
Zamówienia produktów oraz serwisu 
do naprawy ekspresu przyjmujemy 
pod ni¿ej wymienionymi numerami telefonów:     

0-801-673-150    dla dzwoni¹cych z 
telefonów stacjonarnych    

0-501-673-150    dla dzwoni¹cych z
telefonów komórkowych    

KM31
KAFFEE PAD AUTOMAT

ekspres do kawy

Lub bezpoœrednio do serwisu 
pod ni¿ej wymienionymi numerami telefonów:     

0-58-679-49-29    dla dzwoni¹cych z 
telefonów stacjonarnych    

0-801-567-890    dla dzwoni¹cych z
telefonów komórkowych    
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Przygotowanie do pracy:  Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cznie do 
Przed pierwszym u¿yciem zbiornik na wodê (3), p r a w i d ³ o w o  z a i n s t a l o w a n e g o  g n i a z d k a  
szufladê na padsy (7) i wylewkê kawy (8) nale¿y umyæ elektrycznego. Napiêcie musi  odpowiadaæ 
œrodkiem myj¹cym, a nastêpnie dok³adnie wyp³ukaæ podanemu na tabliczce znamionowej pod spodem 
wod¹.urz¹dzenia.
   Zbiornik na wodê (3) jest wyjmowalny - nale¿y     Przewód elektryczny (kabel) nie mo¿e byæ zagiêty 
nacisn¹æ uchwyt, a nastêpnie wyj¹æ pojemnik. Przy ani stykaæ siê z ostrymi krawêdziami, wilgoci¹, olejem 
montowaniu pojemnika czynnoœci wykonaæ w czy gor¹cymi miejscami.
odwrotnej kolejnoœci.  Nie wolno w³¹czaæ urz¹dzenia, jeœli kabel jest 
       Aby wyj¹æ szufladê na padsy (7), nale¿y przestawiæ uszkodzony. W przypadku uszkodzenia kabel musi 
suwak 5 w prawo do pozycji     . zostaæ wymieniony przez wykwalifikowany serwis. 
Wylewkê kawy (8) mo¿na ustawiaæ w ró¿nych Próba samodzielnej wymiany mo¿e powodowaæ 
wysokoœciach.niebezpieczeñstwo dla u¿ytkownika. Nie w³¹czaæ 
Aby wyj¹æ sitko, nale¿y przekrêciæ wylewkê kawy (8). urz¹dzenia,    jeœli    istnieje    podejrzenie    uszkodzenia   
Po czyszczeniu urz¹dzenia sitko nale¿y umieœciæ na -  w takim przypadku oddaæ urz¹dzenie do naprawy.
miejscu, jak pokazano na rysunku       .    Nie stawiaæ urz¹dzenia na powierzchniach gor¹-
W celu zamontowania wylewki kawy (8) nale¿y cych, jak np. na p³ytach grzewczych itp., lub w pobli¿u 
umieœciæ j¹ od spodu w obudowie i dokrêciæ do otwartego ognia, ani te¿ na mokrych - mo¿e to 
¿¹danej wysokoœci, jak pokazano na rys.       . Obydwie doprowadziæ do uszkodzeñ urz¹dzenia.
dysze wylewki kawy musz¹ zawsze znajdowaæ siê    Urz¹dzenie nie powinno byæ obs³ugiwane przez 
powy¿ej dwóch otworów ociekacza (9).osoby (tak¿e dzieci) z problemami psychicznymi lub 

fizycznymi - dla ich bezpieczeñstwa obs³uga winna 
odbywaæ siê pod nadzorem innych osób. Wyposa¿enie dodatkowe:
       Chroniæ urz¹dzenie przed dzieæmi. Filtr antychlorowy ACF 30
   Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy       Filtr antychlorowy (15) - do zakupienia u dostawcy 
czas - od³¹czyæ je od zasilania. b¹dŸ bezpoœrednio u producenta) odpowiada za 
  Istnieje ryzyko uszkodzenia urz¹dzenia poprzez smak kawy; odfiltrowuje chlor i inne zanieczyszczenia z 
dzia³anie gor¹cej wody i pary wodnej - nale¿y wody.
przestrzegaæ instrukcji obs³ugi.      Wyp³ukany pod bie¿¹c¹ wod¹ element filtra (16) 
     Po  ka¿dym  u¿yciu  zawsze  przestawiæ  suwak  (5)  nale¿y zamontowaæ od góry w opasce (17), nastêpnie 
w pozycjê     . na³o¿yæ uchwyt filtra (18) i dokrêciæ.

