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Wprowadzenie

Bezpieczeństwo

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do
kawy i kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.

Zwróć Uwagę :
Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i
informacje.

Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
• Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
• Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest
zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób
można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy
pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać
nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
• Per scollegare completamente l’apparecchio, premere l’interruttore generale, posto sul retro dell’apparecchio, in pos. 0 (rys. 6).
• W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać.
Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
• W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego,
zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.

Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w
Opisie urządzenia (str. 3).

Uwaga!
Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian)
należy trzymać z dala od dzieci.

Problemy i naprawy
W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa
w rozdziałach „Znaczenie lampek kontrolnych” na str. 19
i „Rozwiązywanie problemów” na str. 195.
Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania
dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu
obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Serwis obsługi klienta”.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić
pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu
Technicznego De’Longhi. Adresy podane zostały w karcie
gwarancji załączonej do urządzenia.

Uwaga!
Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez
osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one
uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest
za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie
bawiły się urządzeniem.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez
niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń
wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego
zagrożenie dla życia.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń
lub uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych obrażeń.

Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie
jego działania może powstać para wodna.
Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą
się wodą lub gorącą parą wodną.
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Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Opis
Opis urządzenia
(str. 3 -      A    )
A1. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A2. Wyłącznik główny (na tylnej części urządzenia)
A3. Pojemnik na ziarna kawy
A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A6. Schowek na miarkę do kawy
A7. Płytka na filiżanki
A8. Lejek do kawy mielonej
A9. Rurka pary
A10. Automat do cappuccino (wyjmowany)
A11. Dysza pary (wyjmowana)
A12. Zbiornik na wodę
A13. Kabel zasilający
A14. Podstawa pod filiżanki
A15. Zbiorniczek na skropliny
A16. Drzwiczki automatu zaparzającego
A17. Pojemnik na fusy po kawie
A18. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
A19. Ruchoma szufladka
A20. Automat zaparzający
A21. Panel sterowania

Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.
Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Nie przewidziano użycia w:
• pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla
personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
• gospodarstwach agroturystycznych
• hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
• pokojach do wynajęcia

Instrukcje obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obsługi.

Opis panela sterowania
(str. 3 -     B    )
B1. Przycisk
: do włączenia lub wyłączenia urządzenia (stand by).
B2. Kontrolka 1 filiżanka i temperatura kawy OK
B3. Przycisk
: do przygotowania 1 filiżanki kawy
B4. Kontrolka 2 filiżanki i temperatura kawy OK
B5. Przycisk
: do przygotowania 2 filiżanek
kawy
B6. Kontrolka pary i temperatura pary OK
B7. Przycisk
: do wybrania funkcji pary
B8. Pokrętło wyboru ilości kawy (mała kawa, normalna lub słaba)
B9. Pokrętło wyboru smaku kawy (aby uzyskać kawę
łagodną, normalną lub mocną) lub wyboru przygotowania z użyciem kawy mielonej .
B10. Pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody
B11. Kontrolka : brak wody lub brak zbiornika
B12. Przycisk
: pojemnik na fusy jest pełny lub jest
nieobecny
B13. Przycisk : alarm ogólny
B14. Przycisk
: wybór płukania lub odwapniania
B15. Kontrolka odwapniania
B16. Przycisk ECO ustawienia trybu oszczędności energii
B17. Kontrolka trybu oszczędności energii

Zwróć Uwagę :
Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W
razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im
również dostarczyć niniejsze instrukcje obsługi.
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Czynności wstępne

Pierwsze włączenie urządzenia

Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy
jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie
akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia
ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.

•

•

Instalowanie urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
• Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po
ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej
sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia
a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń
przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej
15 cm nad ekspresem do kawy.
• Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub
umywalek.
• Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w
jego wnętrzu zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym
temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
• Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został
uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Zwróć Uwagę :
Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy.
Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest
nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody
zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „Programowanie twardości wody” (str. 191).

