjmowany)
F. Podstawa pod fili˝anki
G. Zbiorniczek na skropliny (wyjmowany)
H. Klapa kontrolna
I. Dysza do kawy (z regulowanà wysokoÊcià)
J. Panel z przyciskami sterowania
K. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
L. Pokrywka Êrodkowa do kawy mielonej

M. Dystrybutor
N. Kabel zasilania elektrycznego
O. Dysza do kawy cappuccino (wyjmowana)
P. Wylot dyszy do cappuccino (wyjmowany)
Q. Miarka do kawy mielonej
R. Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie
S. Pokr´t∏o regulacji stopnia zmielenia kawy
T. Pojemnik na ziarna kawy
U. Schowek na miark´ do kawy
V. Lejek do kawy mielonej
Z. Ruchoma szufladka

Panel z przyciskami sterowania

1) Przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia
2) Lampka kontrolna 1 fili˝anka i OK temperatura

kawy
3) Przycisk wytwarzania 1 fili˝anki kawy
4) Lampka kontrolna 2 fili˝anki i OK temperatura

kawy
5) Przycisk wytwarzania 2 fili˝anek kawy
6) Lampka kontrolna wyboru goràcej wody lub

wytwarzania pary.
7) Przycisk wyboru goràcej wody
8) Pokr´t∏o wyboru iloÊci kawy mielonej (kawa

ma∏a, normalna lub du˝a)

1
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9) Pokr´t∏o wyboru iloÊci kawy mielonej (aby
uzyskaç kaw´ s∏abà, normalnà lub mocnà)

10) Przycisk p∏ukania i odwapniania
11) Przycisk wyboru kawy mielonej (m∏ynek do

kawy wy∏àczony)
12) Lampka kontrolna wyboru kawy mielonej

(m∏ynek do kawy wy∏àczony)
13) Lampka kontrolna odwapniania
14) Dioda alarmowa
15) Lampka informujàca o pe∏nym zbiorniku na

osady (fusy) z kawy lub braku pojemnika na
osady (fusy)

16) Lampka informujàca o braku wody lub braku
pojemnika na wod´
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2 UWAGI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA 
PRZECZYTAå UWA˚NIE I ZACHOWAå
PONI˚SZÑ INSTRUKCJ¢ OBS¸UGI!
• Urzàdzenie przeznaczone jest do parzenia

kawy espresso i podgrzewania napojów:
nale˝y zwróciç uwag´, by nie poparzyç si´
wodà, parà wodnà lub wskutek niew∏aÊciwe-
go u˝ywania ekspresu.

• Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest
wy∏àcznie do u˝ytku domowego.
Wszelkie inne zastosowania urzàdzenia
uwa˝a si´ za niew∏aÊciwe i wobec tego nie-
bezpieczne.

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

• W trakcie u˝ytkowania nie dotykaç goràcych
cz´Êci urzàdzenia. U˝ywaç pokr´te∏ lub
uchwytów.

• Nie dotykaç nigdy urzàdzenia mokrymi lub
wilgotnymi r´kami bàdê stopami.

• Z urzàdzenia nie powinny korzystaç bez nad-
zoru dzieci ani osoby niepe∏nosprawne.

• Nie dopuÊciç, by dzieci bawi∏y si´ urzàdze-
niem.

• W przypadku uszkodzenia lub wadliwego
funkcjonowania urzàdzenia, nie nale˝y go
demontowaç, lecz wy∏àczyç poprzez wyj´cie
wtyczki z gniazdka.
W celu ewentualnej naprawy zwracaç si´
jedynie do autoryzowanego przez producenta
Serwisu Technicznego i ˝àdaç monta˝u orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych.
Nieprzestrzeganie poni˝szego zalecenia
mo˝e spowodowaç zagro˝enie w trakcie
u˝ytkowania urzàdzenia.

3 INSTALOWANIE
• Po rozpakowaniu urzàdzenia nale˝y upewniç

si´ czy jest ono  kompletne i w nienaruszonym
stanie. W razie wàtpliwoÊci nie u˝ywaç
ekspresu, lecz zwróciç si´ do wykwalifikowa-
nego personelu serwisu.

• Elementów opakowania  (plastikowe
woreczki, styropian, itp.) nie nale˝y pozo-
stawiaç w zasi´gu dzieci, poniewa˝ elementy
te sà potencjalnym êród∏em zagro˝enia.

• Ustawiç urzàdzenie na powierzchni roboczej
z dala od kranów, zlewozmywaków i êróde∏
ciep∏a.

• Po ustawieniu urzàdzenia na powierzchni
roboczej nale˝y sprawdziç, czy mi´dzy
Êciankami ekspresu a bocznymi i tylnymi
Êcianami jego otoczenia jest oko∏o 5 cm
odleg∏oÊci oraz co najmniej 20 cm odleg∏oÊci
nad urzàdzeniem.

• Nigdy nie instalowaç ekspresu w otoczeniu, w
którym mogà wystàpiç spadki temperatury do
0°C lub poni˝ej (zamarzni´ta woda mo˝e
uszkodziç urzàdzenie).

• Sprawdziç, czy napi´cie sieciowe odpowiada
napi´ciu podanemu na tabliczce znamio-
nowej ekspresu.
Pod∏àczaç urzàdzenie wy∏àcznie do gniazdka
o minimalnym nat´˝eniu 10A, wyposa˝onego
w odpowiednie uziemienie.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
ewentualne wypadki spowodowane brakiem
uziemienia instalacji elektrycznej.

• W razie niezgodnoÊci mi´dzy gniazdkiem
zasilajàcym a wtyczkà urzàdzenia, wykwali-
f ikowany personel powinien dokonaç
wymiany wtyczki na w∏aÊciwy model.

• U˝ytkownik nie powinien nigdy sam wymie-
niaç kabla zasi lajàcego urzàdzenia,
poniewa˝ czynnoÊç ta wymaga u˝ycia
specjalnych narz´dzi.
W przypadku uszkodzenia kabla lub koniecz-
noÊci jego wymiany nale˝y zwracaç si´ do
autoryzowanego przez producenta serwisu
technicznego, aby zapobiec wszelkiemu
ryzyku.

• Zaleca si´ jak najwczeÊniejsze okreÊlenie
twardoÊci wody, zgodnie z instrukcjami z
rozdzia∏u 10.4.
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Aby poznaç prawid∏owà obs∏ug´ ekspresu do kawy, przy pierwszym
jego u˝yciu nale˝y uwa˝nie przestrzegaç i stosowaç si´ po kolei do
instrukcji opisanych w poni˝szych rozdzia∏ach.

4 PRZYGOTOWANIE EKSPRESU DO KAWY

4.1 NAPE¸NIANIE POJEMNIKA WODÑ 
• Pojemnik na wod´ wyjàç (rys.1), wyp∏ukaç i nape∏niç Êwie˝à wodà nie

przekraczajàc poziomu MAX. W trakcie wyjmowania pojemnika
dysza do kawy cappuccino powinna byç zawsze skierowana do
Êrodka ekspresu. W przeciwnym wypadku wyj´cie pojemnika b´dzie
niemo˝liwe.

• Ponownie w∏o˝yç pojemnik maksymalnie go dociskajàc.