       Aby wy³¹czyæ zamontowany u wylotu zbiornika na 
      Uwaga, niebezpieczeñstwo zamarzniêcia! wodê (3) filtr (15), nale¿y nacisn¹æ go w dó³ do oporu.
Po odpowietrzeniu (nape³nieniu wod¹) urz¹dzenie nie    Uwaga - przy przeciêtnym dziennym parzeniu 8 
mo¿e byæ wystawione na dzia³anie mrozu - mo¿e to fili¿anek kawy, filtr musi byæ wymieniony najpóŸniej po 3 
doprowadziæ do powstania uszkodzeñ. Uszkodzenia miesi¹cach (ok 700 fili¿ankach kawy).
powsta³e w wyniku zamarzniêcia nie s¹ objête     Na wskaŸniku terminu wymiany filtra (19) nale¿y 
gwarancj¹. zaznaczyæ czas nastêpnej wymiany.

Odpowietrzanie (dotyczy jedynie nowych urz¹dzeñ):Oznaczenia:
     Przy pierwszym u¿yciu nowe urz¹dzenie musi zostaæ 
uprzednio odpowietrzone:
1. Nape³niony co najwy¿ej do poziomu maksymalnego 

max zbiornik na wodê (3) osadziæ w urz¹dzeniu i 
zamkn¹æ pokrywê (4).

    Zbiornik na wodê (3) nape³niaæ wy³¹cznie zimn¹, 
œwie¿¹ wod¹, nigdy wod¹ gazowan¹ ani innymi 
p³ynami, jak np. mlekiem.
2. Ustawiæ naczynie o wysokoœci maksymalnie 10 cm i 

pojemnoœci minimum 650 ml lub 2 du¿e fili¿anki pod 
wylewk¹ kawy (8). 

3.      Wsun¹æ pust¹ szufladê na padsy (7) do komory 
parzenia (6) i      ustawiæ suwak (5) w pozycji  i 
„parzenie”.     Uwaga - suwaka (5) nie da siê ustawiæ 
w pozycji    , gdy szuflada na padsy (6) nie znajduje 
siê w komorze parzenia (6).

Uruchamianie urz¹dzenia: 4.        W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem    (12). Display   i 
Ustawiæ urz¹dzenie na stabilnej, poziomej, suchej (10) miga na czerwono, a po kilku sekundach 
powierzchni. uruchamia siê pompa. Gdy system grzania nape³ni 
      Uwaga  -  urz¹dzenie  nie  mo¿e  byæ  u¿ytkowane  siê, do podstawionego naczynia wleje siê trochê 
w miejscach po³o¿onych wy¿ej ni¿ 1500 m n.p.m.     wody, a urz¹dzenie po ok. 60 sekundach 
    Niewykorzystan¹ d³ugoœæ kabla mo¿na zwin¹æ i samoczynnie siê wy³¹czy.
przymocowaæ pod spodem urz¹dzenia. 5.     Wylaæ wodê z naczynia i ponownie nacisn¹æ 

czerwona  

migajaca
czerwona   

zielona        

migaj¹ca
zielona

¿ó³ta 

migaj¹ca
czerwona/zielona  

Urz¹dzenie jest odpowietrzane, 
podgrzewa lub p³ucze

Nape³niæ pojemnik na wodê

Gotowy do pracy

Aktywny tryb programowania

Trwa odkamienianie

Opró¿niæ naczynie na zlewki 
(tylko przy odkamienianiu)
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   Przycisk I (12). Rozpocznie siê podgrzewanie wody; by³a widoczna cyfra „2” - w ten sposób jest miejsce 
woda bêdzie podgrzana, gdy po ok. 60 sekundach na 2 padsy. W³o¿yæ pierwszy pads we wg³êbienie, 
pompa siê wy³¹czy, a display   zmieni barwê na tak by papierowa obwódka padsa by³a wywiniêta 
zielon¹. ku górze; drugi pads po³o¿yæ na pierwszym.