1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą
do wysokości wskaźnika MAX i włożyć z powrotem
zbiornik do urządzenia (rys. 1).
2. Przekręcić automat do cappuccino na zewnątrz i
ustawić pod nim naczynie o minimalnej pojemności
100 ml (rys. 2).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i przesunąć do poz. I (rys. 3) Główny wyłącznik, umieszczony w tylnej części urządzenia.
4. Nacisnąć przycisk
(rys. 4); kontrolki
,
,
jednocześnie rozpoczną migać.
5. Obrócić pokrętło pary w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara do ogranicznika, poz. I (rys.5): z
urządzenia do cappuccino wypłynie woda (normalne jest, że urządzenie staje się hałaśliwe).
6. Poczekać, aż wytwarzanie się gorącej wody zostanie
automatycznie przerwanie: Kontrolki
,
,
migają wskazując, że konieczne jest zamknięcie kurka pary obracając pokrętło pary do poz. O.
7. Obrócić pokrętło pary do poz. O: maszyna wyłączy
się automatycznie.

Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada
napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej
się na dnie urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu
10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a
wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

W celu użycia urządzenia należy je włączyć.
•
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Zwróć Uwagę :
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i
4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający
rezultat.

Włączenie urządzenia

Ustawienie automatycznego
wyłączenia (standby)

Zwróć Uwagę :
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy
główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys. 3).
Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można
przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie
po wykonaniu tego cyklu.

Maszyna jest wstępnie ustawiona do wykonania automatycznego wyłączenia po 2 godzinach nie używania.
Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie
urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach.
1. Na wyłączonym urządzeniu, lecz z głównym wyłącznikiem w poz. I (rys. 3), nacisnąć przycisk ECO
i przytrzymać dopóki nie włączą się kontrolki w
dolnej części panela sterowania (patrz ilustracja po
punkcie 2).
2. Wybrać żądany okres czasu (15 lub 30 minut, lub po
1, 2 lub 3 godzinach) naciskając przycisk
; (patrz
odpowiedniość kontrolka/czas w poniższej tabeli).

Ryzyko Oparzenia!
Podczas płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana
do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać,
by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

15min

•

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk
(rys. 4): Kontrolki
i
migają dopóki
urządzenie wykonuje nagrzewanie i automatyczne
płukanie: w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.
Urządzenie osiągnie temperaturę, gdy kontrolki
i
będą stale zapalone.

30min

1h

2h

3h

3. Nacisnąć przycisk ECO w celu potwierdzenia wyboru:
Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.
Zwróć Uwagę:
Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić
główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia do
poz. 0 (rys. 6).

Wyłączenie urządzenia

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.

Oszczędność energii

Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą
się wodą.
W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk
(rys. 4). Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Taki tryb pozwala
na mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi
normatywami europejskimi.
Urządzenie jest ustawione fabrycznie na aktywny (kontrolka ECO włączona).
Aby dezaktywować funkcję, nacisnąć przyciska ECO:
kontrolka wyłączy się.
Aby ponownie uaktywnić tę funkcję, nacisnąć przyciska
ECO: kontrolka włączy się.

Zwróć Uwagę :
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres
czasu, należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0
(rys. 6).

Zwróć Uwagę:
W trybie oszczędności energii maszyna może wymagać
kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę, ponieważ
musi się nagrzać.

Uwaga!
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenie nie należy naciskać
głównego wyłącznika na rys. 6 na poz. O, gdy urządzenie
jest włączone.
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Przygotowywanie kawy

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że
wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą),
należy dokonać korekty przy pomocy pokrętła regulacji
stopnia zmielenia kawy (rys. 7).

Wybór smaku kawy
Wyregulować pokrętło wyboru smaku kawy (B8) w
celu ustawienia żądanego smaku: im bardziej przekręci
się w kierunku wskazówek zegara, tym większa będzie
ilość kawy w ziarnach, którą urządzenie zmieli i dlatego
otrzymany smak kawy będzie mocniejszy.

•
•

Zwróć Uwagę :
Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas funkcjonowania młynka do
kawy.
Aby kawa nie była wytwarzana
kropla za kroplą, obrócić zgodnie
z ruchem wskazówek zegara o
jeden przeskok w kierunku numeru 7.
Aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w
kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Zwróć Uwagę :
Podczas pierwszego użycia należy spróbować kilka
razy i zaparzyć kilka kaw w celu określenia poprawnej pozycji pokrętła.
Uważać, aby nie obrócić za bardzo w kierunku wskazówek zegara, ponieważ istnieje ryzyko zbyt wolnego wytwarzania (kropla po kropli), zwłaszcza w
przypadku parzenia dwóch filiżanek kawy.

