Astoria
Divina
ekspres do kawy

Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu
przyjmujemy pod ni¿ej wymienionymi numerami telefonów:
dla dzwoni¹cych z
0-801-673-150 telefonów
stacjonarnych
dla dzwoni¹cych z
0-501-673-150 telefonów komórkowych
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ASTORIA DIVINA - Zagro¿enia i zalecenia
1. ZAGRO¯ENIA I ZALECENIA
& W przepadku awarii nie wolno wykonywaæ napraw i przegl¹dów samodzielnie. Nale¿y powiadomiæ serwis.
& Nigdy nie wyjmowaæ filtra gdy zespól wydania kawy pracuje.(Nast¹pi gwa³towny wyp³yw wody pod
ciœnieniem i mo¿e poparzyæ).

& Nie u¿ywaæ do mycia wody bie¿¹cej ani rozpylaczy wody (mo¿na uszkodziæ czêœci elektryczne)
& Zachowaæ ostro¿noœæ pos³uguj¹c siê koñcówkami wylotowymi wody i pary.
& Nie zajmowaæ siê maszyn¹ gdy jeszcze pracuje.
& Sprawdzaæ okresowo wskaŸnik poziomu wody (4)(schemat) w bojlerze. Bojler wype³nia siê automatycznie.
& Jeœli ekspres nie ma pracowaæ przez d³u¿szy czas, nale¿y spuœciæ wodê z kot³a (zasiêgn¹æ rady w serwisie).
& Bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ instrukcji czyszczenia i konserwacji opisanych w rozdz. 6.

2. PRZEZNACZENIA
Ten ekspres jest przeznaczony do przygotowywania takich napojów jak: herbata, cappuccino oraz s³aba i
mocna kawa.

3. OPIS OGÓLNY
1. Zespó³ spustowy kawy.
2. Pokrêt³o pary.
3. WskaŸnik ciœnieñ w bojlerze i w pompie.
4. WskaŸnik poziomu wody w bojlerze.
5. DŸwignia do rêcznego nape³niania
bojlera wod¹.
6. Regulowana noga.
7. Wylot gor¹cej wody.
8. Uchwyt filtra.
12. Rurka wylotu pary.
13. Gumowa os³ona.
15. W³¹cznik podgrzewacza fili¿anek.
16. Pokrêt³o wody gor¹cej /opcja/.
17. Lampka kontrolna w³¹czenia ekspresu.
18. Podgrzewacz fili¿anek.
20. 22. Przyciski wyp³ywu kawy.
21. Przyciski wyp³ywu wody gor¹cej (exstra
woda na kawê oraz wrz¹tek - herbata).
Pozycje nie objête opisem s¹ opcjonalne w
zale¿noœci od wersji maszyny.

Schemat
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ASTORIA DIVINA - Obs³uga Ekspresu
4. OBS£UGA EKSPRESU
Ten ekspres jest przeznaczony do przygotowywania takich napojów jak: herbata, cappuccino oraz s³aba i
mocna kawa.

4.1 URUCHOMIENIE

& Prze³¹cz g³ówny wy³¹cznik (rys.1) w po³o¿enie (1) i sprawdŸ czy lampka kontrolna (1)(rys. 2) pali siê
& Czekaj a¿ bojler nape³ni siê wod¹ - szybsze nape³nienie rêczne poprzez naciœniêcie dŸwigni zaw.
(5)(schemat)

& Prze³¹cz wy³¹cznik(rys.1) w po³o¿enie(2) aby w³¹czyæ elektryczne grzanie - uchyl lekko zaw. pary.
& Czekaj a¿ ciœnienie pokazywane na wskaŸniku osi¹gnie wielkoœæ robocz¹ (2)(rys. 3). Czas tego rozruchu ok.
30 minut - gdy para zacznie siê wydobywaæ zawór uchylony zamknij.

Rys.1

Rys.2

Rys.3

4.2 MIELENIE I DOZOWANIE KAWY
Przestrzegaj n/w zasad:
& Nie przechowuj du¿ej iloœci kawy ziarnistej w pojemniku (1)(rys.4).
& Mieliæ nale¿y tylko iloœci kawy któr¹ mo¿na zu¿yæ w ci¹gu dnia.
& Nie kupowaæ kawy zmielonej gdy¿ szybko traci swe walory smakowe.
& Sprawdzaæ stopieñ zmielenia. Obecnoœæ py³u œwiadczy o z³ym wyregulowaniu (2)(rys.4) lub zu¿ytych
¿arnach (po ok. 600kg zmielonej kawy).
1. Pojemnik na kawê ziarnist¹
2. Pokrêt³o do ustawiania gruboœci mielenia
3. Urz¹dzenie dozuj¹ce wielkoœæ porcji kawy zmielonej
4. Ugniatacz kawy
5. DŸwignia do wysypu kawy
6. M³ynek
7. Pokrywa pojemnika
8. Pokrywa urz¹dzenia dozuj¹cego
9. Œruba do regulacji wielkoœci porcji kawy

Rys.4

4.3 PRZYGOTOWANIE PORCJI KAWY ZMIELONEJ

& Nape³nij filtr porcj¹ kawy zmielonej (ok. 6-7gr) i dociœnij specjalnym ugniataczem. Wielkoœæ kawy zmielonej
mo¿e byæ za ka¿dym razem zmieniona œrub¹ (9)(rys.4).