     Uwaga, niebezpieczeñstwo poparzenia! Woda jest   Papierowa obwódka drugiego padsa musi byæ 
u³o¿ona na p³asko - nie mo¿e wystawaæ ani byæ gor¹ca!
wywiniêta na zewn¹trz.
Przy zamykaniu szuflady nale¿y zwróciæ uwagê, czy P³ukanie
pads siê nie przesun¹³; w takim przypadku uszczelka W przypadku nieu¿ywania urz¹dzenia przez kilka dni 
szuflady  mo¿e  przepuszczaæ  wodê  na  zewn¹trz.        powinno zostaæ ono przep³ukane - w ten sposób 
I     Dobrze zamkn¹æ komorê parzenia (6) i przestawiæ zawartoœæ systemu podgrzewaj¹cego zostaje 
suwak (5) w pozycjê   , mo¿liwie najdalej w lewo. zast¹piona czyst¹ wod¹.
Poczekaæ,  a¿  Display     zacznie  œwieciæ na zielono. 1. Ustawiæ naczynie o wysokoœci maksymalnie 10 cm i 
15       W zale¿noœci od tego, czy przygotowujemy pojemnoœci minimum 650 ml lub 2 du¿e fili¿anki pod 
jedn¹ czy  dwie  fili¿anki kawy, nacisn¹æ  przycisk     i     wylewk¹ kawy (8);
lub        . Parzenie mo¿na w ka¿dej chwili przerwaæ 2.        Domkn¹æ pust¹ szufladê na padsy (7) w komo-
naciskaj¹c przyciski ponownie. Po zaparzeniu kawy rze parzenia (6) i        ustawiæ suwak (5) w pozycji   i 
ustawiæ suwak (5) w pozycji   , co pozwoli unikn¹æ „parzenie”
kapania. 3.       Nacisn¹æ  oba  przyciski       (11) i          (13) 
Z  powodów  higienicznych  zu¿yty pads nale¿y usun¹æ jednoczeœnie i puœciæ. Pompa zaczyna pracowaæ, a 
z  urz¹dzenia. Padsy z kaw¹ s¹ degradowalne.display     (10) œwieci na czerwono;

4. Po automatycznym wy³¹czeniu siê pompy ustawiæ 
Jak otrzymaæ prawid³owo zaparzon¹ kawê - suwak (5) w pozycji    . Po ok. 90 sekundach display   ! 
wskazówki(12) zaczyna œwieciæ na zielono - urz¹dzenie jest 
Zaparzon¹  kawê  nale¿y  zamieszaæ, aby napar w gotowe do pracy.
ca³ej  fili¿ance  mia³  jednakow¹  moc.  Opakowanie  
z pozosta³ymi padsami szczelnie zamkn¹æ, by unikn¹æ Przygotowywanie kawy 
utraty aromatu. Opakowanie najlepiej przechowywaæ Nale¿y zwróciæ uwagê, czy zbiornik na wodê (3) 
w lodówce. Do zbiornika urz¹dzenia codziennie nape³niony jest wystarczaj¹c¹ iloœci¹ wody. Woda z 
wlewaæ œwie¿¹ wodê. Przed nape³nieniem zbiornik nape³nionego do oznaczenia max zbiornika wystarcza 
starannie wyp³ukaæ. Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie na ok. 12 fili¿anek a 125 ml.
u¿ytkowane przez kilka dni - nale¿y post¹piæ, jak Ustawiæ suwak (5) w pozycji     i      nacisn¹æ przycisk   i 
opisano w czêœci „Czyszczenie”.(12). Display   œwieci na czerwono - urz¹dzenie 

