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PRZYGOTOWANIE PIANKI Z MLEKA DO KAWY
CAPPUCCINO ZA POMOC DYSZY PARY

ES 80

Sprawdzi czy głowica parz ca jest pusta !!!!! i zamkni ta.
Wcisn przycisk „para” (z symbolem chmurki) i poczeka a czerwona lampka przy
wył czniku sieciowym zapali si na stałe (oznacza to stan gotowo ci).
Umie ci dysz pary w naczyniu z zimnym mlekiem. Ko cówka dyszy musi by zanurzona w

mleku (w przeciwnym razie istnieje niebezpiecze stwo poparzenia i rozchlapania mleka).
4. Przestawi d wigni z kulk w prawo do pozycji „para-gor ca woda” i rozpocz spienianie
mleka za pomoc strumienia gor cej pary z dyszy.
5. Aby zako czy – przestawi d wigni do poło enia spoczynkowego w pionie.
6.

Schłodzi układ !!!!!, W tym celu zanurzy

zimn wod , wcisn

ko cówk dyszy w naczyniu z
przycisk gor cej wody i na około 30 sek. przestawi d wigni

z kulk w prawo do pozycji „para-gor ca woda”, wypuszczaj c par i gor c wod .
7. Odstawi naczynie; wilgotn szmatk oczy ci ko cówk dyszy z resztek mleka (uwaga – dysza
jest gor ca, istnieje niebezpiecze stwo poparzenia - wykorzysta gumow osłon na dyszy).
Sprawdzi , czy czerwona lampka przy wł czniku pali si na stałe. Je eli nie, (miga) wcisn
przycisk małej albo du ej fili anki, wypuszczaj c porcj zbyt gor cej wody przez wylot kawy.

PRZYGOTOWANIE PIANKI Z MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO
PRZY U YCIU PRZYSTAWKI CAPPUCCINATORE

pusta

1. Sprawdzi czy głowica parz ca jest
!!!!! i zamkni ta.
Podstawi pod wylot dyszy przystawki fili ank na cappuccino.
2. Wcisn przycisk „para” (z symbolem chmurki) i poczeka a czerwona lampka przy
wył czniku sieciowym zapali si na stałe (oznacza to stan gotowo ci).
3. Umie ci ko cówk w yka przystawki w naczyniu lub kartoniku z zimnym mlekiem.
Upewni si , e ko cówka jest zanurzona w mleku i jest wystarczaj ca ilo mleka.
4. Przestawi d wigni z kulk w prawo do pozycji „para-gor ca woda”, uruchamiaj c wypływ
pary z ekspresu. W przystawce, silny strumie pary zasysa mleko i powoduje jego spienianie.
5. Napełni fili ank piank mleczn z mlekiem w danej ilo ci.
Aby zako czy – przestawi d wigni do poło enia spoczynkowego w pionie.
6.

Schłodzi system i oczy ci przystawk !!!!!, W tym celu

przeło y ko cówk w yka przystawki do naczynia z zimn wod i podstawi puste naczynie
pod wylot dyszy. Wcisn przycisk gor cej wody i na około 30 sek. ponownie przestawi
d wigni w prawe skrajne poło enie, uruchamiaj c wypływ wody z par . Nast pi schłodzenie
ekspresu i jednocze nie przepłukanie przystawki wod z naczynia.
7. Sprawdzi , czy czerwona lampka przy wł czniku pali si na stałe. Je eli nie, (miga) wcisn
przycisk małej albo du ej fili anki, wypuszczaj c porcj zbyt gor cej wody przez wylot kawy.
KAWA CAPPUCCINO
- podstawi fili ank ze spienionym mlekiem pod wylot głowicy i przyrz dzi w niej kaw espresso,
- lub - do przygotowanej wcze niej porcji kawy espresso doda porcj spienionego mleka z piank .
UWAGA: Miganie czerwonej diody oznacza brak gotowo ci ekspresu do zrobienia kawy:
- wolno miga – zbyt niska temperatura – poczeka chwil , a si nagrzeje,
- szybko miga – zbyt wysoka temperatura – schłodzi układ !