Wybór ilości kawy w filiżance
Wyregulować pokrętło wyboru ilości kawy (B9) w celu
ustawienia żądanej ilości:

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu, co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji
nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne jest powtórzenie korekty obracając pokrętło o jeden przeskok.
Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy
Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:
• przed wytwarzaniem, wykonanie płukania naciskając przycisk
: z dozownika wypłynie gorąca
woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia
i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej
gorąca;
• ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej
wody).

Im bardziej obraca się w kierunku wskazówek zegara,
tym kawa będzie słabsza (duża).
Zwróć Uwagę :
Podczas pierwszego użycia należy spróbować kilka razy
i zaparzyć kilka kaw w celu określenia odpowiedniej pozycji pokrętła.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach
Uwaga!
Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren
kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić,
że nie będzie się nadawać do użytku.

Ustawienie młynka do kawy
Młynka do kawy nie należy regulować, przynajmniej na
początku, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.
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1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 8).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
- 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 9);
- 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy.
3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dozownik do filiżanek opuszczając go: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 10).
4. Nacisnąć klawisz odpowiadający żądanemu wytwarzaniu (1 filiżanka
lub 2 filiżanki
,
rys. 11 i 12).
5. Rozpoczyna się przygotowanie i kontrolka
lub
pozostaje włączona przez cały okres wytwarzania.

•

trzu urządzenia i jego zabrudzeniu.
W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
Wsypywać zawsze tylko 1 płaską
miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wnętrze
urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek
mógłby się zapchać.
Zwróć Uwagę:
W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

Zwróć Uwagę:
Gdy maszyna przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez
naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania
kawy (
i
).
• Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać
wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub
).
Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

1. Obrócić pokrętło wyboru smaku kawy w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara, aż do ogranicznika, do pozycji .
2. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej
(rys. 13).
3. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną
filiżankę.
4. Nacisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki
(rys. 11).
5. Rozpoczyna się przygotowywanie, może być przerwane w każdym momencie naciskając jeden z dwóch
przycisków wytwarzania (
lub
).
Aby dezaktywować funkcję kawy mielonej, przekręcić
pokrętło na jedną z innych pozycji.

Zwróć Uwagę:
Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, odnieść się do paragrafu „Porady w celu uzyskania bardziej gorącej
kawy” (str.186).

Zwróć Uwagę:
Z trybu oszczędności energii do wytworzenia pierwszej
kawy, urządzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania.

•

•

•

Uwaga!
Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt słabo z
małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać
wskazówki podane w rozdziale „Rozwiązywanie
problemów” (str. 195).
Podczas użycia, na panelu sterowania mogą się włączyć lampki, których znaczenie zostało przedstawione
w paragrafie „znaczenie lampek kontrolnych” (str.
193).

Przygotowanie cappuccino
Uwaga! Ryzyko oparzenia
Podczas tych czynności wydobywa się para: uważać, aby
się nie poparzyć.
1. Do jednego cappuccino, przygotować kawę w dużej
filiżance;
2. Napełnić naczynie około 100 gramami mleka dla
każdego cappuccino, które chce się przygotować.
Wybierając wielkość naczynia należy uwzględnić, że
objętość mleka się zwiększy 2 lub 3 razy.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej
•

Uwaga!
Nie wsypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnę-

Zwróć Uwagę:
Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka od187
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3.
4.
5.

6.
7.

Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu
Po każdym użyciu czyścić automat do cappuccino, unikając w ten sposób gromadzenie się pozostałości i zatkania.

tłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką
lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić
naczynie na mleko jak wskazano w rozdziale „Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu”.
Nacisnąć przycisk
: odpowiadająca kontrolka
miga wskazując, że maszyna rozgrzewa się;
Przesunąć na zewnątrz automat do cappuccino, zanurzyć w naczyniu z mlekiem (rys. 14);
Po tym jak kontrolka
przestanie migać i stanie się stała, przekręcić pokrętło pary do poz. I. Z
automatu do cappuccino wydobędzie się fara, która sprawi, że mleko stanie się spienione i zwiększy
swoją odległość;
Aby pianka była gęstsza, obracać pojemnik wolnymi ruchami z dołu do góry (Zaleca się wytwarzanie
pary nie dłuższe niż przez 3 kolejne minuty);
Po uzyskaniu żądanej pianki, przerwać wytwarzanie
pary, ustawić pokrętło kawy na pozycji 0.

