ES 100

PIERWSZA KAWA

PRZYGOTOWANIE
1. Zale nie od rodzaju i twardo ci u ywanej wody (patrz ulotka „Informacje serwisowe – woda”),
w zbiorniku zainstalowa (lub nie) filtr Brita, po czym napełni zbiornik wod .
2. Podstawi pod wylot kawy naczynie i wł czy zasilanie przyciskiem wł cznika (pierwszy z lewej)
3. Po kilku chwilach urz dzenie automatycznie uruchomi proces płukania: po kilkunastu sek.
gło nej pracy z wylotu kawy zacznie lecie woda i po wylaniu ok. 100 ml płukanie zako czy si .
UWAGA:
- je eli woda si nie pojawi, nale y przyciskiem z symbolem małej lub du ej fili anki wył czy pomp .
Nast pnie podstawi naczynie pod wylot dyszy pary i przestawi pokr tło z lewej strony maszyny
o ¼ obrotu, do pozycji „para-gor ca woda”. Nast pi wł czenie pulsacyjne pompy i po kilkunastu
sekundach – wypływ wody „porcjami” z dyszy. Wył czy pomp , obracaj c pokr tło z powrotem do
pozycji spoczynkowej „0”, wyla wod z naczynia i podstawi je pod wylot kawy w głowicy. Po
wci ni ciu przycisku „ du a fili anka”, urz dzenie uruchomi wypływ wody w ilo ci ok. 100 ml.

4. Sprawdzi czy czerwona lampka przy wł czniku zasilania pali si na stałe.
Je eli tak - urz dzenie jest gotowe do pracy.
KAWA ESPRESSO

1. Podnie pał k d wigni i otworzy głowic parz c .
2. Umiejscowi kapsułk kawy centrycznie na odrzutniku w głowicy.
3. Utrzymuj c pał k d wigni pionowo – zamkn głowic , a nast pnie zacisn , przestawiaj c pał k
d wigni do poziomu.
4. Podstawi pod wylot głowicy fili ank .
5. Wcisn
przycisk oznaczony „mała fili anka” lub „du a fili anka”. Rozpocznie si proces
parzenia kawy, a urz dzenie automatycznie odmierzy odpowiednio 40ml. lub 110 ml. płynu.
Zale nie od rodzaju kapsułki i ilo ci kawy, czas parzenia wynosi od 30 sek. do 2-3 min. Po
zrobieniu kawy, zielona lampka poni ej u ytego przycisku fili anki zapali si na stałe.
6. Otworzy głowic – zu yta kapsułka zostanie automatycznie usuni ta do pojemnika.
7. Zamkn głowic .
UWAGA: W ka dej chwili podczas pracy maszyny, mo emy przerwa lub zako czy parzenie kawy,
wciskaj c jeden z przycisków „ fili anka”. Ponowne wci ni cie przycisku uruchomi nowy proces
przygotowywania i odmierzania kawy.