4.2 NAPE¸NIANIE POJEMNIKA NA KAW¢ W ZIARNACH
• Otworzyç pokryw´ pojemnika na kaw´ w ziarnach (rys.2).
• Nape∏niç pojemnik kawà w ziarnach.
• Zamknàç pokryw´.

UWAGA: Aby zapobiec nieprawid∏owoÊciom w trakcie dzia∏ania
urzàdzenia, nie nale˝y nigdy nape∏niaç pojemnika kawà mielonà,
kawà rozpuszczalnà, ziarnami karmelizowanymi ani te˝ nie
u˝ywaç przedmiotów, które mog∏yby uszkodziç ekspres.

4.3 PIERWSZE W¸ÑCZENIE EKSPRESU
1. Upewniç si´, czy pojemnik na wod´ jest nape∏niony i czy kabel zasilajàcy

znajduje si´ w gniazdku sieci elektrycznej.
2. Przesunàç dysz´ do kawy cappuccino na zewnàtrz, ustawiç pod nià jednà

fili˝ank´ (rys.3) i w∏àczyç ekspres przy pomocy przycisku        (rys.4).
3. NATYCHMIAST PO W¸ÑCZENIU EKSPRESU, MAKSYMALNIE PO UP¸YWIE

30 SEKUND przesunàç pokr´t∏o pary w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara maksymalnie do koƒca (rys.5) (jest rzeczà ca∏kowicie
normalnà, ˝e urzàdzenie g∏oÊno pracuje).

4. Po kilku sekundach z dyszy do kawy cappuccino zacznie wyp∏ywaç
woda. Kiedy w fili˝ance b´dzie oko∏o 30 cl, nale˝y przesunàç pokr´t∏o
pary o pó∏ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys.6) maksy-
malnie do koƒca, aby przerwaç wyp∏ywanie wody.

5. Nale˝y poczekaç, a˝ zielone lampki kontrolne       i            przestanà
migaç i zacznà Êwieciç bez przerwy. (Je˝eli zielone lampki kontrolne
migajà, ekspres si´ nagrzewa, natomiast je˝eli Êwiecà si´ bez przerwy,
ekspres osiàgnà∏ temperatur´ idealnà do parzenia kawy – rozdz. 11,
punkty 1 i 2). 
Kilka minut wczeÊniej zanim lampki kontrolne zacznà si´ Êwieciç bez
przerwy, ekspres wykona automatyczne p∏ukanie: z otworów dyszy
wyp∏ynie niewielka iloÊç goràcej wody, która zostanie zebrana w znaj-
dujàcym si´ poni˝ej zbiorniczku na skropliny.
Rada: je˝eli chcemy przygotowaç ma∏à kaw´ (mniej ni̋  60 cl), aby by∏a ona
cieplejsza, nale˝y najpierw nape∏niç fili̋ ank´ wodà z p∏ukania. Pozostawiç
wod´ w fili̋ ance na kilka sekund (przed jej opró˝nieniem) po to, by sí  nagr-
za∏a.

6. W tym momencie urzàdzenie jest gotowe do u˝ycia.

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys. 4
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5 PRZYGOTOWANIE KAWY (PRZY U˚YCIU KAWY W ZIARNACH) 
1) Przed przystàpieniem do parzenia kawy zawsze sprawdziç czy zielone

lampki kontrolne      i           Êwiecà si´ bez przerwy oraz czy pojemnik
na ziarna jest nape∏niony.

2) Ustawiç prawe pokr´t∏o (rys.7) w celu zaprogramowania ˝àdanego smaku
kawy. Im dalej przesuniemy pokr´t∏o zgodnie z ruchem wskazówek zega-
ra, tym wi´ksza b´dzie iloÊç kawy w ziarnach, którà ekspres zmieli, a
zatem smak kawy mocniejszy. Przy pierwszym u˝yciu ekspresu nale˝y
wykonaç prób´ i zaparzyç kilka kaw, aby okreÊliç prawid∏owà pozycj´
pokr´t∏a. Nale˝y uwa˝aç, aby nie przesunàç pokr´t∏a zbyt daleko zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. W przeciwnym wypadku kawa b´dzie
wyp∏ywaç zbyt powoli (kropla za kroplà) przede wszystkim przy przygo-
towaniu dwóch fili˝anek.

3) Ustawiç lewe pokr´t∏o (rys. 8) w celu zaprogramowania ˝àdanej  iloÊci
kawy. Im dalej przesuniemy pokr´t∏o zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, tym s∏absza (wi´ksza) b´dzie otrzymana kawa. Przy pierwszym
u˝yciu ekspresu nale˝y wykonaç prób´ i zaparzyç kilka kaw, aby
okreÊliç prawid∏owà pozycj´ pokr´t∏a.

4) Pod wylotami dyszy do kawy ustawiç jednà fili˝ank´, je˝eli chcemy uzy-
skaç 1 kaw´ (rys. 9) lub 2 fili˝anki dla uzyskania 2 kaw (rys. 10). Aby
otrzymaç jak najlepszà piank´, nale˝y mo˝liwie jak najbardziej przy-
bli˝yç dysz´ do fili˝anek (rys. 11). 

5) Nacisnàç przycisk     (rys. 12), je˝eli chcemy uzyskaç 1 kaw´ lub przyci-
sk         (rys. 13), je˝eli chcemy przygotowaç 2 kawy. (W tym momencie
ekspres zmieli ziarna kawy, wykona krótkie parzenie wst´pne, a
nast´pnie dokoƒczy parzenie kawy.
Po uzyskaniu zaprogramowanej iloÊci kawy, urzàdzenie automatycznie
przerwie parzenie i przystàpi do usuwania zu˝ytej kawy do specjalnego
pojemnika).

6) Po kilku sekundach, kiedy obie zielone lampki kontrolne      i         ponow-
nie zacznà Êwieciç bez przerwy, mo˝na przygotowaç kolejnà kaw´.

7) Aby wy∏àczyç ekspres, nale˝y nacisnàç przycisk      . (Zanim ekspres si´
wy∏àczy, wykona automatyczne p∏ukanie: z otworów wyp∏ynie niewielka iloÊç
goràcej pary, która zebrana zostanie w znajdujàcym si´ poni˝ej zbiorniczku
na skropliny – nale˝y uwa˝aç, aby si´ nie poparzyç). Je˝eli ekspres nie zosta-
nie wy∏àczony przy pomocy przycisku      po up∏ywie 3 godzin od ostatniego
u˝ycia wy∏àczy si´ sam wykonujàc wczeÊniej szybkie p∏ukanie.