Uwaga! Ryzyko oparzenia
Podczas czyszczenia, z automatu do cappuccino może
wydobyć się gorąca woda. Należy uważać, by nie wejść
w kontakt z rozpryskującą się wodą.
1. Wypuszczać wodę przez kilka sekund obracając pokrętło pary do pozycji I. Następnie ponownie ustawić pokrętło pary na pozycji 0 przerywając w ten
sposób wytwarzanie gorącej wody.
2. Poczekać kilka minut, aż automat do cappuccino
ochłodzi się; następnie jedną ręką przytrzymać
uchwyt rurki automatu do cappuccino, a drugą obrócić w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
(rys. 15) i zsunąć go do dołu w celu wyjęcia (rys. 16).
3. Dokładnie umyć elementy automatu do cappuccino
za pomocą gąbki i letniej wody.
4. Sprawdzić, czy wskazane strzałkami na rys. 17
otwory nie są zatkane. W razie konieczności, wyczyścić je korzystając ze szpilki.
5. Dokładnie umyć elementy automatu do cappuccino
za pomocą gąbki i letniej wody.
6. Ponownie wprowadzić dyszę i na niej automat do
cappuccino obracając i popychając go do góry, aż do
zamocowania.

Uwaga! Ryzyko oparzenia
Aby uniknąć oparzenia spowodowanego wypryskiwaniem gorącego mleka, przed wyjęciem naczynia
z mlekiem, włączyć parę ustawiając na pozycji O.
8. Spienione mleko wlać do filiżanki z wcześniej przygotowaną kawą. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić ją wg uznania i posypać piankę kakaowym
proszkiem.
•

Zwróć Uwagę:
Po przygotowaniu kawy cappuccino i dezaktywacji
pary za pomocą przycisku
, jeżeli wciśnie się
przycisk
lub
ponownie żądając kawę,
urządzenie posiada zbyt wysoką temperaturę do
wytworzenia kawy (kontrolki
i
migają wskazując, że temperatura jest nieodpowiednia):
konieczne jest poczekanie około dziesięciu minut do
momentu, gdy maszyna nieco się ochłodzi.
W celu szybszego ochłodzenia, po dezaktywacji
funkcji pary, otworzyć pokrętło pary i pozwolić na
wylanie się wody z automatu do cappuccino do naczynia dopóki kontrolki
i
nie przestaną
migać.
Ryzyko Oparzenia!
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

przygotowanie gorącej wody
Uwaga! Ryzyko oparzenia.
Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Gdy filiżanka jest pełna, należy przerwać wytwarzanie gorącej wody, jak wskazano poniżej.
Automat do cappuccino rozgrzewa się podczas wytwarzania i dlatego można go trzymać wyłącznie za uchwyt.
1. Pod dozownikiem ustawić naczynie (możliwie jak
najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
2. Sprawdzić, czy kontrolki
i
są włączone
w sposób stały.
3. Obrócić pokrętło pary na pół obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do
ogranicznika: rozpoczyna się wytwarzanie.
4. Przerwać ustawiając pokrętło pary w pozycji 0.
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•
•

•

Zwróć Uwagę:
Jeżeli tryb „Oszczędność Energii” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.
Jeżeli zaraz po przygotowaniu gorącej wody, chce
się wytworzyć parę, zaleca się otwarcie pokrętła
pary na kilka sekund w celu opróżnienia kanałów
wody.

Uwaga!
Wyciągając zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest
każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie,
nawet, jeśli nie jest pełny.
Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy po kawie napełni się nadmiernie i ekspres
się zablokuje.

Czyszczenie
Czyszczenie urządzenia
Należy czyścić regularnie następujące elementy ekspresu:
- pojemnik na fusy po kawie (A17),
- zbiorniczek na skropliny (A15),
- zbiornik na wodę (A12),
- otwory dozownika kawy (A18),
- lejek do mielonej kawy (A8),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek automatu zaparzającego (A16),
- automat zaparzający (A20).
•

•
•

Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po
kawie usuwając wszystkie pozostałości, które mogą
odłożyć się na dnie.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny
Uwaga!
Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo
opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się
do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny lub otoczenia.
Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w (czerwony)
wskaźnik poziomu zawartości wody (rys. 19). Opróżnić
i wyczyścić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony
wskaźnik będzie widoczny i oczyścić go.
W celu wyjęcia zbiorniczka na skropliny:
1. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po
kawie (rys. 18);
2. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy
po kawie i umyć je;
3. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny wraz z
pojemnikiem na fusy po kawie.

