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TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, i dlatego od samego początku projektowania do 
końca procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. 
Pomimo to prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania tego urządzenia 
i przestrzeganie poniższych zaleceń.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci 
w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych 
zdolnościach fizycznych 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.

• Urządzenie nie służy do zabawy. Dzieci nie 
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji 
bez nadzoru.

• W przypadku uszkodzenia kabla 
zasilającego, jego wymianę należy zlecić 
wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec 
wystąpieniu zagrożenia. Zabrania się używania 
urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

OSTRZEŻENIE: Otworu napełniającego nie 
wolno podczas użytkowania otwierać.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 
do użytku domowego. Urządzenie nie jest 
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przeznaczone do celów komercyjnych. Nie 
używaj tego urządzenia w poruszających 
się pojazdach ani na statkach, nie używaj go 
na zewnątrz, nie używaj go do innych celów 
niż ten, do którego zostało przeznaczone. 
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku 
w miejscach takich, jak:
– aneksy kuchenne przeznaczone dla 

personelu w sklepach, biurach i innych 
miejscach pracy;

– pokoje hotelowe lub motelowe i inne 
pomieszczenia mieszkalne;

– gospodarstwa rolne;
– przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze 

śniadaniem.
OSTRZEŻENIE: Używaj urządzenia zgodnie 
z instrukcją obsługi. W przeciwnym razie 
może dojść do poparzeń, uszkodzenia 
urządzenia lub powstania niebezpiecznej 
sytuacji.

• Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani 
wtyczki kabla w wodzie ani innych cieczach.

• Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego 
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i wtyczki z wodą lub innym płynem.
• Nie korzystaj z tego urządzenia przy użyciu 

programatora, włącznika czasowego ani 
jakiegokolwiek innego elementu włączającego 
urządzenie automatycznie.

• Urządzenie służy wyłącznie do przyrządzania 
kawy metodą przelewową. Używaj 
urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest 
przeznaczone.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka 
sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne 
podane na tabliczce znamionowej jest zgodne 
z napięciem elektrycznym w gniazdku.

• Urządzenie należy podłączyć wyłącznie 
do gniazdka z uziemieniem. Ze względów 
bezpieczeństwa nie zaleca się używania 
rozdzielników ani przedłużaczy.

• Nie stawiaj urządzenia na parapetach 
okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. 
Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, 
równej i suchej powierzchni.

• Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach 
elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu 
otwartego ognia.
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• Nigdy nie używaj urządzenia w bezpośrednim 
pobliżu wanny, prysznica lub basenu.

• Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalnym 
wyposażeniem dostarczonym razem z nim.

• Jeżeli urządzenie nie będzie używane, 
jeśli zostanie pozostawione bez nadzoru, 
przed jego demontażem lub montażem, 
przed napełnieniem pojemnika, przed 
przemieszczeniem lub czyszczeniem 
urządzenia należy zawsze je wyłączyć i wyjąć 
wtyczkę z gniazdka zasilającego. Przed 
czyszczeniem lub przemieszczeniem należy 
pozostawić urządzenie do ostygnięcia. 

• Utrzymuj urządzenie i jego wyposażenie 
w czystości. Czyszczenie i konserwację wykonuj 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 
Czyszczenie i konserwacja. Nie myj urządzenia 
pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie 
lub innej cieczy.

• Do zbiornika na wodę wlewaj tylko czystą, 
zimną wodę. Nie używaj żadnych innych 
płynów. Nie zaleca się stosowania wody 
o dużym stopniu filtracji, demineralizowanej 
lub destylowanej, ponieważ mogłoby to 
wpłynąć na smak kawy i proces przyrządzania 
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kawy w urządzeniu.
• Nie włączaj urządzenia, jeśli w zbiorniku nie ma 

wody.
• Przed ekstrakcją kawy sprawdź, czy kolba jest 

mocno osadzona w głowicy zaparzającej.
• Nie zwalniaj kolby podczas przygotowania 

kawy, ponieważ gorąca woda w urządzeniu jest 
pod ciśnieniem.