podgrzewa.
Wyposa¿enie dodatkowe - szuflada na kawê mielon¹ 
PK 30.Parzenie padsów z kaw¹
Szuflada na kawê mielon¹ oraz filtry papierowe, W urz¹dzeniu  mog¹  byæ  u¿ywane  wszelkie dostêpne 
przeznaczone do parzenia w urz¹dzeniu kawy w  handlu  miêkkie  padsy o œrednicy zewnêtrznej 7 cm 
mielonej - do kupienia u dostawcy urz¹dzenia b¹dŸ (o zawartoœci kawy ok 7 g). Z padsów o mniejszej 
bezpoœrednio u producenta.œrednicy  nie otrzymamy prawid³owo zaparzonej kawy.
Aby zaparzyæ w urz¹dzeniu kawê mielon¹ i otrzymaæ Im staranniej u³o¿ony zostanie pads w szufladzie, tym 
cremê, nale¿y postêpowaæ jak poni¿ej opisano:lepiej zaparzon¹ kawê siê otrzyma. Wa¿ne jest, by 
1  W³o¿yæ filtr papierowy, zatrzymuj¹cy osady, w kawa w padsie by³a równomiernie roz³o¿ona a¿ po 
pojemnik (21). Mo¿na tak¿e parzyæ kawê mielon¹ bez same brzegi, tak by woda nie przep³ywa³a obok 
filtra papierowego. padsa.       Rozprowadziæ opuszkami palców 
      Nape³niæ szufladê kaw¹ mielon¹ - szuflada mieœci delikatnie kawê wewn¹trz padsa, tak by zniwelowaæ 
jednorazowo 5,5 do 7,5 grama kawy (iloœæ zgrubienie w jego œrodku. 
wystarczaj¹ca na 1 fili¿ankê kawy).  Nigdy nie wk³adaæ do szuflady uszkodzonych 
      Kawê lekko ucisn¹æ i usun¹æ resztki kawy z krawêdzi padsów, gdy¿ wysypuj¹ca siê z nich kawa mo¿e 
szuflady. Szufladki nape³nionej zbyt du¿¹ iloœci¹ kawy zatkaæ system parzenia kawy.
nie bêdzie mo¿na jej zamkn¹æ.
     Zamkn¹æ pokrywê (22) i starannie usun¹æ resztki Jedna fili¿anka  
kawy.  Ustawiæ fili¿ankê na œrodku ociekacza (9) pod wy-
   Resztki kawy mielonej mog¹ zatkaæ otwór (7) w lewk¹ kawy.       Wysun¹æ szufladê na padsy (7) tak, 
szufladce i zablokowaæ komorê parzenia!by z góry na uchwycie by³a widoczna cyfra „1”. 
     Umieœciæ szufladê z kaw¹ mielon¹ w szufladzie na W³o¿yæ w opisany powy¿ej sposób padsa do 
padsy (6), w miejscu przeznaczonym na u³o¿enie 2 szuflady.
padsów, a nastêpnie   dobrze zamkn¹æ komorê 
parzenia (6)     .Dwie fili¿anki 
       Gdy display      œwieci na zielono, nacisn¹æ przycisk    Ustawiæ fili¿anki na ociekaczu odpowiednio pod 
i     . 2     Po zaparzeniu kawy opró¿niæ szufladê na kawê obiema dyszami wylewki kawy (8).    Wysun¹æ 
mielon¹ - usun¹æ fusy i u¿yty filtr papierowy.szufladê na padsy (7) tak, by z góry na uchwycie 
 25        Szufladê na padsy i na kawê mielon¹ wyp³ukaæ 
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Po ka¿dym u¿yciu. elektrycznej jest mniejsze ni¿ 2 W.
     Uwaga - nale¿y sprawdziæ, czy otwór w szufladzie na 
padsy (7) nie jest zatkany. Informacja o poziomie wody w zbiorniku

Poziom wody w zbiorniku (3) jest mierzony poprzez 
Programowanie wielkoœci porcji: ruchomy p³ywak. Gdy poziom ten obni¿y siê poni¿ej 
Iloœæ mielonej kawy w padsie jest dobrana na jedn¹ minimalnego, display    zacznie migaæ na czerwono - 
fili¿ankê o pojemnoœci 125 ml. Iloœæ zaparzonej kawy w dzia³anie urz¹dzenia zostanie przerwane do chwili 
fili¿ance mo¿na zmieniaæ wg w³asnego smaku, uzupe³nienia poziomu wody w zbiorniku (3).
reguluj¹c tym samym moc naparu.
Urz¹dzenie umo¿liwia zaprogramowanie ¿¹danej iloœci Odkamienianie  
kawy, niezale¿nie dla jednej  c    b¹dŸ dwóch fili¿anek 