Uwaga!
Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu. Posiadając superautomatyczne De’Longhi niekonieczne
jest korzystanie ze środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Środek odwapniający zalecany
przez firmę De’Longhi jest na bazie składników naturalnych i w pełni biodegradalny.
Żaden komponent urządzenia nie może być myty w
zmywarce.
Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania
kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ
mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych
części, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączenie”) i odłączyć od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać
ekspresu w wodzie.

Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie
Gdy lampka
miga, konieczne jest opróżnienie pojemnika na fusy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie
oczyszczony, lampka miga i urządzenie nie może przygotować kawy.
Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest włączona):
• Otworzyć drzwiczki kontrolne w przedniej części,
wyjąć zbiorniczek na skropliny (rys. 18), opróżnić go
i wyczyścić.

1. Okresowo sprawdzić (około raz w miesiącu) czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudno. W razie potrzeby,
usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki
(rys. 20).
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Czyszczenie zbiornika na wodę
1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po
wymianie filtra zmiękczającego (gdy przewidziany)
czyścić zbiornik na wodę (A12) z użyciem mokrej
szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie włożyć.

6. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do podstawy i na trzpień
u dołu, następnie nacisnąć napis PUSH (NACIŚNIJ)
dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania.

Czyszczenie otworów dozownika do kawy
1. Czyścić otwory dozownika kawy za pomocą gąbki
lub szmatki (rys. 21).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy
nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 22).
Zwróć Uwagę!

Czyszczenie lejka do kawy mielonej
Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek (A8) do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka.

Jeżeli wystąpią trudności w
zamocowaniu automatu zaparzającego, należy (przed
jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rysunku.
7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się, czy obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.
8. Ponownie założyć zbiorniczek na
skropliny i pojemnik na fusy po kawie.
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie automatu zaparzającego
Automat zaparzający (A20) należy czyścić przynajmniej
raz w miesiącu.
Uwaga!
Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy
urządzenie jest włączone.
1. Upewnić się, że maszyna właściwie przeprowadziła
wyłączenie (patrz „Wyłączenie”).
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne.
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po
kawie (rys. 18).
4. Nacisnąć do środka dwa czerwone przyciski i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 23).

Odwapnianie

Odwapniać urządzenie, gdy na panelu sterowania miga
kontrolka
.
Uwaga!
Substancja odwapniająca zawiera kwasy, które mogą
podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych informacji producenta na temat
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu substancji
odwapniającej oraz uwagi dotyczące czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.

Uwaga!
płukać tylko wodą
nie środki czyszczące - nie zmywarka
Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

Zwróć Uwagę:
Korzystać wyłącznie z odwapniacza De’Longhi. Absolutnie nie korzystać z odwapniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w takich przypadkach gwarancja
traci ważność. Ponadto gwarancja nie jest ważna, jeśli
odwapnianie nie jest przeprowadzane regularnie.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
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1. Włączyć ekspres.
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A12).
3. Do zbiornika na wodę wlać substancję odwapniającą
rozpuszczoną w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na opakowaniu substancji odwapniającej).
Pod dozownikiem do gorącej wody ustawić pusty
pojemnik o minimalnej pojemności 1,5L.
4. Poczekać, aż kontrolki
i
będą włączone
w sposób stały.

10. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, wyłącza
się kontrolka
i włącza się kontrolka
, migają kontrolki
,
,
.
11. Ustawić pokrętło na pozycji 0, ponownie napełnić
zbiornik wody, urządzenie wyłączy się automatycznie.
W celu użycia, włączyć urządzenie naciskając przycisk
.