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

UWAGA 1:  Je˝eli kawa wyp∏ywa kropla za kroplà i nie wyp∏ywa w
ca∏oÊci, nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o stopnia zmielenia kawy (rys. 17) o jeden
rowek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zob. rozdz. 6). Przekr´caç o
jeden rowek a˝ do osiàgni´cia zadowalajàcego wyp∏ywania kawy.
UWAGA 2:  Je˝eli kawa wyp∏ywa zbyt szybko i pianka jest nieodpowiednia,
nale˝y przesunàç odrobin´ prawe pokr´t∏o (rys.7) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Nast´pnie wykonaç kilka prób, aby okreÊliç w∏aÊciwà
pozycj´ pokr´t∏a. Nie przesuwaç go za bardzo zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, bo istnieje ryzyko, ˝e wyp∏ywanie b´dzie zbyt powolne (kropla za
kroplà) przede wszystkim przy przygotowaniu dwóch fili˝anek. Je˝eli po przy-
gotowaniu kilku kaw nie uzyskamy pianki o zadowalajàcej konsystencji,
nale˝y przesunàç równie˝ pokr´t∏o zmielenia kawy (rys. 17) o jeden rowek w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zob. rozdz. 6).
UWAGA 3: Aby uzyskaç cieplejszà kaw´:
1) Je˝eli tu˝ po w∏àczeniu ekspresu chce si´ przygotowaç jednà ma∏à fili˝ank´
kawy (mniej ni˝ 60 cl), nale˝y wykorzystaç goràcà wod´ z p∏ukania do podgr-
zania fili˝anek (patrz rada rozdz. 4.3 punkt 5). Je˝eli zaÊ od ostatniego parze-
nia min´∏y wi´cej ni˝ 2-3 minuty, przed przygotowaniem nowej kawy nale˝y
nagrzaç dystrybutor naciskajàc przycisk (rys. 14). Pozwoliç, aby woda
sp∏yn´∏a do zbiorniczka na skropliny znajdujàcego si´ poni˝ej albo wykorzy-
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Rys.9

Rys.10

staç jà do nape∏nienia (a potem opró˝nienia) fili˝anki, którà w ten sposób
nagrzejemy przed jej u˝yciem.
2) Nie u˝ywaç zbyt grubych fili˝anek, bo absorbujà one zbyt du˝o ciep∏a,
chyba ˝e zostanà uprzednio podgrzane.
3) U˝ywaç fili˝anek uprzednio nagrzanych poprzez wyp∏ukanie goràcà wodà
albo pozostawiç je na p∏ycie grzewczej na pokrywie w∏àczonego ekspresu do
nagrzania przez co najmniej 20 minut.
UWAGA 4: Je˝eli ekspres przygotowuje kaw´, parzenie mo˝na przerwaç w
dowolnym momencie poprzez naciÊni´cie wczeÊniej wybranego przycisku 
(rys. 12) lub przycisku           (rys. 13).
UWAGA 5: Po zakoƒczeniu parzenia, je˝eli chcemy zwi´kszyç iloÊç kawy w
fili˝ance, wystarczy trzymaç wciÊni´ty wczeÊniej wybrany przycisk      (rys. 12)
lub           (rys. 13) a˝ do uzyskania ˝àdanej iloÊci ( czynnoÊç t´ nale˝y wyko-
naç w ciàgu 3 sekund od zakoƒczenia parzenia).
UWAGA 6: Je˝eli dioda alarmowa      (rozdz. 12 – punkt 1) zacznie Êwieciç
bez przerwy, nale˝y nape∏niç pojemnik na wod´. W przeciwnym wypadku
ekspres nie zaparzy kawy. Pojemnik na wod´ mo˝na wyjàç dopiero po skie-
rowaniu dyszy do kawy do Êrodka ekspresu. (Jest rzeczà normalnà, ˝e po
zapaleniu si´ diody alarmowej       w pojemniku znajduje si´ jeszcze niewielka
iloÊç wody.)
UWAGA 7: ekspres liczy iloÊç zaparzonych kaw. Ka˝dorazowo po 14 wyko-
nanych pojedynczych kawach (lub 7 podwójnych)  zapala si´ lampka kontrol-
na      bez przerwy (rozdz. 12, punkt 3) informujàca, ˝e pojemnik na fusy jest
pe∏ny i ˝e nale˝y go opró˝niç i wyczyÊciç.  Dopóki nie wykonamy czyszczenia
pojemnika na fusy po kawie, lampka kontrolna nie zgaÊnie i ekspres nie mo˝e
przygotowaç kawy. W celu wykonania czyszczenia nale˝y otworzyç klap´
kontrolnà znajdujàcà si´ w przedniej cz´Êci urzàdzenia przy pomocy
odpowiedniego uchwytu, (rys. 15); zapali si´ migajàca lampka kontrolna     
(zob. rozdz.12 punkt 9); nast´pnie wyjàç, opró˝niç i wyczyÊciç zbiorniczek na
skropliny (rys. 16). Opró˝niç i starannie wyczyÊciç pojemnik na fusy starajàc
si´ usunàç wszystkie pozosta∏oÊci kawy, które mog∏y si´ zebraç na jego dnie.
Osuszyç tak˝e ewentualne skropliny, które osadzi∏y si´ we wn´trzu ekspresu
pod zbiorniczkiem na skropliny. WA˚NE: po wyj´ciu zbiorniczka na skro-
pliny NALE˚Y koniecznie opró˝niç pojemnik na fusy po kawie, nawet je˝eli
jest tylko cz´Êciowo pe∏ny. Je˝eli nie wykonamy tej czynnoÊci, mo˝e si´
zdarzyç, ˝e w trakcie przygotowania kolejnych kaw pojemnik na fusy
nape∏ni si´ bardziej ani˝eli to przewidziano i ekspres zostanie zapchany
zu˝ytymi pastylkami kawy.
UWAGA 8: wskutek cz´stego u˝ytkowania ekspresu mo˝e si´ zdarzyç, ˝e ostr-
za m∏ynka po pewnym czasie zu˝yjà si´, a tym samym kawa b´dzie
wyp∏ywaç zbyt szybko i bez pianki, poniewa˝ b´dzie zbyt grubo mielona.
Aby rozwiàzaç ten problem, nale˝y ponownie ustawiç stopieƒ zmielenia kawy
w m∏ynku przesuwajàc pokr´t∏o regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 17) o
jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale 6).
UWAGA 9: je˝eli nie u˝ywamy ekspresu przez d∏ugi okres czasu, przed
kolejnym u˝yciem nale˝y wyczyÊciç dystrybutor, zgodnie ze wskazówkami
podanymi w rozdz. 10.2.
UWAGA 10:  Podczas gdy ekspres parzy kaw´ nie nale˝y nigdy wyjmowaç
pojemnika na wod´. Je˝eli zostanie on wyj´ty, ekspres nie b´dzie w stanie
przygotowaç kawy, a lampka kontrolna zacznie migaç (brak wody). W przy-
padku ponownego przystàpienia do parzenia kawy, urzàdzenie zacznie
g∏oÊno pracowaç i nie wykona polecenia. Aby ponownie uruchomiç ekspres
nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do oporu i przez kilka sekund pozwoliç wyp∏ywaç wodzie z dyszy do
kawy cappuccino.

Rys.11

Rys.12
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Rys.13

Rys.14

Rys.15

Rys.16

Je˝eli zapali si´ dioda alarmowa sygnalizujàca nieprawid∏owoÊç, nie
trzeba natychmiast zwracaç si´ do serwisu technicznego. Problem
prawie zawsze mo˝na rozwiàzaç zgodnie ze wskazówkami podanymi
w rozdzia∏ach 12 i 13. Radzimy skonsultowaç si´ z centrum obs∏ugi
klienta telefonujàc pod numer podany na stronie do∏àczonej do str. 2.
Je˝eli kraj, w którym mieszkacie, nie jest wymieniony na liÊcie, nale˝y
dzwoniç pod numer podany w gwarancji.

