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Szanowni Klienci,

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby zapewnić dobre funkcjonowanie nowego urzą-

dzenia, prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami w niniejszym podręczniku użytkownika.
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CZĘŚĆ 1: ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

• Dzieci poniżej 8 roku życia i osoby o osłabionych 

zdolnościach fi zycznych lub umysłowych 

lub osoby niedoświadczone mogą używać to 

urządzenie tylko pod odpowiednim nadzorem 

lub jeśli zostały poinformowane o bezpiecznym 

sposobie użytkowania tego produktu i rozumieją 

potencjalne niebezpieczeństwo. Dzieci mogą 

przeprowadzać czyszczenie i konserwację 

wyłącznie po ukończeniu 8 roku życia i pod 

odpowiednim nadzorem. Utrzymuj urządzenie 

i kabel zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku 

życia.

• Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych 

zasad bezpieczeństwa, włącznie z następującymi:

1.  Nie zanurzaj urządzenia ani kabla zasilającego w wodzie ani innych cieczach.

2. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia, jeżeli są pod nadzorem lub 

zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia związane 

z nieprawidłowym użyciem. 

 Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko 

w przypadku, że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem. Utrzymuj urządzenie i jego kabel zasilający 

z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

 Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fi zycznych, percepcyjnych i umysłowych 

lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone 

o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.

 Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. 

3. Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, technika 

serwisowego lub inną osobę posiadającą wymagane kwalifi kacje, w celu wykluczenia jakiegokolwiek 

niebezpieczeństwa.

4. Przed użyciem urządzenia skontroluj, czy napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada tabliczce 

znamionowej ekspresu.

5. To urządzenie musi być uziemione.

6. Jeśli z urządzenia korzysta się w pobliżu dzieci, należy mieć je pod ścisłym nadzorem.

7. Nie stawiaj tego ekspresu do kawy na gorącej powierzchni lub w pobliżu ognia, aby nie doszło do jego 

uszkodzenia. 

8. Przed czyszczeniem urządzenia oraz jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia, odłącz wtyczkę z gniazdka 

sieciowego. Przed przemieszczeniem, podłączeniem komponentów lub czyszczeniem należy pozostawić 

urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

9. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie wykazuje 

usterkę lub jest uszkodzone w inny sposób. Zwróć się do najbliższego autoryzowanego serwisu 

o przegląd, naprawę lub regulację.

10. Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, może prowadzić do obrażeń osób lub 

do uszkodzenia urządzenia.

11. Umieść urządzenie na równej powierzchni lub stole, nie przewieszaj kabla zasilającego przez krawędź 

stołu lub blatu.

12. Zapewnij, aby kabel zasilający nie dotykał gorącej powierzchni urządzenia.

13. Niektóre części ekspresu są podczas użytkowania gorące, dlatego nie należy ich dotykać gołymi rękami.

14. Nigdy nie zostawiaj pustego dzbanka na płycie grzewczej, mogłaby pęknąć.

15. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

16. Urządzenia nie mogą użytkować osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fi zycznych, 

zmysłowych lub psychicznych, małym doświadczeniu i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem 

lub jeśli nie zostały pouczone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo co do bezpiecznego 

użytkowania urządzenia.

 Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem, aby nie bawiły urządzeniem.

17. Uwaga: W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.

18. Podczas użytkowania powierzchnia urządzenia się nagrzewa i może pozostać gorąca także po 

zakończeniu użytkowania.

19. Zachowaj te wskazówki do wykorzystania w przyszłości.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO
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CZĘŚĆ 2: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Aby pierwsza fi liżanka kawy smakowała wyśmienicie, należy przepłukać ekspres wodą w następujący 

sposób:

1. Wlej 1200 ml wody do zbiornika na wodę.

2. Włóż fi ltr nylonowy do lejka (nie dodawaj kawy), następnie zamknij osłonę zbiornika na wodę.

3. Postaw dzbanek na płycie grzewczej.

4. Podłącz urządzenie do gniazdka, na wyświetlaczu wyświetli się „:”.

5. Wciśnij dowolny przycisk, na wyświetlaczu pojawi się 12:00.

6. Wciśnij jeden raz przycisk ON/OFF, zapali się czerwona kontrolka, a po chwili dzbanek zacznie 

automatycznie przelewać wodę. Po kilku sekundach wciśnij przycisk ON/OFF ponownie, zapali się 

niebieska kontrolka, a urządzenie przejdzie na tryb automatycznego przyrządzania kawy. Niebieska 

kontrolka zgaśnie, a czerwona kontrolka się zapali, urządzenie zacznie przyrządzać kawę i wyłączy się 

automatycznie 2 minuty po zakończeniu przyrządzania. Gdy wciśniesz przycisk ON/OFF ponownie trzy 

razy, czerwona kontrolka zgaśnie i ekspres przestanie pracować.

7. Gdy woda przestanie kapać, można ją wylać. Po dokładnym wyczyszczeniu zbiornika i dzbanka można 

zacząć korzystać z ekspresu.

PRZYRZĄDZANIE KAWY Z EKSPRESU PRZELEWOWEGO

1.  Otwórz osłonę zbiornika na wodę i wlej do zbiornika wodę pitną według znacznika w zbiorniku. 

2. Przy pomocy miarki wsyp kawę mieloną na nylonowe sitko. Licz jedną miarkę na jedną fi liżankę dobrej 

kawy, dokładną ilość możesz wybrać według własnych upodobań.

3. Zamknij pokrywę zbiornika na wodę, a następnie podłącz urządzenie do gniazdka, na wyświetlaczu 

wyświetli się „:”.

4. Włóż nylonowe sitko do lejka.

5. Postaw dzbanek na płycie grzewczej, dbając o to, by oś dzbanka była w osi lejka.

6. Wciśnij dowolny przycisk, na wyświetlaczu pojawi się 12:00. Wciśnij jeden raz przycisk ON/OFF, zapali 

się czerwona kontrolka, a po chwili dzbanek zacznie automatycznie przelewać kawę. Uwaga: dzbanek 

można w dowolnej chwili wyjąć, aby móc podawać kawę, ale nie może to być na dłużej niż 30 sekund, 

w przeciwnym razie kawa może przelać się przez krawędź lejka.
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USTAWIENIE ZEGARA I PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO 

URUCHAMIANIA (tylko dla przyrządzania kawy z ekspresu 

przelewowego)

Urządzenie jest wyposażone w opcję programowania czasu przyrządzania kawy:

1. Po wciśnięciu przycisku PROG można ustawić aktualny czas i czas rozpoczęcia przyrządzania kawy.

2. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetla się CLOCK, można przez wciśnięcie przycisków HOUR i MIN 

ustawić aktualny czas od 0:00 do 23:59.

3. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetla się TIMER, można przez wciśnięcie przycisków HOUR i MIN ustawić 

czas automatycznego uruchomienia od 0:00 do 23:59.

4. Intensywność aromatu można regulować przez wybór jednego „ ”, dwóch „ ” lub trzech 

ziaren kawy „ ” , wciskając przycisk „Mode”.

5. Wciśnij przycisk ON/OFF jeden raz i zapali się czerwona kontrolka, urządzenie zacznie przyrządzać kawę 

i wyłączy się 2 minuty po zakończeniu przyrządzania kawy.

6. Wciśnij przycisk ON/OFF dwa razy, zapali się niebieska kontrolka, a urządzenie przejdzie na tryb 

automatycznego przyrządzania kawy. Niebieska kontrolka zgaśnie, a czerwona się zapali: jednostka 

zacznie przyrządzać kawę w zaprogramowanym czasie.

7. Wciśnij przycisk ON/OFF trzy razy, urządzenie powróci do stanu czuwania.

UWAGA: 
NIE POZOSTAWIAJ EKSPRESU PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA KAWY BEZ NADZORU, PONIEWAŻ 
WYMAGANA JEST JEGO RĘCZNA OBSŁUGA!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz źródło zasilania i pozostaw ekspres do wystygnięcia.

2. Obudowę ekspresu do kawy czyść chłonną gąbką i regularnie czyść także zbiornik na wodę, płytę 

grzewczą, lejek, fi ltr i dzbanek; po wyczyszczeniu wysusz. 

