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& Opró¿niæ rynienkê. 
& Otworzyæ drzwiczki kluczykiem.

& W³o¿yæ klucz obs³ugi technicznej 
do otworu i przekrêciæ go w 
prawo do oporu.

& Ostro¿nie urwaæ papier nad 
systemem parzenia.
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& Nacisn¹æ przycisk by podnieœæ 
do góry docisk papieru.

& Podnieœæ ramiê docisku i drug¹ 
rêk¹ wyci¹gn¹æ papier.
& Wyj¹æ pojemnik i wyrzuciæ zu¿yty 

papier z fusami.
& Wyp³ukaæ pojemnik ciep³¹ 

wod¹.

& Nacisn¹æ przycisk by wyzerowaæ 
licznik „Pojemnik pe³en”.
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& Wyj¹æ w¹¿ dop³ywu gor¹cej 
wody ze zbiornika mieszalnika.

& Przechyliæ system parzenia do 
ty³u i ostro¿nie wyj¹æ go do góry.

& Zdj¹æ wylew kawy.
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& Wyczyœciæ pêdzelkiem sitko i 
uszczelkê pod komor¹ parzenia.

& Wyczyœciæ wszystkie elementy 
systemu parzenia w ciep³ej 
wodzie.
& Op³ukaæ wszystkie elementy 

dok³adnie gor¹c¹ wod¹. 
(W czasie czyszczenia i p³ukania 
u¿ywaæ klucza do przesuwania 
t³oka).
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& Zmontowaæ wszystkie czêœci w 
odwrotnej kolejnoœci (wylew 
kawy - do systemu parzenia, 
system parzenia - do maszyny
i w¹¿ dop³ywu gor¹cej wody - 
do zbiornika mieszalnika).

& Nacisn¹æ przycisk by opuœciæ 
docisk papieru.

& Wyci¹gn¹æ pojemnik na 
produkty lekko pod k¹tem.
& Zdj¹æ pokrywkê pojemnika. 
& Wysypaæ produkt do czystego 

suchego naczynia.
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& Od³¹czyæ wysyp kawy. & Usun¹æ z pojemnika resztki 
produktu, wyczyœciæ spiralê
i wysyp kawy. 
& Wysuszyæ wszystko. 

& Nasypaæ produkt do pojemnika.
& Na³o¿yæ pokrywkê i wysyp. 
& W³o¿yæ pojemnik na swoje 

miejsce ( sprzêg³o na tylnej 
œciance zbiornika - na wa³ek 
napêdowy w budowie, wystêp 
na spodzie pojemnika - w otwór 
obudowy).

Do czyszczenia systemu parzenia silnie zabrudzonego kaw¹ nale¿y u¿yæ proszku czyszcz¹cego. 
Nalaæ do pojemnika oko³o 5 L gor¹cej wody (przynajmniej 80 C) i rozpuœciæ w niej 25 gram proszku. 
Zanurzyæ system parzenia na oko³o 10 minut nastêpnie op³ukaæ go dok³adnie wod¹, wytrzeæ i  wysuszyæ. 
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& Podstawiæ dzbanek pod 
wylewem.
& Nacisn¹æ przycisk (trwa 

przep³ukiwanie).

& Ponownie nacisn¹æ przycisk 
(trwa przep³ukiwanie). 
& Jeszcze raz nacisn¹æ przycisk 

(trwa przep³ukiwanie).

& Nacisn¹æ przycisk by podnieœæ 
docisk papieru. 
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& Za³o¿yæ rolkê papieru. & Nacisn¹æ przycisk by opuœciæ 
docisk papieru. 

& W³o¿yæ pojemnik na odpady.
& Wyj¹æ klucz obs³ugi technicznej.
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& Zamkn¹æ drzwiczki kluczem.
& Podstawiæ rynienkê. 