Przy pierwszym u˝yciu nale˝y wykonaç 4-5 kaw zanim dzia∏anie
ekspresu b´dzie zadowalajàce.

Rys.17

6 USTAWIANIE M¸YNKA DO KAWY
M∏ynka do kawy nie nale˝y poczàtkowo regulowaç, poniewa˝ jest on
fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy. Je˝eli jednak po
zaparzeniu pierwszych kaw oka˝e si´, ˝e kawa wyp∏ywa zbyt szybko lub
zbyt wolno (kropla za kroplà), nale˝y dokonaç zmiany przy pomocy
pokr´t∏a regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 17). Przesuni´cie go o
jeden rowek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (co odpowiada jednej
cyfrze) powoduje, ˝e kawa wyp∏ywa szybciej (a nie po kropli).
Przesuni´cie o jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, powoduje, ˝e kawa wyp∏ywa wolniej i pianka jest lepsza.
Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej
dwóch kaw jedna po drugiej.
Pokr´t∏o regulacji stopnia zmielenia kawy nale˝y przesuwaç jedynie
podczas funkcjonowania m∏ynka do kawy.

Aby uzyskaç wolniejsze wyp∏ywanie
kawy i lepszà piank´, pokr´t∏o nale˝y
przesunàç w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (=kawa drob-
niej mielona)

Aby uzyskaç szybsze wyp∏ywanie kawy
(a nie po kropli), pokr´t∏o nale˝y prze-
sunàç zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (=kawa grubiej zmielona)

UWAGA 1:  Ekspres zosta∏ fabrycznie
sprawdzony przy u˝yciu kawy, dlatego jest
rzeczà normalnà, ˝e w m∏ynku znajdujà si´
Êlady po kawie.
Gwarantujemy jednak, ˝e niniejszy ekspres
ten jest ca∏kowicie nowy.
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Rys.18

Rys.19

Rys.20

7 PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO PRZY U˚YCIU KAWY MIELO-
NEJ (ZAMIAST ZIAREN KAWY)
1. Nacisnàç przycisk      , aby wybraç funkcj´ kawa mielona (rys.

18). Zapali si´ wówczas znajdujàca si´ na przycisku lampka kon-
trolna informujàca, ˝e funkcja zosta∏a wybrana i ˝e m∏ynek do
kawy zosta∏ wy∏àczony.

2. PodnieÊç Êrodkowà pokryw´, wsypaç do lejka tylko jednà miark´
kawy mielonej (rys. 19) i post´powaç zgodnie ze wskazówkami
podanymi w rozdziale 5.
Uwaga: Za ka˝dym razem mo˝na przygotowaç tylko jednà kaw´,
naciskajàc przycisk      .

UWAGA 1: Nigdy nie wsypywaç kawy mielonej, je˝eli ekspres jest
wy∏àczony, aby zapobiec jej przedostawaniu si´ do wn´trza urzàdzenia.
UWAGA 2: Nigdy nie wsypywaç wi´cej ni˝ 1 miark´ kawy. W prze-
ciwnym wypadku ekspres nie zaparzy kawy, a zmielona kawa pozosta-
nie we wn´trzu urzàdzenia powodujàc jego zabrudzenie.

UWAGA 3: Do dozowania wsypywanej iloÊci kawy nale˝y u˝ywaç jedynie
dozownika nale˝àcego do wyposa˝enia ekspresu.
UWAGA 4: Do lejka nale˝y wsypywaç wy∏àcznie kaw´ mielonà przez-
naczonà do ekspresów do kawy espresso: nigdy nie stosowaç kawy w
ziarnach, kawy rozpuszczalnej, ani innych substancji, które mogà
uszkodziç ekspres.
UWAGA 5: Je˝eli po wsypaniu wi´cej ni˝ jednej miarki kawy mielonej,
lejek zostanie zatkany, nale˝y go przepchnàç przy pomocy no˝a (rys.
20), a nast´pnie wyjàç i oczyÊciç dystrybutor oraz ekspres, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale 10.2 „Czyszczenie dystrybutora”.

3. Je˝eli po zakoƒczeniu dzia∏ania ekspresu z u˝yciem kawy mielo-
nej chcemy ponownie przygotowaç kaw´ przy u˝yciu kawy w
ziarnach, nale˝y wy∏àczyç funkcj´ kawa mielona poprzez
naciÊni´cie przycisku       (lampka kontrolna zgaÊnie i m∏ynek do
kawy zostanie ponownie w∏àczony).

8 WYTWARZANIE GORÑCEJ WODY
• Zawsze sprawdziç czy zielone lampki kontrolne      i            Êwiecà si´ bez przerwy.
• Dysz´ do kawy cappuccino przesunàç na zewnàtrz ekspresu (rys. 3).
• Pod dyszà do kawy cappuccino ustawiç pojemnik (rys. 3).
• Nacisnàç przycisk      (rys. 21). Lampka kontrolna      zapali si´ wskazujàc,

˝e funkcja zosta∏a wybrana.
• Przekr´ciç pokr´t∏o pary o pó∏ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara maksymalnie do koƒca (rys. 5): z dyszy do kawy cappuc-
cino wyp∏ynie goràca woda, która zacznie nape∏niaç pojemnik znajdujàcy
si´ pod dyszà.

• Aby przerwaç wyp∏ywanie goràcej wody, nale˝y przesunàç pokr´t∏o zgodnie z
ruchem wskazówek zegara maksymalnie do koƒca (rys. 6) i przekr´ciç dysz´ do
kawy cappuccino do poczàtkowej jej pozycji, czyli w kierunku Êrodka ekspresu. 

• Nacisnàç przycisk      (rys. 21). (Radzimy, aby woda nie wyp∏ywa∏a d∏u˝ej
ni˝ przez 2 minuty.)
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9 PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO (PRZY U˚YCIU PARY)
• Dysz´ do kawy cappuccino przesunàç na zewnàtrz (rys. 6).
• UmieÊciç pusty pojemnik pod dyszà do kawy cappuccino (rys. 3).

Przekr´ciç pokr´t∏o pary o pó∏ obrotu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara maksymalnie do koƒca (lampka      zacz-
nie migaç, rys. 22). Pozwoliç przez kilka sekund uchodziç wodzie
wraz z parà a˝ do momentu, kiedy woda przestanie wyp∏ywaç. 

• Nast´pnie przerwaç wytwarzanie pary przekr´cajàc pokr´t∏o w
kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara maksymalnie do
koƒca (rys. 6).

• Opró˝niç pojemnik i wlaç do niego oko∏o 100 g mleka na ka˝dà
kaw´ cappuccino, którà chcemy przygotowaç. Wybierajàc wielkoÊç
pojemnika nale˝y pami´taç, ˝e obj´toÊç mleka wzroÊnie dwu- lub
trzykrotnie. Zaleca si´ stosowanie mleka pó∏t∏ustego prosto z
lodówki.