Uwaga: 

Do czyszczenia nie używaj środków czyszczących z alkoholem lub rozpuszczalnikami. Podczas 

czyszczenia nigdy nie zanurzaj obudowy w wodzie.

3. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, wyjmij lejek i fi ltr lub przekręć lejek w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, następnie wyjmij lejek i fi ltr (to dwie możliwości wyjęcia lejka z ekspresu), następnie 

można je wyczyścić. Na koniec należy opłukać je czystą wodą.

4. Wszystkie akcesoria wyczyść w wodzie i dobrze osusz.

USUWANIE OSADU MINERALNEGO

Aby ekspres działał wydajnie, należy usuwać osad z wody co trzy miesiące lub w zależności od jakości wody 

w miejscu użytkowania oraz częstotliwości użytkowania urządzenia. Usuwanie osadu przebiega w następujący 

sposób: napełnij dzbanek jedną częścią białego octu i trzema częściami zimnej wody. Mieszaninę wody z octem 

wlej do zbiornika, nie umieszczaj w lejku żadnej kawy. Pozwól, aby rozczyn został przelany przez urządzenie, 

tak jak opisano w rozdziale „Przed pierwszym użyciem”. W razie potrzeby powtarzaj tak długo, jak wycieka żółty 

płyn. Następnie wylej mieszaninę i przegotuj czystą wodę z kranu, aż przestanie być czuć zapach octu.
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PARAMETRY

Model nr PHCM 3000

Napięcie znamionowe 220 - 240 V - 50/60 Hz

Moc znamionowa 800 W

Pojemność 1,2 l

Masa 2,25 kg

CZĘŚĆ 3: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy Przyczyna Rozwiązanie

Wyciek wody z dzbanka lub 

woda wylewa się z dzbanka

Dzbanek nie jest prawidłowo 

założony

Postaw dzbanek tak, aby jego oś 

była zgodna z osią otworu w lejku.

Kawa kapie zbyt wolno lub 

przelewa się przez krawędź 

wyjmowanego lejka

Kawa jest zmielona zbyt 

drobno lub zawiera zbyt dużo 

tłuszczu

Użyj grubiej zmielonej kawy.

Nylonowy fi ltr jest zbyt 

zanieczyszczony 

Wyczyść fi ltr nylonowy czystą 

wodą.

Resztki kawy w dzbanku W grzałce jest osad Patrz Usuwanie osadu mineralnego

Z dolnej części ekspresu wycieka 

woda.
Nieszczelność urządzenia

Nie używaj ekspresu, oddaj go do 

autoryzowanego serwisu.

Ekspres przestał działać.

Ekspres zbyt się rozgrzał, 

co spowodowało aktywację 

automatycznego systemu 

ochronnego.

Ekspres powinien zacząć ponownie 

działać po 30 sekundach 

bezczynności. Jeśli tak się 

nie stanie, skontaktuj się 

z autoryzowanym serwisem.

Temperatura kawy jest niska niewystarczająca ilość wody
Uzupełnij wystarczającą ilość 

wody

Jeśli nie znajdziesz przyczyny usterki, nie rozbieraj samodzielnie tego urządzenia, lecz skontaktuj się 

z certyfi kowanym ośrodkiem serwisowym.

Właściwa utylizacja produktu: 
To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie wolno w krajach UE wyrzucać do zwykłych pojemników na 

odpady zmieszane. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska naturalnego lub zagrożeniu dla zdrowia na 

skutek nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy poddać go odpowiedniemu recyklingowi, umożliwiając 

w ten sposób ponowne wykorzystanie surowców. Zużyty produkt należy oddać do punktu skupu lub 

skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Sprzedawca może odebrać ten produkt 

i zapewnić jego ekologiczny recykling.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, 

wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
 Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 

elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. 

W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je 

do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach 

europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie 

ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 

źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko 

naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych 

informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku 

niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi 

przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie 

potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zutylizować ten wyrób, prosimy 

o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu utylizacji od  lokalnych 

urzędów lub od sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez 

uprzedzenia.
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