Programowanie twardości wody

Uwaga! Ryzyko oparzenia
Z automatu do cappuccino wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z
rozpryskującą się wodą.
5. Nacisnąć przycisk
i przytrzymać do przez
przynajmniej 5 sekund w celu potwierdzenia wprowadzenia roztworu i włączyć odwapnianie. Kontrolka wewnątrz przycisku pozostanie stale włączona,
wskazując uruchomienie programu odwapniania,
kontrolki
,
i
migają jednocześnie
wskazując konieczność obrócenia pokrętła pary do
pozycji I (nie jest możliwe zaparzenie kawy).
6. Obrócić pokrętło pary w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, do pozycji I:: roztwór odwapniający wypływa z automatu do cappuccino i
zaczyna napełniać znajdujące się pod nim naczynie.
Program odwapniania automatycznie przeprowadza płukania z przerwami, aby usunąć pozostałości
osadów z wnętrza ekspresu do kawy.
Po około 30 minutach zbiornik na wodę jest pusty i włącza się kontrolka
oraz na zmianę kontrolki
,
i
; obrócić pokrętło pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do ogranicznika w
pozycji O.
Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania
świeżą wodą.
7. Opróżnić pojemnik użyty do zbierania roztworu odwapniającego i pusty ustawić pod automatem do
cappuccino.
8. Wyjąć zbiornik wody, opróżnić, przepłukać pod bieżącą wodą, napełnić czystą wodą; kontrolki
,
i
migają jednocześnie.
9. Obrócić pokrętło pary na pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji I. Z
dozownika wypływa gorąca woda.

Komunikat
wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.
Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości
wody (woda bardzo twarda). Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci
wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten
sposób częstotliwość wykonywania odwapniania.
Pomiar twardości wody
1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny „TOTAL HARDNESS TEST” załączony do niniejszej broszury.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną
sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone
kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden
kwadracik odpowiada 1 poziomowi.
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Ustawienie twardości wody
1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (ale podłączone do sieci elektrycznej i główny wyłącznik jest
na pozycji I);
2. Nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez przynajmniej
6sekund:kontrolki
włączają się jednocześnie;
3. Nacisnąć przycisk ECO w celu ustawienie rzeczywistej
twardości (poziom wykryty przez pasek kontrolny).
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Poziom
1

Poziom
2

Poziom
3

Usuwanie

Poziom
4

Ostrzeżenia dotyczące poprawnego usunięcia
produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską
2002/96/WE o Dekretem Legislacyjnym nr
151 z 25 Lipca 2005.
Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt
nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi.
Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji
gminnej lub, gdy jest to możliwe do sprzedawców.
Oddzielne wycofanie z użytku sprzętu AGD pozwala na
uniknięcie negatywnych skutków dla otoczenia i zdrowia
wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na
odzyskanie materiałów, z których jest złożony umożliwiając oszczędność energii i surowców.
Aby zaznaczyć obowiązek selektywnego usuwania
urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony
użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązującą normatywę.

4. Nacisnąć przycisk
w celu wyjścia z menu.
W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na
nowe ustawienie twardości wody.

Dane techniczne

Napięcie:
220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Moc pobierana:
1450 W
Ciśnienie:
15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:
1,7 L
Wymiary szerxwysxgłęb:
280x364x400 mm
Długość kabla:
1,5 m
Ciężar:
10,8 kg

•
•
•
•

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:
Dyrektywa Stand-by 1275/2008
Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE i kolejne
poprawki;
Dyrektywa EMC 2004/108/WE i kolejne poprawki;
Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze
środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami regulaminu Europejskiego 1935/2004.
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ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH PODCZAS NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA
LAMPKI KONTROLNE
1

OPIS

ZNACZENIE

Kontrolki migające

Maszyna nie jest gotowa do wytwarzania kawy
(temperatura wody nie osiągnęła idealnej temperatury). Poczekać, aż kontrolki włączą się na
stałe przed przygotowaniem kawy

12
12
13
1
1
23
24
2
2
34
35
3
3
45
46
4
4
56
57
5
5
67
68
6
6
78
79
7
7
89
8
10
8
8
9
10
9
11
9
9
10
11
10
10
10
11
11
11
11

Kontrolki są włączone w sposób Maszyna znajduje się w temperaturze odpostały
wiedniej do zaparzenia kawy.
Kontrolka jest włączona w spo- Maszyna wytwarza jedną filiżankę kawy
sób stały
Kontrolka jest włączona w spo- Maszyna wytwarza dwie filiżanki kawy
sób stały
Kontrolka pary miga

Maszyna rozgrzewa się do temperatury idealnej do wytworzenia pary. Przed obróceniem
pokrętła pary poczekać, aż kontrolka będzie
włączona stale

Kontrolka pary jest włączona w Maszyna jest gotowa do wytworzenia pary
sposób stały
Kontrolki migają w sposób prze- Urządzenie wykonuje wyłączenie (patrz paramienny
graf „wyłączenie”)
Kontrolki migające