• Zanurzyç dysz´ do kawy cappuccino w zbiorniku z mlekiem (rys.
23) uwa˝ajàc aby nie zanurzyç poziomej linii widocznej na dyszy
(wskazanej przez strza∏k´ na rys. 24). Przekr´ciç pokr´t∏o pary o
pó∏ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
maksymalnie do koƒca (Nale˝y uwa˝aç aby si´ nie poparzyç). Z
dyszy do kawy cappuccino zacznie si´ wydostawaç para, która
spieni mleko i spowoduje wzrost jego obj´toÊci. Aby uzyskaç bard-
ziej g´stà piank´, dysz´ do kawy cappuccino nale˝y zanurzyç w
mleku, a pojemnik przesuwaç powoli z do∏u do góry. (Nie nale˝y
wytwarzaç pary d∏u˝ej ni˝ przez 2 minuty na raz).

• Po osiàgni´ciu ˝àdanej temperatury nale˝y zatrzymaç wytwarzanie
pary poprzez przesuni´cie pokr´t∏a pary zgodnie z ruchem
wskazówek zegara maksymalnie do koƒca (rys. 6).

• Przygotowaç kaw´ jak opisano w poprzednich rozdzia∏ach
u˝ywajàc wystarczajàco du˝ych fili˝anek, a nast´pnie nape∏niajàc
je wczeÊniej przygotowanà piankà z mleka. Cappuccino jest
gotowe: pos∏odziç do woli, i wed∏ug gustu, posypaç piank´ odro-
binà kakao w proszku.
UWAGA 1: Zawsze po u˝yciu dysz´ do kawy cappuccino nale˝y
wyczyÊciç.  Post´powaç w poni˝szy sposób:

• Pozwoliç, by przez kilka sekund z dyszy wydostawa∏a si´ niewielka
iloÊç wody lub pary przesuwajàc w tym celu pokr´t∏o pary w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara maksymalnie do
koƒca (rys. 5). Dzi´ki tej czynnoÊci przewód pary usunie mleko,
które mog∏o pozostaç w jego wn´trzu. WA˚NE: Z przyczyn higie-
nicznych zaleca si´ zawsze wykonywanie tej czynnoÊci, aby mleko
nie odk∏ada∏o si´ w wewn´trznych przewodach dyszy do kawy
cappuccino.

• Przekr´ciç pokr´t∏o w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara a˝ do koƒca i jednà r´kà przytrzymaç nieruchomo uchwyt
przewodu dyszy do kawy cappuccino, a drugà odkr´ciç dysz´
przekr´cajàc jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara a nast´pnie
zdjàç przesuwajàc jà w dó∏ (rys. 25).

Rys.21

Rys.22

Rys.23

Rys.24



• Dysz´ do wytwarzania pary zdjàç z przewodu wytwarzajàcego
par´ pociàgajàc jà w dó∏ (rys. 26).

• Dysz´ do kawy cappuccino oraz dysz´ do wytwarzania pary sta-
rannie umyç przy u˝yciu letniej wody.

• Sprawdziç, czy oba otwory zaznaczone strza∏kami na rys. 27 nie
sà zatkane. W razie koniecznoÊci nale˝y je oczyÊciç przy pomocy
szpilki.

• Zamocowaç dysz´ do wytwarzania pary wsuwajàc jà na przewód
pary zdecydowanie obracajàc w gór´.

• Zamocowaç dysz´ do kawy cappuccino wsuwajàc jà w gór´ i obra-
cajàc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

10 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed przystàpieniem do jakiejkolwiek czynnoÊci czyszczenia,

nale˝y poczekaç, a˝ ekspres ostygnie i od∏àczyç go od sieci elek-
trycznej.

• Nigdy nie zanurzaç ekspresu w wodzie, poniewa˝ jest to urzàdze-
nie elektryczne.

• Do czyszczenia urzàdzenia nie u˝ywaç rozpuszczalników czy
detergentów Êciernych.  Wystarczy wilgotna i mi´kka Êciereczka.

• ˚adnej z cz´Êci ekspresu nie wolno nigdy myç w zmywarce. 

10.1 CZYSZCZENIE EKSPRESU DO KAWY
• Pojemnik na osady z kawy (wed∏ug wskazówek z rozdzia∏u 5

uwaga 7) nale˝y czyÊciç ka˝dorazowo, gdy lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy (rozdzia∏ 12 – punkt 3).

• Zaleca si´ równie˝ cz´ste czyszczenie pojemnika na wod´.
• Zbiorniczek na krople jest wyposa˝ony w czerwony wskaênik

poziomu znajdujàcej si´ w nim wody. Kiedy wskaênik ten zacznie
byç widoczny (kilka milimetrów pod podstawà na skropliny), zbior-
niczek na skropliny nale˝y opró˝niç i wyczyÊciç.

• Od czasu do czasu sprawdziç, czy otwory dyszy, z której wyp∏ywa
kawa, nie sà zatkane. Aby je oczyÊciç, nale˝y przy pomocy szpilki
usunàç resztki nagromadzonej zeschni´tej kawy (rys. 28).
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Rys.25

Rys.26

Rys.27

Rys.28

Dysza 
pary Dysza do kawy

cappuccino
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10.2 CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA
Dystrybutor nale˝y czyÊciç okresowo, aby zapobiec odk∏adaniu si´
osadów z kawy (które mogà zak∏óciç dzia∏anie urzàdzenia). W tym celu
nale˝y post´powaç w poni˝szy sposób:
• wy∏àczyç ekspres naciskajàc przycisk      (rys. 4) (nie wyjmujàc wtyczki

z gniazdka) i poczekaç a˝ zgasnà wszystkie lampki kontrolne;
• otworzyç klap´ kontrolnà (rys. 15);
• wyjàç i umyç zbiorniczek na skropliny oraz pojemnik na fusy po kawie

(rys. 16);
• nacisnàç z boku i w kierunku Êrodka dwa czerwone przyciski zwal-

niajàce dystrybutor (rys. 29) pociàgajàc go na zewnàtrz;
UWAGA: Dystrybutor mo˝na wyjàç dopiero wtedy, gdy ekspres jest
wy∏àczony. Je˝eli b´dziemy wyjmowaç dystrybutor przy w∏àczonym
ekspresie, istnieje niebezpieczeƒstwo jego uszkodzenia.
• Dystrybutor umyç pod bie˝àcà wodà bez u˝ycia detergentów. Nie

myç nigdy dystrybutora w zmywarce do naczyƒ;
• starannie wyczyÊciç wn´trze ekspresu. Aby usunàç osady z kawy

znajdujàce si´ na elementach wewn´trznych, nale˝y u˝yç drewnia-
nego lub plastikowego widelca (rys. 30), a nast´pnieusunàç wszy-
stkie pozosta∏oÊci przy pomocy odkurzacza (rys. 31);

• Zamocowaç dystrybutor wsuwajàc go na ∏opatki wewn´trznej pod-
stawy i na dolny sworzeƒ; a nast´pnie maksymalnie go docisnàç w
miejscu oznaczonym symbolem PUSH, dopóki nie us∏yszymy
klikni´cia zaczepu.

Rys.29

Rys.30

Rys.31

Podstawa Sworzeƒ

Dystrybutor

Docisnàç maksymalnie
w miejscu oznaczonym
symbolem PUSH,
dopóki nie us∏yszymy
klikni´cia zaczepu.

