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PIERWSZA KAWA

PRZYGOTOWANIE
1. Wł czy zasilanie przyciskiem wł cznika, na pulpicie, po prawej stronie głowicy.
2. Napełni zbiornik wie wod .
3. Poczeka , a czerwona lampka przy wł czniku zasilania przestanie miga i zapali si na stałe.
Oznacza to osi gni cie stanu gotowo ci.
4. Przepłuka ekspres (napełni system wod ):
a) podstawi naczynie pod wylot dyszy; przycisn przycisk gor cej wody i przesun dzwigni
z kulk do ko ca w prawo (pozycja „gor ca woda”); pobiera wod przez ok. 1 min., po czy
przesun d wigni do pozycji pionowej.
b) podstawi naczynie pod wylot głowicy parz cej. Nacisn przycisk du ej fili anki i przepu ci
porcj wody przez wylot głowicy.
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 obok u ytego przycisku fili anki zapali si na stałe.
6. Otworzy głowic – zu yta kapsułka zostanie automatycznie usuni ta do pojemnika.
7. Zamkn głowic .
UWAGI
1. W celu zapewnienia wła ciwej temperatury kawy warto wcze niej podgrza fili ank ,
napełniaj c j gor c wod . Mo na do tego wykorzysta dysz gor cej wody lub głowic
parz c – patrz punkt: „Przepłuka ekspres”.
2. 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.