  Urz¹dzenie musi byæ regularnie odkamieniane, 
TT          kawy.

podobnie jak wszystkie inne pracuj¹ce z gor¹c¹ 
1. Umieœciæ pads w szufladzie jak opisano powy¿ej, 

wod¹. 
przesun¹æ suwak (5) w pozycjê     , mo¿liwie najdalej 

Producent zaleca odkamienianie poprzez u¿ycie 125 
w lewo i poczekaæ, a¿ display      zaœwieci na zielono.

ml œrodka durgol swiss espresso (do zakupienia u 
2. Programowany przycisk       lub             przytrzymaæ 

dostawcy b¹dŸ bezpoœrednio u producenta), 
tak d³ugo (3-4 sekundy), a¿ Display     zacznie migaæ 

przeznaczonego specjalnie do odkamieniania 
na zielono. Tryb programowania jest aktywny. Gdy 

ekspresów do kawy.
fili¿anka nape³ni siê ¿¹dan¹ iloœci¹ kawy, ponownie 

W przypadku nieprzeprowadzenia odkamieniania 
przycisn¹æ  odpowiedni  przycisk     lub        . 

mo¿e dojœæ do uszkodzenia urz¹dzenia.
Parzenie zakoñczy siê i zostanie zaprogramowany 

Podane poni¿ej wartoœci maj¹ znaczenie orientacyjne. 
czas parzenia. Ka¿dorazowe parzenie bêdzie siê 

Odkamienienie nale¿y przeprowadziæ wczeœniej ni¿ 
obecnie odbywaæ w zaprogramowanym czasie.

poni¿ej podano, gdy jakoœæ cremy widocznie siê 
pogorszy, zmniejszy siê iloœæ kawy w fili¿ance lub gdy 

Wskazówki przy programowaniu
podczas podgrzewania kapie z wylewki (8).

Tryb programowania jest aktywny przez 30 sekund przy 
programowaniu dla 1 fili¿anki, lub 60 sekund przy 
programowaniu dla dwóch fili¿anek. 
Je¿eli przycisk odpowiednio     lub          nie zostanie 
ponownie naciœniêty podczas programowania - 
ustawiona zostanie maksymalna iloœæ kawy (wartoœæ 
fabryczna).

oPonowne ustawienie wartoœci fabrycznej 1  dH odpowiada ok. 0,18 mmol/l jonów Ca i Mg (wapnia i magnezu)
Aby powróciæ do ustawieñ fabrycznych, nale¿y:

      Przed odkamienianiem filtr antychlorowy (15, 1. Wy³¹czyæ urz¹dzenie;
wyposa¿enie opcjonalne) nale¿y wyj¹æ ze zbiornika na 2. Przytrzymaæ przycisk     tak d³ugo (3-4 sekund), a¿ 
wodê (3). oba oznaczenia      i      krótko zaœwiec¹.
   Uszkodzenia urz¹dzenia wynikaj¹ce z niew³aœci-
wego odkamieniania i u¿ycia niew³aœciwych œrodków Przygotowanie gor¹cej wody 
nie s¹ objête gwarancj¹.Do zaparzenia herbaty lub napojów z produktów 
     Uwaga - œrodek do odkamieniania mo¿e pozosta-rozpuszczalnych mo¿na u¿yæ gor¹cej wody z wylewki 
wiæ œlady na meblach i tkaninach.(20).