Po klikni´ciu zaczepu
mocujàcego nale˝y si´
upewniç czy wszystkie
czerwone przyciski sà
zwolnione i skierowane
w gór´.

Przewód ni˝szy dystrybutora
Sworzeƒ nale˝y wsunàç do
przewodu ni˝szego dystrybutora.
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Nale˝y si´ upewniç, czy wszystkie czerwone przyciski sà zwolnione i skie-
rowane w gór´. W przeciwnym wypadku klapa si´ nie zamknie.

UWAGA 1: Je˝eli dystrybutor zosta∏ nieprawid∏owo za∏o˝ony, czyli a˝
do klikni´cia zaczepu mocujàcego, a czerwone klawisze nie zosta∏y
zwolnione prawid∏owo i skierowane do góry, nie mo˝na zamknàç klapy
kontrolnej i tym samym uruchomiç ekspresu (je˝eli ekspres si´ w∏àczy,
lampka kontrolna       zacznie migaç (rozdz. 12 – punkt 9).
UWAGA 2:  Je˝eli mamy trudnoÊci z zamocowaniem dystrybutora
(przed jego za∏o˝eniem), mo˝emy doprowadziç go do w∏aÊciwych
rozmiarów mocno naciskajàc równoczeÊnie jego dolnà i górnà cz´Êç,
jak pokazano na rysunku 32.
UWAGA 3:  Je˝eli dystrybutor nadal nie daje si´ za∏o˝yç, nale˝y pozo-
stawiç go poza urzàdzeniem, zamknàç klap´ kontrolnà, wyjàç i ponownie
w∏o˝yç wtyczk´ do gniazdka zasilajàcego. Zaczekaç a˝ zgasnà wszystkie
lampki kontrolne, a nast´pnie otworzyç klap´ i za∏o˝yç dystrybutor

• ponownie za∏o˝yç podstaw´ na skropliny wraz ze zbiornikiem na fusy;
• zamknàç klap´ kontrolnà.
10.3  ODWAPNIANIE
Ze wzgl´du na ciàg∏e podgrzewanie wody u˝ywanej do parzenia kawy, nor-
malnà rzeczà jest, ˝e wraz z up∏ywem czasu wewn´trzne przewody ekspresu
pokryjà si´ osadem wapniowym. Je˝eli lampka kontrolna      zacznie
migaç (rozdz. 12 – punkt 5), nale˝y  przeprowadziç odwapnianie ekspresu.
Uwaga: je˝eli Êwieci si´ lampka kontrolna       , nadal mo˝na przygo-
towaç kaw´. Post´powaç wed∏ug poni˝szych wskazówek:
• przygotowaç roztwór zgodnie ze wskazówkami podanymi na

opakowaniu substancji odwapniajàcej nale˝àcej do wyposa˝enia
urzàdzenia (w celu zakupu zwracaç si´ do serwisu technicznego
De’Longhi). U˚YWAå WY¸ÑCZNIE SUBSTANCJI ODWAPNIAJÑCEJ
DE’LONGHI.

• Do pojemnika na wod´ wlaç zawartoÊç flakonu z substancjà odwa-
pniajàcà (0,5 l), a nast´pnie takà samà iloÊç wody (0,5 l zgodnie z
informacjà na flakonie).

• Pod dyszà do kawy cappuccino umieÊciç pojemnik o minimalnej
obj´toÊci 1,5 litra (rys. 3);

• w∏àczyç ekspres przy pomocy przycisku      (rys. 4).
• Poczekaç a˝ zielone lampki kontrolne     i       zacznà Êwieciç bez

przerwy.
• Trzymaç wciÊni´ty przycisk         przez co najmniej 5 sekund (rys.

14). Zapali si´ wówczas lampka kontrolna umieszczona na przycisku
(rozdz. 11 – punkt 8) informujàca o rozpocz´ciu programu odwa-
pniania (lampki kontrolne       i          sà wy∏àczone informujàc, ˝e nie
mo˝na przygotowaç kawy).

• przesunàç pokr´t∏o pary o pó∏ obrotu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (rys. 5). W tym momencie roztwór
odwapniajàcy zacznie wyp∏ywaç z dyszy do kawy cappuccino i

Rys.32

Oba czerwone
klawisze sà
z w o l n i o n e
PRAWID¸OWO i
skierowane do
góry.

Oba czerwone
klawisze nie sà
zwolnione i
skierowane do
góry.

PRAWID¸OWO NIE PRAWID¸OWO
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nape∏niaç pojemnik znajdujàcy si´ pod dyszà.
• Program odwapniania automatycznie kilkakrotnie wykona parzenie w celu

usuni´cia osadów wapniowych znajdujàcych si´ we wn´trzu ekspresu do
kawy.

• Po oko∏o 30 minutach, kiedy zapali si´ lampka kontrolna      (rozdz. 12 –
punkt 1) nale˝y przesunàç pokr´t∏o pary o pó∏ obrotu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (rys. 6) maksymalnie do koƒca.

W tym momencie nale˝y wykonaç p∏ukanie, aby usunàç resztki substancji odwa-
pniajàcej pozosta∏e we  wn´trzu ekspresu. Post´powaç w poni˝szy sposób:
• pojemnik na wod´ wyjàç, op∏ukaç i nape∏niç czystà wodà.
• pojemnik w∏o˝yç na jego miejsce.
• opró˝niç zbiorniczek (pod dyszà do kawy cappuccino) nape∏niony skropli-

nami i ustawiç go ponownie pod dyszà.
• przesunàç pokr´t∏o pary o pó∏ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara (rys. 5). Z dyszy do kawy cappuccino zacznie
wyp∏ywaç goràca woda nape∏niajàc pojemnik znajdujàcy si´ pod dyszà.

• kiedy pojemnik b´dzie pusty, zgaÊnie lampka kontrolna       , a zapali si´
lampka kontrolna       (rozdz. 12 – punkt 1).

• przesunàç pokr´t∏o pary zgodnie z ruchem wskazówek zegara maksymal-
nie do koƒca (rys. 6) i ponownie nape∏niç pojemnik czystà wodà.

• program odwapniania w tym momencie jest zakoƒczony, a ekspres jest
gotowy do ponownego parzenia kawy.
Uwaga: w razie przerwania procedury odwapniania przed jej zakoƒcze-
niem, nie wy∏àczy si´ dioda alarmowa         (rozdz. 12 – punkt 5) i nale˝y
zaczàç wszystko od nowa.

WA˚NE: GWARANCJA TRACI SWÑ WA˚NOÂå, JE˚ELI ODWAPNIANIE NIE
JEST REGULARNIE WYKONYWANE.