• Na górnej płycie urządzenia przeznaczonej 
do podgrzewania filiżanek nie kładź żadnych 
innych przedmiotów.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka 
sieciowego upewnij się, że napięcie podane na 
tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada 
napięciu w gniazdku.

• Nie odłączaj urządzenia od gniazdka przez 
pociągnięcie za kabel sieciowy. Mogłoby 
dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub 
gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się przez 
pociągnięcie za wtyczkę przewodu sieciowego.
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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE 
WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
• Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel 

zasilający.
• Nie przewieszaj kabla zasilającego przez 

krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, 
aby nie dotykał gorących powierzchni ani się 
nie splątał. Nie kładź ciężkich przedmiotów na 
kablu zasilającym. 

• Ze względów bezpieczeństwa zaleca 
się podłączenie urządzenia do obwodu 
elektrycznego oddzielonego od innych 
urządzeń. Do podłączenia urządzenia do 
gniazdka sieciowego nie używaj rozdzielników 
ani przedłużaczy.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, 
nie zanurzaj urządzenia, podstawy, kabla 
zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych 
cieczach.

• Zaleca się przeprowadzanie regularnych 
przeglądów urządzenia. Nie korzystaj 
z urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób 
uszkodzone lub jeśli uszkodzony jest przewód 
zasilający lub wtyczka. Wszelkie naprawy należy 
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powierzyć najbliższemu autoryzowanemu 
serwisowi Catler.

• Jakąkolwiek konserwację wykraczającą 
poza zwykłe czyszczenie należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi Catler.

• Zaleca się zainstalowanie ochronnika 
przepięciowego (standardowy włącznik 
w gniazdku), aby zagwarantować zwiększoną 
ochronę podczas użytkowania urządzenia. 
Zaleca się, aby w obwodzie elektrycznym, 
w którym urządzenie będzie użytkowane, 
zainstalowany był ochronnik przepięciowy 
(z nominalnym prądem szczątkowym max. 
30 mA). Zwróć się do swego elektryka 
o specjalistyczną pomoc.
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POZNAJ SWÓJ EKSPRES DO KAWY ES 8014
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1. Powierzchnia do podgrzewania 
filiżanek

 Duża powierzchnia do podgrzewania 
filiżanek efektywnie podgrzewa filiżanki, 
pomagając zachować najważniejsze 
cechy prawdziwego espresso, które ma 
być słodkie, kremowe i pełne aromatu.

2. Regulator podawania pary

3. Dysza pary
 Samodzielny thermoblock z pompą 

zapewnia stałe podawanie pary w celu 
uzyskania jedwabistego, gęstego 
mleka z bogatą pianką. Dysza pary 
wyposażona jest w komercyjny przegub 
umożliwiający ruch do 360°, aby można 
było ustawić dyszę pary w potrzebnej 
pozycji.

4. Głowica zaparzająca

5. Kolba

6. Wskaźnik ciśnienia wewnątrz kolby
 Wskaźnik ciśnienia pokazuje aktualne 

ciśnienie, przy którym kawa jest 
ekstrahowana. Dzięki przewodnikowi 
od razu poznasz po tym wskazaniu, czy 
kawa jest przyrządzana pod idealnym 
ciśnieniem.

7. Wyjmowany ociekacz i kratka
 Nierdzewny ociekacz dużej pojemności 

wyłożony jest plastikową miską 
wewnętrzną, zapobiegającą powstawaniu 
plam oleju z ziaren kawy. Jest jednocześnie 
bardzo lekki i łatwo się wyjmuje. 
Dzięki kształtowi miski wewnętrznej 
jest łatwy w czyszczeniu. W misce 
znajduje się wskaźnik napełnienia, który 
automatycznie się wysunie, gdy dojdzie do 
napełnienia miski wodą.