1     Fili¿ankê (nie wy¿sz¹ ni¿ 9,5 cm) nale¿y ustawiæ pod 
Program odkamieniania.wylewk¹ gor¹cej wody (20) na ociekaczu (9) i 
Do odkamieniania urz¹dzenia przeznaczony jest poczekaæ, a¿ Display     zaœwieci na zielono.
automatyczny program odkamieniania, trwaj¹cy 15-6     Ustawiæ pokrêt³o (5) w pozycji „gor¹ca woda”   .
20 minut. Program jest automatycznie dwukrotnie 1     W zale¿noœci od wielkoœci fili¿anki nacisn¹æ przycisk 
przerywany celem uzupe³nienia poziomu wody.T      lub             .
   Uwaga - uruchomiony program odkamieniania nie Nale¿y obserwowaæ iloœæ wody w fili¿ance. 
mo¿e zostaæ zatrzymany przez u¿ytkownika. W razie     Uwaga - nape³nianie fili¿anki mo¿na w ka¿dej chwili 
koniecznoœci nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.przerwaæ naciskaj¹c ponownie przycisk     lub        i  
1.  1   Ustawiæ naczynie o wysokoœci maksymalnie 10 (ten sam, który by³ u¿yty poprzednio).

cm i pojemnoœci minimum 650 ml lub 2 du¿e fili¿anki Przed zabraniem fili¿anki ustawiæ suwak (5) w pozycji    .
pod wylewk¹ kawy (8);Iloœæ gor¹cej wody mo¿na zaprogramowaæ w sposób 

2.        Domkn¹æ pust¹ szufladê na padsy (7) w komo-podany w czêœci „Programowanie wielkoœci porcji”.
rze parzenia (6) i      ustawiæ suwak (5) w pozycji   i 
„parzenie”.Wy³¹czanie urz¹dzenia:

3. Do pustego zbiornika na wodê (3) wlaæ 125 ml p³ynu W ka¿dej chwili mo¿na wy³¹czyæ urz¹dzenie poprzez 
durgol swiss espresso i umieœciæ zbiornik w naciœniêcie przycisku   . Je¿eli urz¹dzenie nie zostanie 
urz¹dzeniu.wy³¹czone  przez  u¿ytkownika,  to  po up³ywie 60 

4. W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem    . Display     miga m inut  od  os ta tn iego u¿yc ia  wy ³¹czy  s iê  
na czerwono. Dolewaæ wody do momentu sta³ego automatycznie. W trybie „off-mode” zu¿ycie energii 

o0 -7  dH         1500 do 2000 fili¿anek
o> 7 -14  dH    1300 do 1600 fili¿anek
o14 - 21  dH    600 do 800 fili¿anek

o>21  dH         400 do 500 fili¿anek

Okreœlenie 
twardoœci 

Twardoœæ 
wody

Odkamieniæ 
po zaparzeniu:

miêkka 

œredniotwarda 

twarda 

bardzo twarda 



- 6 -

KaffeePadAutomat KM 31

      œwiecenia display’a ! (zatrzymania migania). * Regularnie sprawdzaæ, czy otwór w szufladce na 
5.          Obydwa przyciski         i               jednoczeœnie padsy (7) nie jest zatkany.

nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 3-4 sekundy, a¿ lampka 
Nie mo¿na pobraæ gor¹cej wody=  (14) zaœwieci sta³ym ¿ó³tym œwiat³em. Rozpo-
* Sprawdziæ, czy suwak (5) ustawione jest w pozycji ] czyna siê odkamienianie - mo¿na puœciæ przyciski.

(gor¹ca woda).6. Po ok. 10 minutach display   zaczyna migaæ na 
czerwono. Opró¿niæ naczynie na zlewki i podstawiæ 
je pod wylewk¹ gor¹cej wody (20). Starannie Kawa jest niesmaczna
wyp³ukaæ zbiornik na wodê (3) i nape³niæ go czyst¹ Prawdopodobn¹ przyczyn¹ jest niedok³adne 
wod¹ do poziomu max. wyp³ukanie urz¹dzenia.