& Oczyœæ krawêdŸ obudowy filtra przed zamocowaniem w zespole (6)(rys.5). Umieœæ obudowê filtra do
zespo³u (6)(rys.5). Nie zamykaj zbyt mocno aby nie doprowadziæ do zbyt szybkiego zu¿ycia uszczelniacza.

1. Filtr na 1 fili¿ankê kawy
2. Filtr na 2 fili¿anki kawy
3. Obudowa filtra
4. Wylot kawy do 1 fili¿anki
5. Wylot kawy do 2 fili¿anek
6. Zespó³ spustu kawy

Rys.5

ASTORIA DIVINA - Obs³uga Ekspresu
4.4 PROGRAMOWANIE
Po zaprogramowaniu kawa bêdzie podawana za ka¿dym
razem w takiej samej iloœci.
1) Prze³¹cz wy³¹cznik (1)(rys.6) w pozycjê ON (w³¹czone).
2) Wciœnij i trzymaj wciœniêty nie krócej ni¿ 5 sek.
Przycisk STOP/PROG (1)(rys.7). Wszystkie lampki (2)(rys.7)
powinny siê paliæ.
3) Wciœnij np. pierwszy programowany przycisk (3)(rys.7).
Kawa zacznie wyp³ywaæ. Powinna siê paliæ lampka tylko
nad tym przyciskiem.
4) Gdy iloœæ kawy w fili¿ance bêdzie odpowiednia wciœnij
przycisk STOP/PROG lub przycisk wczeœniej wciœniêty.
5) Wykonaj t¹ procedurê z nastêpnymi porcjami kawy
wykorzystuj¹c przyciski (3)(rys.7).
6) Po zakoñczeniu programowania wy³¹cznik (1)(rys.6)
prze³¹cz w pozycje OFF (wy³¹czone).

Rys.6

UWAGA!
SYSTEM PROGRAMOWANIA WY£¥CZA SIÊ AUTOMATYCZW PO OKO£O 5 SEKUNDACH OD OSTATNIEJ
OPERACJI.

4.5 NAPE£NIANIE FILI¯ANEK KAWY
Naciœnij jeden z przycisków (3)(rys.7). Jeœli chcesz
zatrzymaæ wyp³yv kawy wczeœniej ni¿ to zaprogramowane
wciœnij przycisk STOP(1) lub ten który wczeœniej wcisn¹³eœ
(3)(rys,7). W przypadku nieprawid³owego dzia³ania lub
gdy uszkodzi siê panel z przyciskami mo¿esz u¿yæ
przycisków (1)(rys.7).

Rys.7

UWAGA!
KA¯DORAZOWO JEŒLI PRZYCISK JEST WCIŒNIÊTY JEGO LAMPKA POWINNA SIÊ PALIC A¯ DO ZAKOÑCZENIA
OPERACJI ROBIENIA KAWY. JEŒLI PALI SIÊ WIÊCEJ LAMPEK WY£¥CZ MASZYNÊ NA CHWILÊ I W£¥CZ.
GDY NIE POMAGA SKONTAKTUJ SIÊ Z SERWISEM.
SPRAWDZAJ OKRESOWO CIŒNIENIE WODY PODCZAS PODAWANIA KAWY. MANOMETR POMP (2)(rys.3)
POWINIEN WSKAZYWAÆ 8-9 BARA.
SPRAWDZAJ OKRESOWO STAN ZU¯YCIA FILTRÓW. OBECNOŒÆ USZKODZONYCH KRAWÊDZI LUB FUSÓW KAWY
W FILI¯ANCE ŒWIADCZY O Z£YM STANIE FILTRA.

PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO OTRZYMYWANIA
GOR¥CEJ WODY
1) Prze³¹cz wy³¹cznik (1)(rys.6) w pozycjê ON (w³¹czony)
2) Wciœnij i trzymaj wciœniêty nie krócej ni¿ 5 sek. przycisk (3)(rys.8).
Lampka nad tym przyciskiem zapali siê.
3) Wciœnij przycisk dostawy wody (3)(rys.8). Jeœli iloœæ wody jest
wystarczaj¹ca wciœnij ponownie przycisk (3).

Rys.8
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ASTORIA DIVINA - Podgrzewacz fili¿anek
4.6 OTRZYMYWANIE PARY
Mo¿na otrzymaæ parê przez obrót pokrêt³a (1)(rys.9) w lewo.

Rys.9

UWAGA!
NIE DOTYKAÆ RUREK SPUSTU WODY I PARY. MANIPULOWAÆ OSTRO¯NIE U¯YWAJ¥C SPECJALNEJ GUMOWEJ
OS£ONY (3)(rys.9).