8. Antypoślizgowe gumowe nóżki
 Przednie gumowe nóżki są regulowane, 

umożliwiają wyrównanie urządzenia 
do poziomu i ułatwiają czyszczenie 

powierzchni pod urządzeniem. Tylne 
nóżki są wyposażone w zintegrowany 
mechanizm umożliwiający 
przemieszczanie urządzenia po 
powierzchni roboczej.

9. Pokrywa zbiornika na wodę

10. Panel sterowania
 Panel sterowania umożliwia łatwe 

i szybkie sterowanie urządzeniem.

11. Regulator podawania gorącej wody

12. Dysza podawania gorącej wody
 Dysza podaje gorącą wodę i dzięki 

wyjątkowemu designowi reguluje 
prąd wody. Dysza wyposażona jest 
w komercyjny przegub umożliwiający 
ruch do 360°, aby można było ustawić 
dyszę w potrzebnej pozycji.

13. 3 l zbiornik na wodę
 Wyjmowany zbiornik na wodę jest 

wyposażony w uchwyt ułatwiający 
manipulację.

14. Tylna osłona

15. Wskaźnik niskiego stanu wody 
w zbiorniku
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AKCESORIA

1 2 3 4 5 6 87

1. Nierdzewny dzbanek do spieniania mleka
2. Miarka mielonej kawy
3. Tamper
4. Sitko z pojedynczym dnem

(na 1 i 2 filiżanki)

5. Sitko z podwójnym dnem (na 1 i 2 
filiżanki)

6. Kolba
7. Sitko czyszczące
8. Czyścik

PANEL STEROWANIA

1 2 3 4 5 6

1. Przycisk POWER
 Służy do włączenia i wyłączenia 

urządzenia.
2. Przycisk MANUAL
 Służy do ręcznego podawania kawy.
3. Przycisk 
 Służy do przyrządzania 1 filiżanki kawy.
4. Przycisk 
 Służy do przygotowania 2 filiżanek kawy.

5. Przycisk PROGRAM
 Służy do programowania czasu 

podawania przyrządzanej kawy.
6. Kontrolki świetlne przycisków
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FUNKCJE EKSPRESU DO KAWY ES 8014
Dwie pompy i dwa thermoblocki
Urządzenie jest wyposażone w dwie włoskie 
pompy: 15-barowa pompa do przyrządzania 
kawy i 4-barowa pompa do podawania pary. 
15-borowa pompa zapewnia wystarczające 
ciśnienie dla kompleksowej ekstrakcji 
kawy włącznie z olejkami i substancjami 
aromatycznymi. Druga, 4-barowa pompa 
jest przeznaczona wyłącznie do stałego 
podawania pary w celu uzyskania gęstego 
mleka z bogatą pianką.
Dwa niezależne systemy cieplne 
thermoblock są wyposażone w warstwę stali 
nierdzewnej i mosiądzu. Podgrzewają wodę 
w systemie wewnętrznym i zapewniają, 
że przy wyborze funkcji zawsze zostanie 
osiągnięta precyzyjna temperatura i nie 
trzeba będzie czekać, aż woda się podgrzeje. 
Ponadto zmniejszają wahania temperatury 
w systemie wewnętrznym.

Jednoczesne podawanie kawy i spieniania 
mleka
Dzięki systemowi dwóch pomp 
i thermobloków będziesz móc jednocześnie 
ekstrahować kawę i spieniać mleko. 
Jest to system, w który wyposażone są 
profesjonalne urządzenia do przyrządzania 
kawy.

Wskaźnik i przewodnik po ciśnieniu
Wskaźnik jest wyposażony w prosty 
przewodnik, przy pomocy którego 
natychmiast poznasz, czy kawa jest 
przyrządzania przy optymalnym ciśnieniu.
Jeśli znacznik wskaźnika osiągnie środkowe 
wartości, kawa jest przyrządzana przy 
optymalnym ciśnieniu. Jeśli jednak znacznik 
wskaźnika pozostanie poniżej środkowej 
wartości, mówi się o tzw. niedoparzonej 
kawie. Jeśli jednak znacznik wskaźnika 
przekroczy środkową wartość, mówi się 
o tzw. przeparzonej kawie.