7.        Ustawiæ suwak (5) w pozycji „gor¹ca woda”   . * Wyp³ukaæ urz¹dzenie, jak opisano w czêœci 
8. Nacisn¹æ przycisk       lub          by rozpocz¹æ „P³ukanie”.

pierwsze p³ukanie.
9. Po ok. 3 minutach lampka   zaczyna migaæ na Kawa jest zbyt s³aba

czerwono i zielono. Opró¿niæ naczynie na zlewki i * Im staranniej u³o¿ony jest pads w szufladce, tym 
podstawiæ je pod wylewk¹ kawy (8). smaczniejsza jest zaparzona kawa. Nale¿y 

10.        Ustawiæ suwak (5) w pozycji „parzenie”      . postêpowaæ wg wskazówek zawartych w czêœci 
11. Nacisn¹æ  przycisk         lub               , by  rozpocz¹æ   „Parzenie padsów z kaw¹”;
      drugie   p³ukanie. * W przypadku u¿ycia kawy mielonej, szufladka musi 
12. Po  kolejnych 3 minutach program  odkamieniania     byæ wype³niona kaw¹ do pe³na;

koñczy siê, a urz¹dzenie wy³¹cza siê auto- * Kawa bêdzie mocniejsza przy ustawieniu mniejszej 
matycznie. Szufladê na padsy (7), wylewkê kawy (8) iloœci wody;
oraz wk³ad sitka najlepiej po zakoñczeniu * U¿yæ gatunku mocniejszej kawy.
odkamieniania umyæ w zmywarce.

Kawa jest zbyt mocna
* Kawa bêdzie s³absza przy ustawieniu wiêkszej iloœci Pomoc przy zak³óceniach pracy urz¹dzenia

wody;Poni¿sze wskazówki  mog¹ pomóc usun¹æ 
* U¿yæ gatunku ³agodniejszej kawy.wystêpuj¹ce zak³ócenia pracy urz¹dzenia. Jeœli oka¿¹ 

siê niewystarczaj¹ce - urz¹dzenie nale¿y oddaæ do 
naprawy do serwisu.

Niezadowalaj¹ca jakoœæ cremy
* Wylewkê kawy wraz z sitkiem (8) regularnie Czerwona lampka miga mimo nape³nionego 

odkamieniaæ i czyœciæ wg wskazówek zawartych w 
zbiornika na wodê

czêœci „Czyszczenie i konserwacja”;
Po d³u¿szym u¿ywaniu urz¹dzenia zabrudzenia lub 

* Jeœli kilkakrotne odkamienianie wylewki i sitka nie 
osady kamienia mog¹ doprowadziæ do zak³ócenia 

przynios³o efektu - nale¿y odkamieniæ ca³e 
ruchu p³ywaka w zbiorniku na wodê (3). W przypadku 

urz¹dzenie;
nowego urz¹dzenia mog¹ to spowodowaæ resztki 

*  Oba sitka nie mog¹ byæ wciœniête jedno w drugie.
opakowania.
* Sprawdziæ, czy p³ywak w zbiorniku na wodê p³ywa 
swobodnie. Wewn¹trz potrz¹sanego zbiornika s³ychaæ 

Nie mo¿na otworzyæ komory parzenia przemieszczaj¹cy siê p³ywak;
Przy zatkanym otworze szuflady na padsy (7) nie mo¿na * Usun¹æ ze zbiornika ewentualne cia³a obce lub 
przesun¹æ suwaka (5).odkamieniæ go.
* Od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania i zostawiæ na kilka 

godzin do ostygniêcia. Jeœli blokada nie ust¹pi, 
Nie mo¿na przep³ukaæ urz¹dzenia

mo¿liwe jest otwarcie awaryjne szuflady przy u¿yciu 
* Sprawdziæ, czy suwak (5) ustawione jest w pozycji    i 

ig³y:
(parzenie).

* Wyj¹æ z urz¹dzenia zbiornik na wodê (3), ociekacz i 
wylewkê kawy z sitkiem (8). Po³o¿yæ urz¹dzenie na 

Nie mo¿na swobodnie domkn¹æ komory parzenia 
jednym z boków - obecnie mo¿na otworzyæ 

* Sprawdziæ, czy pads jest prawid³owo w³o¿ony do 
szufladkê na padsy od do³u przy u¿yciu ig³y. Uwaga - 

szuflady (7). 
mo¿e prysn¹æ kawa.

* Je¿eli u¿ywane s¹ 2 padsy - dolny musi byæ dok³adnie 
* Regularnie sprawdzaæ, czy otwór w szufladce na 

u³o¿ony we wg³êbieniu; 
padsy (7) nie jest zatkany.