Urządzenie sygnalizuje, że konieczne jest obrócenie pokrętła pary do pozycji I

Kontrolki migają w sposób prze- Urządzenie sygnalizuje, że konieczne jest obrómienny
cenie pokrętła pary do pozycji 0
Kontrolka jest włączona w spo- Urządzenie znajduje się w trybie oszczędności
sób stały
energii
Kontrolka jest włączona w spo- Automatyczny program odwapniania jest w
sób stały
toku
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Znaczenie lampek kontrolnych podczas alarmu
LAMPKI KONTROLNE

OPIS

1

Kontrolka jest włączo- Niewystarczająca ilość wody Napełnić zbiornik na wodę i/lub praw zbiorniku lub zbiornik widłowo go założyć naciskając maksyna w sposób stały

Kontrolka miga

Brudny i/lub zatkany zbiornik

Przepłukać lub przeprowadzić odwapnianie zbiornika

Kawa zbyt drobno zmielona, a
więc wypływa zbyt powoli

Powtórzyć wytwarzanie kawy i przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 10) o jeden rowek w
stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w
toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej
2 kaw, parzenie jest jeszcze zbyt wolne,
powtórzyć korektę za pomocą pokrętła
regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawy)

4
3
5
4
1
7
5
2
8
7
3
6
18
41
9
2
6
52
10
1
93
73
11
2
4
10
48
3
5
11
56
4
7
97
5
8
8
10
7
6
6
11
8
9
9
6
10
10
9
11
11
10

CO ZROBIĆ

został niepoprawnie zamo- malnie, dopóki nie pojawi się odgłos
cowany
mocowania.

2
1
3
2

ZNACZENIE

Ekspres nie jest w stanie przy- Jeżeli problem trwa, obrócić pokrętło
gotować kawy
pary do pozycji I i pozwolić na wypłynięcie wody z automatu do cappuccino

Kontrolka jest włączo- Pojemnik na fusy po kawie Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i
jest pełny lub nie został za- wyczyścić, a następnie założyć go (fig.
na w sposób stały
łożony

Kontrolka miga

Kontrolka miga

18). Ważne: wyciągając zbiorniczek na
skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po
kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli
czynność ta nie zostanie wykonana,
może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na
fusy po kawie napełni się nadmiernie
i ekspres się zablokuje.

Wybrano funkcję „kawa Wsypać mieloną kawę do lejka lub odmielona”
, lecz kawa znaczyć funkcję kawy mielonej
mielona nie została wsypana
do lejka
Ziarna kawy skończyły się

Napełnić pojemnik na ziarna

Jeżeli młynek do kawy jest
hałaśliwy, kamyczek, który
dostał się z ziarnami kawy
zablokował młynek

Zwrócić się do centrum serwisowego

Wskazuje, że konieczne jest
odwapnienie urządzenia

Należy jak najszybciej wykonać program odwapniania opisany w paragrafie „Odwapnianie”
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LAMPKI
KONTROLNE
2

OPIS

2
1
1
47
3
23
2
58
4
43
3
67
5
5
4
4
9
8
7
57
5
10
6
8
8
7
7
11
9
6
68
8
10
9
9
6
6
11
10
10
9
9

ZNACZENIE

CO ZROBIĆ

Nieprawidłowy hałas i Po wykonaniu czyszczenia Pozostawić drzwiczki kontrolne i aukontrolki migają prze- automat zaparzający nie zo- tomat zaparzający poza maszyną.
stał ponownie założony
Wciskać jednocześnie klawisze
,
miennie
do momentu, gdy cztery
kontrolki nie wyłączą sie. Tylko, gdy
wszystkie cztery kontrolki są wyłączone,
można otworzyć drzwiczki dostępu i zamocować automat zaparzający.

Kontrolki migają w
sposób przemienny

Maszyna została włączona
przed chwilą, aparat zaparzający nie został poprawnie
zamocowany i drzwiczki nie
zostały odpowiednio zamknięte

Nacisnąć automat zaparzający na napisie PUSH, aż do usłyszenia odgłosu zaczepienia. Upewnić się, że dwa czerwone przyciski zaskoczyły do zewnątrz.
Zamknąć drzwiczki kontrolne i włączyć
urządzenie

Kontrolki migające

Lejek do mielonej kawy jest
zatkany

Opróżnić lejek używając pędzelka, jak
opisano w par. „Czyszczenie lejka do
kawy”