Aby osiągnąć optymalne ciśnienie, należy 
prawidłowo łączyć stopień zmielenia kawy, 
ilość kawy w sitku i siłę ubijania kawy.
Rada: Zaleca się używanie świeżej kawy 
mielonej.

Głowica zaparzająca i dźwignia
Głowica zaparzająca, dźwignia i sitka są 
zaprojektowane jak dla profesjonalnych 
urządzeń do przyrządzania kawy. Ponadto 
są uzupełnione o stal nierdzewną 
i mosiądz, które zapewniają ich twardość 
i wytrzymałość. Wszystkie te części pomagają 
w przyrządzaniu kawy. Sitka są wystarczająco 
duże, aby zmielić do nich potrzebną 
ilość kawy. Głowica zaparzająca potrafi 
równomiernie rozprowadzić ciśnienie w celu 
uzyskania idealnego ciśnienia podczas 
przyrządzania kawy.

Panel sterowania
Panel sterowania umożliwia łatwe i szybkie 
sterowanie urządzeniem, tak ręczne, jak 
i programowanie czasu podawania kawy. 
Objętość kawy ustawiona fabrycznie wynosi 
35 ml na filiżankę, jednak dzięki łatwej 
regulacji można zmienić czas podawania 
kawy i zapisać w pamięci urządzenia.

Parzenie wstępne
Funkcja zaparzania wstępnego jest 
wykorzystywana automatycznie podczas 
użycia przycisków MANUAL, , . Jest to 
zwilżenie kawy mielonej w sitku przed samą 
ekstrakcją. Dzięki niemu w pełni uwolni się 
aromat i przyrządzana kawa będzie bogatsza 
w substancje eteryczne.

Filtr Anti Calc
Filtr Anti Calc zmniejsza ilość osadu, który 
może zepsuć smak i zapach wody, co 
znacząco wpływa na przyrządzaną kawę. 
Ponadto zapobiega powstawaniu osadu 
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wapiennego, przez co zmniejsza potrzebę 
odwapniania i przedłuża trwałość urządzenia.
Filtr Anti Calc znajduje się w zbiorniku na 
wodę, a jego żywotność wynosi około 
12 miesięcy przy zwykłym użytkowaniu dla 
potrzeb domowych. Jeśli jednak używasz 
urządzenia częściej, np. w działalności 
komercyjnej, zaleca się wymianę filtra co 
3 miesiące.
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WYKORZYSTANIE EKSPRESU DO KAWY ES 8014

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń z urządzenia wszystkie części 
opakowania i przekaż je do utylizacji. Przed 
utylizacją opakowania upewnij się, że wyjęto 
z niego wszystkie akcesoria.
Akcesoria umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem 
odrobiny płynu do mycia naczyń, a następnie 
dobrze opłucz.
Urządzenie przetrzyj miękką gąbką lekko 
zwilżoną w ciepłej wodzie i wytrzyj do sucha.
Postaw urządzenie na równej, suchej i czystej 
powierzchni. Upewnij się, że ociekcz i kratka 
są prawidłowo zamontowane w urządzeniu. 
W razie potrzeby odkręć lub dokręć 
przednie regulowane nóżki, aby zapewnić 
wypoziomowanie urządzenia.