* Wyrównaæ powierzchniê padsa usuwaj¹c zgrubienie 
kawy poœrodku.

Pod zbiornikiem na wodê pojawia siê wyciek
Przy parzeniu nie dochodzi do wylania kawy do 

Mo¿liwe, i¿ urz¹dzenie zosta³o uruchomione a pokrywa 
fili¿anki (mimo i¿ pompa pracuje)

zbiornika na wodê (4) nie zosta³a domkniêta, przez co 
* Spróbowa æ przestawiæ suwak (5) ustawione w pozycji 

przy podgrzewaniu woda wylewa siê zamiast trafiaæ 
i    (parzenie) nieco bardziej w lewo.

pod pokryw¹ do zbiornika.
Przyczyn¹ mo¿e byæ zatkany resztkami kawy lub 

* Przy korzystaniu z urz¹dzenia pokrywa zbiornika na 
osadami kamienia otwór w szufladce na padsy (7).

wodê (4) musi byæ zamkniêta.
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I loœæ parzonej  kawy zmniejsza s iê,  mimo    Regularnie sprawdzaæ, czy otwór w szufladce na 
padsy (7) ni e jest zatkany. niezmienianych ustawieñ

* Suwak (5) ustawiaæ w obszarze „parzenie”     mo¿liwie 
Zbiornik na wodê (3) nale¿y myæ wod¹ z dodatkiem najbardziej w lewo;
œrodka myj¹cego i dok³adnie wyp³ukaæ.* Sprawdzaæ regularnie, czy otwór w szufladzie na 
Szufladka na padsy (7), wylewka kawy (8), ociekacz padsy (7) nie jest zatkany;
oraz szufladka na kawê mielon¹ (21/22) mog¹ byæ * Regularnie odkamieniaæ urz¹dzenie.
myte w zmywarce.
Sitko (8) z wylewki kawy najlepiej zanurzyæ w Przy podgrzewaniu kapie z wylewki
odkamieniaczu, a nastêpnie starannie wyp³ukaæ * Odkamieniæ urz¹dzenie;
czyst¹ wod¹. Do mycia sitka nie nale¿y u¿ywaæ * Po parzeniu kawy, pobieraniu gor¹cej wody oraz 
szczoteczki.p³ukaniu zawsze ustawiaæ suwak (5) w pozycji 0, by 
Aby zachowaæ sta³¹, wysok¹ jakoœæ cremy, oba sitka unikn¹æ kapania.
nie mog¹ byæ wciœniête jedno w drugie.
Urz¹dzenie przetrzeæ z zewn¹trz wilgotn¹ szmatk¹. Nie Urz¹dzenie samoczynnie wy³¹cza siê po zakoñczeniu 
u¿ywaæ œ rodków mog¹cych spowodowaæ podgrzewania
zarysowania powierzchni.Gdy podczas podgrzewania (display ! œwieci na 

czerwono) nie zostanie osi¹gniêta odpowiednia dla 
parzenia temperatura, urz¹dzenie po ok. 2 minutach Gwarancja
wy³¹cza siê.
* Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscach po³o¿onych 

wy¿ej ni¿ 1500 m n.p.m. Woda zagotuje siê przed 
uzyskaniem temperatury parzenia.

Urz¹dzenie odpowiada wymogom uni jnym 
2006/95/EG oraz 89/336/EWG.
Po zakoñczeniu eksploatacji urz¹dzenia nie wyrzucaæ Czyszczenie i konserwacja
urz¹dzenia do œmieci, lecz oddaæ je w specjalnym      Przed czyszczeniem od³¹czyæ urz¹dzenie od pr¹du.
punkcie odbioru urz¹dzeñ elektrycznych celem      W   ¿adnym  przypadku   nie   zanurzaæ   urz¹dzenia  
recyklingu.w wodzie. 

Urz¹dzenie objête jest 24 miesiêczn¹ gwarancj¹ dla 
osób fizycznych oraz 12 miesiêczn¹ gwarancj¹ dla 
podmiotów gospodarczych, rozpoczynaj¹c¹ siê w 
momencie zakupu.
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