10.4 PROGRAMOWANIE TWARDOÂCI WODY
Lampka kontrolna        (rozdz. 12 – punkt 5) zapali si´ po okresie u˝ytkowa-
nia ustawionym przez producenta z uwzgl´dnieniem maksymalnej iloÊci
wapnia, która mo˝e si´ znajdowaç w u˝ywanej wodzie. Je˝eli chcemy,
mo˝emy zwi´kszyç powy˝szy okres czasu i tym samym zmniejszyç cz´sto-
tliwoÊç odwapniania programujàc ekspres na podstawie rzeczywistej zawar-
toÊci wapnia w u˝ywanej wodzie. Nale˝y post´powaç wed∏ug poni˝szych
wskazówek:
• po wyj´ciu z opakowania paska kontrolnego “Total hardness test”

(za∏àczonego do str. 2) nale˝y zanurzyç go ca∏kowicie w wodzie.
Nast´pnie wyjàç go z wody i poczekaç oko∏o 30 sekund (a˝ zmieni kolor i
pojawià si´ czerwone kwadraciki);

• upewniç si´, czy ekspres jest wy∏àczony (nie Êwieci si´ ˝adna lampka kon-
trolna);

• trzymaç wciÊni´ty przycisk        (rys. 14) przez co najmniej 15 sekund.
Zapalà si´ wówczas cztery lampki kontrolne       ,        ,        i           .

• naciskaç przycisk        (rys. 18), a˝ zaÊwieci si´ tyle lampek kontrolnych,
ile czerwonych kwadracików pojawi∏o si´ na pasku kontrolnym (przyk∏ad:
je˝eli na pasku kontrolnym pojawi∏y si´ 3 czerwone kwadraciki, nale˝y
nacisnàç trzykrotnie przycisk     w celu jednoczesnego w∏àczenia si´ 3
lampek kontrolnych       ,       i       ).

• nacisnàç przycisk        (str. 14) w celu zapisania ustawienia. W tym
momencie ekspres jest zaprogramowany na rozpocz´cie odwapniania,
kiedy jest ono rzeczywiÊcie potrzebne, czyli w oparciu o rzeczywistà
zawartoÊç wapnia w wodzie.
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LAMPKI KONTROLNE OPIS ZNACZENIE

Lampki kontrolne      , 
migajà

Ekspres jest gotowy do przygotowania kawy (tempe-
ratura wody nie osiàgn´∏a jeszcze idealnej wartoÊci).
Przed przygotowaniem kawy nale˝y poczekaç a˝
lampki kontrolne zacznà Êwieciç bez przerwy.

Lampki kontrolne       , 
Êwiecà bez przerwy

Ekspres osiàgnà∏ odpowiednià temperatur´ i
jest gotowy do przygotowania kawy.

Lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy

Ekspres parzy jednà fili˝ank´ kawy.

Lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy

Ekspres parzy dwie fili˝anki kawy.

Lampka kontrolna 
pary miga

Ekspres parzy pary

Lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy

Ekspres jest gotowy do wytworzenia goràcej
wody

Lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy

Ekspres jest gotowy do przygotowania kawy
przy u˝yciu kawy mielonej (zob. rozdz. 7).

Lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy

Ekspres wykonuje automatyczny program
odwapniania (zob. Rozdz. 10.3).

11 ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH W NORMALNYM FUNKCJONOWANIU

1

2
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4
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12 ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH I CO NALE˚Y ZROBIå, JEÂLI SI¢ ÂWIECÑ 

Lampka kontrolna 
miga

Oznacza, ˝e ekspres pokryty jest
osadami wapniowymi.

Nale˝y jak najszybciej wykonaç pro-
gram odwapniania opisany w rozd-
ziale 10.3

Pojawi∏ si´
nieprawid∏owy odg∏os
i cztery lampki
kontrolne      ,     ,       i

migajà na
przemian.

Dystrybutor po wyczyszczeniu
prawdopodobnie nie zosta∏ zamo-
cowany w ekspresie.

Pozostawiç klap  ́kontrolnà zamkní tà
i nie zak∏adaç dystrybutora. Nacisnàç
równoczeÊnie przyciski 1 FILI̊ ANKA i
2 FILI̊ ANKI, a  ̋zgasnà cztery lampki
kontrolne. Dopiero gdy wszystkie
cztery lampki kontrolne sà zgaszone,
mo˝na otworzyç klap´ kontrolnà i
zamocowaç dystrybutor (mocowanie
dystrybutora zob. rozdz. 10.2).

Ekspres dopiero co zosta∏
w∏àczony i dystrybutor jest nie-
prawid∏owo za∏o˝ony, a wi´c
klapa nie jest dobrze zamkní ta.

Nacisnàç dystrybutor w miejscu z napi-
sem PUSH, a  ̋us∏yszymy kilikní cie zac-
zepu mocujàcego. Upewniç sí , czy oba
czerwone przyciski sà skierowane do
góry (rozdz. 10.2). 
Zamknàç klap´ kontrolnà i nacisnàç
przycisk       .

Lampki kontrolne       i 
migajà na

przemian.

Ekspres zosta∏ w∏àczony z
odkr´conym kurkiem pary.

Przesunàç pokr´t∏o pary zgodnie z
ruchem wskazówek zegara maksy-
malnie do koƒca (rys.6).

Lampki kontrolne      ,      
,      Êwiecà i

migajà

Lampka kontrolna 
Êwieci bez

przerwy

Pojemnik na wod  ́jest pusty lub
nieprawid∏owo za∏o˝ony.

Pojemnik jest brudny lub pokryty
osadami wapniowymi.

Nape∏niç pojemnik na wod ,́ zgodnie
ze wskazówkami z rozdz. 5 punkt 5 i
prawid∏owo go zamocowaç.

Wyp∏ukaç lub odwapniç pojemnik.

Lampka kontrolna 
miga

Ekspres nie jest w stanie przygo-
towaç kawy i g∏oÊno pracuje.

Przekr´ciç pokr t́∏o pary w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara (rys. 5) zgodnie z
opisem w rozdz. 5 uwaga 10.

Lampka kontrolna 
Êwieci bez

przerwy.

Pojemnik na fusy po kawie jest
pe∏ny lub nie zosta∏ za∏o˝ony.

Po czyszczeniu nie za∏o˝ono
pojemnika na fusy.

Opró˝niç pojemnik na fusy po kawie i prze-
prowadziç czyszczenie opisane w rozdz. 5 –
uwaga 7, a nast´pnie ponownie go za∏o˝yç.
Otworzyç klap  ́i za∏o˝yç pojemnik na
fusy.

Lampka kontrolna 
miga

Po dokonaniu wyboru funkcji 
do lejka nie wsypano kawy mielo-
nej.

Wsypaç kaw´ mielonà, zgodnie ze
wskazówkami w rozdz. 7.

Nie ma ju  ̋ziaren kawy. Nape∏niç pojemnik na ziarna kawy,
zgodnie ze wskazówkami podanymi

LAMPKI KONTROLNE OPIS ZNACZENIE CO ZROBIÅ

Klapa kontrolna jest otwarta. Je˝eli nie uda si´ zamknàç klapy, nale˝y
upewniç si´, czy dystrybutor jest
prawid∏owo za∏o˝ony (rozdz. 10.2 –
uwaga 1)

Lampka kontrolna 
miga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kawa wyp∏ywa za wolno. Przesunàç pokr´t∏o regulacji stopnia
zmielenia kawy (str. 17) o jeden rowek
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara (rozdz. 6).

Je˝eli m∏ynek do kawy pracuje bardzo g∏oÊno,
oznacza to, ˝e niewielki kamyk znajdujàcy sí
wÊród ziaren kawy zablokowa∏ m∏ynek.

Zwróciç sí  do autoryzowanego przez
De’Longhi punktu serwisowego.