Napełnienie zbiornika
Zbiornik na wodę można napełniać w dwa 
sposoby: przez otwarcie pokrywki zbiornika 
lub przez wyjęcie zbiornika.
Pokrywka zbiornika znajduje się w górnej 
części urządzenia za powierzchnią do 
podgrzewania filiżanek. Otwórz pokrywkę 
i wlej do zbiornika zimną, czystą wodę przez 
otwór w górnej części. Następnie zamknij 
pokrywkę.
Aby móc wyjąć zbiornik na wodę 
z urządzenia, należy najpierw otworzyć tylną 
osłonę. Napełnij zbiornik czystą, zimną wodą. 
Następnie włóż zbiornik z powrotem do 
urządzenia i zamknij tylną osłonę.
Podczas napełniania zbiornika wodą 
należy przestrzegać poziomu minimalnego 
i maksymalnego. Nigdy nie napełniaj 
zbiornika ponad znacznik maximum.

OSTRZEŻENIE:
Do zbiornika na wodę wlewaj tylko 
czystą, zimną wodę. Nie używaj 
żadnych innych płynów. Nie zaleca się 
stosowania wody o dużym stopniu 
filtracji, demineralizowanej lub 
destylowanej, ponieważ mogłoby 
to wpłynąć na smak kawy i proces 
przyrządzania kawy w urządzeniu.

UWAGA
Nie pozostawiaj wody w zbiorniku 
dłużej niż 1 dzień. Do przyrządzania 
kawy dobrej jakości należy zawsze 
używać świeżej wody . W przeciwnym 
razie smak uzyskanego napoju może 
zostać pogorszony. Jeśli nie będziesz 
używać urządzenia, wyjmij zbiornik 
i wylej z niego wodę.

Włączanie i wyłączanie

UWAGA!
Przed włączeniem 
urządzenia upewnij 
się, że regulator 
podawania 
pary i regulator 
podawania gorącej 
wody są w pozycji 
OFF.
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1. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazdka sieciowego.

2. Wciśnij jeden raz przycisk POWER, aby 
włączyć urządzenie. Kontrolka świetlna 
przycisku POWER zacznie mrugać. To 
znaczy, że urządzenie rozgrzewa się do 
temperatury roboczej.

3. Gdy kontrolka przycisku POWER 
przestanie mrugać i pozostanie zapalona, 
urządzenie jest gotowe do użycia. 
Kontrolki świetlne przycisków MANUAL, 

,  także się zapalą.
4. Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij krótko 

przycisk POWER. Wszystkie kontrolki 
świetlna zgasną.

UWAGA
Podczas podgrzewania z urządzenia 
może wydostawać się para lub może 
być słychać dźwięk pompy. Jest to 
normalne zjawisko.

Podgrzewanie filiżanek
Podgrzana filiżanka pomaga utrzymać 
optymalną temperaturę kawy. Filiżankę 
można podgrzać, używając gorącej 
wody z ekspresu i kładąc ją na płycie do 
podgrzewania filiżanek.

Wybór sitka
Twój ekspres do kawy Catler ES 8014 
dostarczany jest z sitkami z pojedynczym 
i podwójnym dnem.
Sitka z pojedynczym dnem (na 1 i 2 filiżanki) 
są przeznaczone do używania świeżo 
zmielonej kawy i umożliwiają użytkownikowi 
eksperymentowanie z mieleniem 
i dozowaniem, a tym samym uzyskiwanie 
bardziej zrównoważonej kawy.
Sitka z podwójnym dnem (na 1 i 2 filiżanki) 
są przeznaczone do używania wcześniej 
zmielonej kawy i regulują ciśnienie, co 
pomaga zoptymalizować parzenie kawy 

i tworzenie pianki bez względu na stopień 
zmielenia, dozowanie i nacisk przy ubijaniu.
Do przyrządzenia jednej porcji kawy użyj 
sitka na 1 filiżankę, a do przyrządzania 
2 porcji kawy lub mocnej kawy w dużej 
filiżance lub kubku użyj sitka na 2 filiżanki.