Kontrolka jest włączona w sposób stały

Po wykonaniu czyszczenia Założyć automat zaparzający zgodnie z
automat zaparzający nie zo- opisem w rozdziale „Czyszczenie autostał ponownie założony
matu zaparzającego”
Wnętrze ekspresu jest bardzo Dokładnie wyczyścić ekspres
brudne

11
11
10
10
11
11

Kontrolka miga

Drzwiczki kontrolne są otwar- Jeżeli nie można zamknąć drzwiczek,
te
upewnić się, że automat zaparzający
został poprawnie zamocowany

Kontrolki migają w
sposób przemienny

Maszyna została włączona Obrócić pokrętło pary w kierunku
z pokrętłem pary w pozycji zgodnym z ruchem wskazówek zegara
wytwarzania
i wyłączyć wytwarzanie

Rozwiązywanie problemów

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.
Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.
PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Kawa nie jest ciepła

•

Filiżanki nie zostały wcześniej nagrzane.

•

Podgrzać filiżanki przepłukując je w gorącej
wodzie (N.B: można użyć funkcji gorącej wody).

•

Automat zaparzający ochłodził się, ponieważ od
zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2/3 minuty.

•

Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat
zaparzający naciskając przycisk
.

•

Kawa jest zbyt grubo zmielona.

•

Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia
kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara przy włączonym młynku do kawy
(rys. 7). Przesuwać o jeden przeskok, aż do
osiągnięcia zadowalającego wypływania
kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu
2 kaw (patrz paragraf „regulacja młynka do
kawy”, str. 186).

•

Kawa nie jest dobra.

•

Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do
kawy espresso.

Kawa nie jest zbyt mocna i
zawiera mało pianki
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PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Kawa wypływa zbyt powoli
lub kropla za kroplą

•

Kawa jest zbyt drobno zmielona.

•

Przesunąć pokrętło regulacji stopnia
zmielenia kawy o jeden rowek w stronę
cyfry 7 w kierunku ruchu wskazówek zegara
przy włączonym młynku do kawy (rys. 7).
Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia
zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest
widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz
paragraf „regulacja młynka do kawy”, str. 186).

Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów
dozownika

•

Otwory dozownika są zatkane.

•

Otwory dozownika oczyścić wykałaczką.

Kawa nie wypływa z otworów dozownika, lecz spod
drzwiczek kontrolnych

•

Otwory dozownika są zatkane suchą zmieloną
kawą.

•

Otwory dozownika oczyścić wykałaczką,
gąbką lub szczoteczką kuchenną.

•

Ruchoma szufladka w drzwiczkach
kontrolnych jest zablokowana.

•

Starannie oczyścić ruchomą szufladkę,
zwłaszcza w pobliżu zawiasów.

Na spienionym mleku są
duże pęcherzyki

•

Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie
jest częściowo odtłuszczone.

•

Stosować raczej mleko odtłuszczone lub
półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli
uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający,
spróbować zmienić markę mleka.

Mleko nie jest zagęszczone

•

Automat do cappuccino jest brudny.

•

Przystąpić do czyszczenia jak wskazano
w paragrafie „Czyszczenie automatu do
cappuccino po użyciu”.

Wytwarzanie kawy zostało
przerwane

•

Urządzenie bezpieczeństwa przerywa
wytwarzanie pary po 3 minutach.

•

Poczekać, następnie uaktywnić funkcję pary.

Urządzenie nie włącza się

•

Wtyczka nie została włożona do gniazdka.

•

Włożyć wtyczkę do gniazdka.

•

Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.

•

Nacisnąć główny wyłącznik w tylnej części
urządzenia na pozycję I (rys. 3).

Obracając pokrętło
pary/gorącej wody do
pozycji I nie wytwarza
się para/gorąca woda z
automatu do cappuccino

•

Otwory automatu do cappuccino i/lub dyszy
pary są zatkane.

•

Przystąpić do czyszczenia automatu do
cappuccino jak wskazano w paragrafie
„Czyszczenie automatu do cappuccino po
użyciu”.

Nie jest możliwe wyjęcie
automatu zaparzającego w
celu wyczyszczenia

•

Maszyna jest włączona lub nie zostało
wykonane całkowite wyłączenie.

•

Automat zaparzający może być wyjęty tylko,
jeżeli urządzenie jest poprawnie wyłączone
(patrz paragraf „Wyłączenie”).
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