4.7 CAPPUCCINO (OPCJA)
Ekspres posiada przystawkê umo¿liwiaj¹c¹ wytworzenie
piany mlecznej do przygotowania kawy cappuccino.
& Umieœæ cienk¹ rurkê w kartoniku z zimnym mlekiem
(2)(rys.10).
& Podstaw fili¿ankê kawy pod przystawkê.
& Obróæ pokrêt³o (1)(rys.10) w lewo. Po otrzymaniu
odpowiedniej iloœci kremu zamknij dop³yw przez obrót
pokrêt³a w prawo. Mo¿na zmieniaæ konsystencjê
piany poprzez obrót œruby (3).

UWAGA!
ZAPOZNAJ SIÊ Z OPISEM CZYSZCZENIA PRZYSTAWKI
CAPPUCCINO.
Rys.10

5. PODGRZEWANIE FILI¯ANEK
Do wlewania kawy u¿ywaj tylko ogrzanych fili¿anek na
podgrzewaczu (rys.11). W³¹czaj podgrzewanie
wy³¹cznikiem (2) (opcja).
Na podgrzewaczu umieszczaj tylko suche fili¿anki unikniesz porysowania i zabrudzenia osadem kamienia
wodnego p³yty podgrzewacza.

Rys.11
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ASTORIA DIVINA - Czyszczenie i regeneracja
6. CZYSZCZENIE I REGENERACJA
Regularne czyszczenie zapewni bezawaryjne dzia³anie ekspresu oraz dobr¹
jakoœæ kawy.

FILTR I OBUDOWA FILTRA
Codziennie czyœciæ filtr i jego obudowê gor¹c¹ wod¹. Bardzo dobrze jest
moczyæ je w gor¹cej wodzie z dodatkiem specjalnego detergentu przez ca³¹
noc co skutecznie usunie t³uszcz i czarny osad kawowy.

RURKA WYLOTU PARY (2)(RYS.9)
Czyœciæ nale¿y za ka¿dym razem po u¿yciu rurki do podgrzewania mleka,
czekolady. Raz w miesi¹cu sprawdziæ koñcówkê wylotu pary. Czyœciæ i
przepychaæ otwór przy pomocy ig³y.

ZESPÓ£ SPUSTU KAWY
CODZIENNIE (po zakoñczeniu pracy)
& Z dowolnego filtra wyj¹æ sitko i w to miejsce w³o¿yæ „œlepe sitko", w³o¿yæ
filtr do zespo³u.
& Kilkakrotnie wcisn¹æ jeden dowolny przycisk dozowania kawy.
& Zatrzymaæ p³ukanie przyciskiem STOP.
RAZ NA TYDZIEÑ
& Raz na tydzieñ wyj¹æ sitko i w³o¿yæ „œlepe sitko".
& W³ó¿ na œlepe sitko œrodek czyszcz¹cy (mo¿e to byæ pastylka œrodka
czyszcz¹cego). U¿ywaæ tylko œrodków dostarczonych przez serwis.
& Kilkakrotnie wciœnij jeden dowolny przycisk dozowania kawy a¿ przestanie
wyp³ywaæ piana.
& Wyjmij filtr i usuñ œlepe sitko a za³ó¿ normalne sitko. W³ó¿ filtr do zespo³u.
& Kilkakrotnie wciœnij jeden dowolny przycisk celem przep³ukania
i usuniêcia resztek œrodka czyszcz¹cego.

PRZYSTAWKA CAPPUCCINO
KILKA RAZY DZIENNIE:
& Umieœæ rurkê w naczyniu z zimna wod¹ i obróæ pokrêt³o z par¹
(1)(rys.10).
CODZIENNIE (po zakoñczeniu pracy)
& Umieœæ rurkê w naczyniu z roztworem (25 ml specjalnego œrodka
+ 225 ml wody).
& Otwórz zawór pary (1)(rys.10).
& Po zakoñczeniu umieœæ rurkê w naczyniu z zimn¹ wod¹ i przepuœæ przez
uk³ad pokrêt³em sam¹ wodê.
Rys.12

ZMIÊKCZACZ
REGENEROWAÆ NALE¯Y CO 15 DNI.
Jeœli zaniedbuje siê regeneracjê zmiêkczacza w ekspresie pojawi siê kamieñ
wapienny oraz doprowadzi do zatkania ekspresu. Powoduje to przestoje
urz¹dzeñ z powodu remontów które nie s¹ objête gwarancj¹.
Procedura regeneracji zmiêkczacza przebiega nastêpuj¹co:
& Przesuñ dŸwigniê (2) i (7) z lewej na prawo (patrz rysunek). Usuñ wieczko
przez poluzowanie pokrêt³a (1). DoprowadŸ tak¹ iloœæ wody rurk¹ aby
wystarczy³o miejsca do umieszczenia przepisowej iloœci soli ~1 kg.
& Oczyœæ z soli i resztek ¿ywicy uszczelnienie na wieczku.
& Przesuñ dŸwigniê (2) z prawej na lewo (patrz rysunek). Na³ó¿ wieczko i
zaciœnij pokrêt³o (1).
& Spuœæ solankê przez cienk¹ rurkê (6) a¿ woda nie bêdzie dalej s³ona
(ok. 30-60minut).
& Przesuñ dŸwigniê (7) z prawa na lewo do poprzedniej pozycji.
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