Ubicie kawy
Do kolby włóż sitko. Podgrzej kolbę i sitko, 
umieszczając je pod głowicą zaparzającą 
i wciskając przycisk MANUAL. Z głowicy 
zaparzającej zacznie wyciekać gorąca 
woda. W ten sposób podgrzejesz te 
części i usuniesz resztki kawy mielonej 
i zanieczyszczenia z głowicy zaparzającej.
Gdy tylko kolba i sitko jest wystarczająco 
podgrzane, wciśnij ponownie przycisk 
MANUAL, a podawanie gorącej wody 
zostanie zatrzymane.
Starannie wytrzyj kolbę i sitko do sucha 
i napełnij je świeżo zmieloną kawą mieloną.
Kawę mieloną w sitku ubij tamperem.
Z krawędzi sitka zetrzyj nadmiar kawy.

UWAGA
Kawę ubij dość mocno (z naciskiem 
15–20 kg). Ilość naciśnięć nie jest tak 
ważna, jak stały nacisk przez cały czas. 
Aby zapewnić właściwe dozowanie, 
metalowa krawędź tempera powinna 
być wyrównana z  górną częścią sitka 
PO całkowitym ubiciu  kawy.

Włożenie kolby do głowicy zaparzającej
Umieść kolbę pod głowicą zaparzającą 
tak, aby rękojeść była skierowana w lewo. 
Włóż kolbę do głowicy zaparzającej i obróć 
w prawo, czyli w kierunku środka głowicy 
zaparzającej do momentu, w którym 
poczujesz opór.
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UWAGA
Aby móc wyjąć kolbę z głowicy 
zaparzającej, postępuj w przeciwnej 
kolejności.

PODSTAWOWE FUNKCJE

Przyrządzanie 1 filiżanki kawy – przycisk 
Przycisk  służy do przyrządzania 1 filiżanki 
kawy.
Gdy urządzenie jest przygotowane do 
użycia, wciśnij krótko przycisk . Proces 
przyrządzania kawy automatycznie się 
uruchomi, a do filiżanki wleje się około 
35 ml kawy. Jest to ilość kawy ustawiona 
fabrycznie. Kontrolki świetlne POWER i   
zostaną zapalone, podczas gdy pozostałe 
kontrolki zgasną.
Gdy do filiżanki naleje się ustawiona ilość 
kawy, podawanie kawy automatycznie się 
zatrzyma.
Do przyrządzenia 1 filiżanki kawy zaleca się 
używanie sitka do przyrządzania 1 filiżanki.

UWAGA
Częścią przyrządzania 1 fi liżanki 
kawy jest także funkcja zaparzania 
wstępnego. W ramach funkcji 
zaparzania wstępnego urządzenie w 3 
krótkich impulsach zaczerpnie do sitka 
wodę, a następnie ekstrakcja kawy 
uruchomi się przy pełnym ciśnieniu.

UWAGA
Proces podawania kawy można 
przerwać w dowolnej chwili przy 
pomocy przycisku MANUAL,  lub 

.

Przyrządzanie 2 filiżanek kawy – przycisk 

Przycisk  służy do przyrządzania 
2 filiżanek kawy.
Gdy urządzenie jest przygotowane do 
użycia, wciśnij krótko przycisk . Proces 
przyrządzania kawy automatycznie się 
uruchomi, a do filiżanek wleje się około 
70 ml kawy. Jest to ilość kawy ustawiona 
fabrycznie. Kontrolki świetlne POWER i   
zostaną zapalone, podczas gdy pozostałe 
kontrolki zgasną.
Gdy do filiżanki naleje się ustawiona ilość 
kawy, podawanie kawy automatycznie się 
zatrzyma.
Do przyrządzenia 2 filiżanek kawy zaleca się 
używanie sitka do przyrządzania 2 filiżanek.

UWAGA
Częścią przyrządzania 2 fi liżanek 
kawy jest także funkcja zaparzania 
wstępnego. W ramach funkcji 
zaparzania wstępnego urządzenie w 3 
krótkich impulsach zaczerpnie do sitka 
wodę, a następnie ekstrakcja kawy 
uruchomi się przy pełnym ciśnieniu.

UWAGA
Proces podawania kawy można 
przerwać w dowolnej chwili przy 
pomocy przycisku MANUAL,  lub 

.