ROZWIÑZANIE
Podgrzaç fili˝anki przep∏ukujàc je goràcà
wodà lub pozostawiç je na co najmniej 20
minut na podstawie do podgrzewania fili˝anek
na pokrywie ekspresu (zob. rozdz. 5 uwaga 3).

Przed przygotowaniem kawy rozgrzaç dystry-
butor naciskajàc przycisk        (rys. 14) (zob.
uwaga 1 w rozdz. 5)

Przesunàç odrobin´ prawe pokr´t∏o (rys.
7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(zob. rozdz. 5 uwaga 2).

Przesunàç pokr´t∏o regulacji stopnia zmielenia kawy
(rys. 17) o jeden rowek w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (zob. rozdz. 6).

U˝ywaç kawy w ziarnach innej marki.

Przesunàç pokr t́∏o regulacji stopnia zmielenia
kawy (rys. 17) o jeden rowek zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (zob. rozdz. 6).

Przesunàç odrobin´ prawe pokr´t∏o (rys. 7)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przesunàç pokŕ t∏o regulacji stopnia zmielenia kawy
(rys. 17) o jeden rowek w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (zob. rozdz. 6).

Przesunàç odrobin´ prawe pokr´t∏o (rys. 7)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

NIEPRAWID¸OWOÂå 
• kawa nie jest ciep∏a

• jest ma∏a iloÊç pianki na kawie

• kawa wyp∏ywa zbyt wolno

• kawa wyp∏ywa zbyt szybko

PRZYCZYNA
• Fili˝anki nie zosta∏y wczeÊniej

nagrzane.

• Dystrybutor jest za zimny.

• Ekspres zu˝ywa zbyt ma∏o
kawy do parzenia.

• Kawa jest zbyt grubo zmielona.

• Kawa w ziarnach jest nieod-
powiednia.

• Kawa jest zbyt drobno zmielona.

• Ekspres u˝ywa zbyt du˝o kawy
do parzenia.

• Kawa jest zbyt grubo zmielo-
na.

• Ekspres zu˝ywa zbyt ma∏o
kawy do parzenia.
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Je˝eli ekspres nie dzia∏a i pali si´ dioda alarmowa, z ∏atwoÊcià mo˝na wykryç i usunàç przyczyn´ nieprawid∏owoÊci
odwo∏ujàc si´ do rozdz. 12. Je˝eli natomiast nie pali si´ ˝adna dioda, zanim zwrócimy si´ do serwisu nale˝y wyko-
naç poni˝sze kontrole.

LAMPKI KONTROLNE OPIS ZNACZENIE CO ZROBIÅ

Lampka kontrolna 
Êwieci bez przerwy,
a zielone lampki
migajà

Za∏o˝yç dystrybutor zob. Rozdz.
10.2

Wn´trze ekspresu jest bardzo
brudne.

Starannie wyczyÊciç ekspres zgod-
nie ze wskazówkami w rozdz. 10.2

Dystrybutor po wyczyszczeniu naj-
prawdopodobniej nie zosta∏
zamocowany w ekspresie.

13 PROBLEMY,  KTÓRE MO˚NA ROZWIÑZAå BEZ POMOCY SERWISU TECHNICZNEGO

10

Lampka kontrolna 
miga

Lejek do kawy mielonej jest zap-
chany.

Opró˝niç lejek przy pomocy no˝a
zgodnie ze wskazówkami w rozdz.
4 uwaga 5 (rys. 20).11
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ROZWIÑZANIE
OczyÊciç za pomocà szpilki resztki
suchej kawy znajdujàcej si´ w
jednym z wylotów (rys. 28).

OczyÊciç otwory dyszy do kawy cappucci-
no i wylotu do wytwarzania pary (zob.
rozdz. 9 – rys.27)

Przy pomocy no˝a usunàç mielonà
kaw´ blokujàcà lejek (zob. rozdz.
7 – uwaga 5). Nast´pnie oczyÊciç
dystrybutor i wn´trze ekspresu
(zob. Wskazówki z rozdz. 10.2).

Sprawdziç, czy wtyczka kabla zasi-
lajàcego jest prawid∏owo w∏o˝ona
do gniazdka sieci elektrycznej.

Wy∏àczyç ekspres (zob. rozdz. 10.2).
UWAGA: dystrybutor mo˝na wyjàç
dopiero po wy∏àczeniu ekspresu. W
przypadku wyjmowania dystrybutora,
gdy ekspres jest w∏àczony, istnieje
ryzyko powa˝nego uszkodzenia
urzàdzenia.
Dystrybutor wyjàç i starannie oczyÊciç
wn´trze ekspresu, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w rozdziale
10.2. Powtórzyç czynnoÊç z u˝yciem
maksymalnie 1 miarki kawy mielonej. 

Starannie oczyÊciç wn´trze ekspre-
su, zgodnie ze wskazówkami
podanymi w rozdziale 10.2.
Powtórzyç czynnoÊç naciskajàc
wczeÊniej przycisk     zgodnie ze
wskazówkami w rozdz. 7.

Dystrybutor wyjàç i starannie
oczyÊciç wn´trze ekspresu, zgodnie
ze wskazówkami podanymi w
rozdziale 10.2. Powtórzyç czyn-
noÊç, w∏àczajàc wczeÊniej ekspres.

Przy pomocy szpilki wyczyÊciç
otwory (zob. rozdz. 10.1, rys. 28).

Dobrze wyczyÊciç ruchomà szufladk´
przede wszystkim w pobli˝u jej zawiasów
tak, aby mog∏a wysuwaç si´ swobodnie.

NIEPRAWID¸OWOÂå 
• Kawa nie wyp∏ywa z jed-

nego z otworów dyszy.

• Przy przesuni´ciu pokr´t∏a
pary, para nie wydostaje
si´ z dyszy do kawy cap-
puccino.

• Po naciÊni´ciu przycisku
i          z ekspresu nie
wyp∏ywa kawa, lecz
woda.

• Po naciÊni´ciu przycisku 
ekspres nie jest w∏àczony.

• Nie mo˝na wyjàç dystrybu-
tora w celu wyczyszczenia.

• U˝yto kawy mielonej
(zamiast w ziarnach) i
ekspres nie wytwarza
kawy.

• Kawa nie wyp∏ywa z
otworów dyszy, lecz spod
klapy kontrolnej.

PRZYCZYNA
• Otwór jest zatkany.

• Otwory dyszy do kawy cappuc-
cino i dyszy pary sà zatkane.

• Kawa mielona nie wydosta∏a
si´ z lejka.

• Ekspres nie jest pod napi´ciem.

• Ekspres jest w∏àczony.
Dystrybutor mo˝na wyjmowaç
tylko wtedy, gdy ekspres jest
wy∏àczony.

• Nasypano za du˝o kawy mielo-
nej.

• Przycisk       nie zosta∏ wciÊni´ty
i ekspres u˝y∏ oprócz kawy mie-
lonej tak˝e kawy zmielonej w
m∏ynku.

• Nasypano kawy mielonej, gdy
ekspres by∏ wy∏àczony.

• Otwory dyszy sà zatkane suchà
kawà.

• Ruchoma szufladka pod klapà
kontrolnà jest zablokowana i
nie wysuwa si´.