OBSŁUGA RĘCZNA
Przycisk MANUAL służy do ręcznej obsługi 
przyrządzania kawy. Będziesz mieć pełną 
kontrolę nad długością podawania kawy.
Gdy urządzenie jest przygotowane do 
użycia, wciśnij krótko przycisk MANUAL, 
aby rozpocząć podawanie kawy. Kontrolki 
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świetlne MANUAL i POWER pozostaną 
zapalone, podczas gdy kontrolki świetlne 
przycisków  i   zgasną.

Gdy do filiżanek wlała się wystarczająca ilość 
kawy, wciśnij przycisk MANUAL ponownie, 
aby zakończyć podawanie kawy.

UWAGA
Częścią ręcznej obsługi przyrządzania 
kawy jest także funkcja zaparzania 
wstępnego. W ramach funkcji 
zaparzania wstępnego urządzenie w 3 
krótkich impulsach zaczerpnie do sitka 
wodę, a następnie ekstrakcja kawy 
uruchomi się przy pełnym ciśnieniu.

UWAGA
Ręcznie regulowany czas podawania 
kawy nie zapisze się w pamięci 
urządzenia.

PROGRAMOWANIE

Przycisk PROGRAM służy do programowania 
czasu podawania przyrządzanej kawy. 
Objętość ustawiona fabrycznie dla 1 filiżanki 
wynosi 35 ml, a dla 2 filiżanek – 70 ml. 
Wartości te jednak można zmienić i zapisać 
w pamięci urządzenia.

Programowanie czasu podawania dla 
1 filiżanki
1. Do kolby włóż sitko do przyrządzania 

1 lub 2 filiżanek, a do sitka zmieloną 
kawę. Kawę ubij i włóż do głowicy 
zaparzającej. Pod kolbę włóż filiżankę.

2. Wciśnij jeden raz przycisk PROGRAM. 
Kontrolki świetlne PROGRAM, POWER, 

 i   pozostaną zapalone, podczas 

gdy kontrolka świetlna MANUAL zgaśnie.
3. Wciśnij jeden raz przycisk . Kontrolki 

świetlne POWER i   zostaną zapalone, 
podczas gdy kontrolka  zgaśnie.

4. Gdy do filiżanki wleje się pożądana ilość 
kawy, tj. po wybranym przez siebie czasie, 
wciśnij przycisk . Zabrzmi 2-krotny 
sygnał dźwiękowy i nowo ustawiony 
czas podawania kawy zostanie zapisany 
w pamięci urządzenia.

5. Urządzenie przełączy się na tryb 
czuwania i będzie ponownie 
przygotowane do kolejnego użycia.

Programowanie czasu podawania dla 
2 filiżanek
1. Do kolby włóż sitko do przyrządzania 

2 filiżanek, a do sitka zmieloną kawę. 
Kawę ubij i włóż do głowicy zaparzającej. 
Pod kolbą umieść 2 filiżanki lub duży 
kubek.

2. Wciśnij jeden raz przycisk PROGRAM. 
Kontrolki świetlne PROGRAM, POWER, 

 i   pozostaną zapalone, podczas 
gdy kontrolka świetlna MANUAL zgaśnie.

3. Wciśnij jeden raz przycisk . Kontrolki 
świetlne POWER i   zostaną zapalone, 
podczas gdy kontrolka  zgaśnie.

4. Gdy do filiżanki wleje się pożądana ilość 
kawy, tj. po wybranym przez siebie czasie, 
wciśnij przycisk . Zabrzmi 2-krotny 
sygnał dźwiękowy i nowo ustawiony 
czas podawania kawy zostanie zapisany 
w pamięci urządzenia.

5. Urządzenie przełączy się na tryb 
czuwania i będzie ponownie 
przygotowane do kolejnego użycia.
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UWAGA
Urządzenie automatycznie się 
zatrzyma, gdy podawanie kawy lub 
gorącej wody osiągnie 240 ml. Jest 
to element zabezpieczający, który 
chroni urządzenie przed przegrzaniem 
i uszkodzeniem.

UWAGA
Podczas przyrządzania kontrolka 
świetlna POWER może zacząć mrugać. 
To znaczy, że urządzenie rozgrzewa się 
do temperatury roboczej. Nie ma to 
wpływu na przyrządzanie kawy.

Po zakończeniu przyrządzania kawy
Aby wyjąć kolbę z głowicy zaparzającej, 
obróć uchwyt kolby w lewo i wyjmij kolbę.
Osad kawowy wyklep do kosza na odpadki 
lub do kompostu.
Wyjmij sitko z kolby. Jeśli trudno wyjąć sitko, 
włóż paznokieć lub nóż między krawędź sitka 
a krawędź kolby i ostrożnie podnieś sitko.
Opłucz kolbę i sitko pod bieżącą wodą, aby 
usunąć resztki mielonej kawy.
Opłucz głowicę zaparzającą przez wciśnięcie 
przycisku MANUAL. Z głowicy zaparzającej 
zacznie wyciekać gorąca woda. W ten 
sposób usuniesz resztki kawy mielonej 
i zanieczyszczenia.

UWAGA!
Sitko i część 
kolby, która była 
włożona w głowicy 
zaparzającej, 
mogą być bardzo 
gorące. Zachowaj 
ostrożność podczas 
obchodzenia się 
z sitkiem i kolbą. 
Istnieje ryzyko 
poparzenia.

Tryb czuwania
Urządzenie przełączy się automatycznie na 
tryb gotowości po 1 godzinie bezczynności. 
Kontrolka świetlna POWER będzie się powoli 
zapalać. Wciśnięcie dowolnego przycisku 
anuluje tryb czuwania.

Automatyczne wyłączanie
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 
26 godzinach bezczynności. Włącz ekspres 
przyciskiem POWER.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH

Ta funkcja służy do wznowienia wartości 
fabrycznych urządzenia. Dojdzie jednak 
do usunięcia wszystkich ustawień 
wprowadzonych przez użytkownika.
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1. Najpierw upewnij się, że regulator 
podawania pary i regulator podawania 
gorącej wody są w pozycji OFF.

2. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazda sieciowego i włącz urządzenie.

3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MANUAL, 
a następnie wciśnij jeszcze przycisk 
POWER. Następnie wciśnij przycisk 
MANAUL.

4. Jeśli zabrzmi 4-krotny sygnał dźwiękowy, 
a kontrolka świetlna POWER zamruga, 
oznacza to, że ustawienia fabryczne 
zostały przywrócone.

SPIENIANIE MLEKA

Spienianie mleka przebiega przy pomocy 
dyszy pary. Para pełni dwie istotne funkcje: 
podgrzewa mleko, a jednocześnie wzbogaca 
je o pęcherzyki powietrza, które tworzą 
aksamitnie jedwabistą śmietankową piankę. 
Tak samo jak przyrządzanie doskonałej 
filiżanki kawy, także spienianie mleka 
wymaga czasu i doświadczenia.
Należy pamiętać, że kawa espresso jest 
podstawą wszystkich napojów kawowych, 
a mleko jest jej uzupełnieniem.
1. Do nierdzewnego dzbanka wlej 

schłodzone świeże mleko.
2. Przed rozpoczęciem procesu spieniania 

należy wyczyścić dyszę pary, aby 
usunąć ewentualne resztki mleka i inne 
zanieczyszczenia. Dyszę pary skieruj na 
kratkę i obróć regulator podawania pary. 
Pozwól, by para z dyszy wydostawała się 
przez kilka sekund, następnie przełącz 
regulator podawania pary na pozycję 
OFF.

3. Obróć dyszę pary tak, aby była 
skierowana w kierunku od urządzenia 
pod kątem około 45°.

4. Zanurz dyszę pary w dzbanku z mlekiem 
tak, aby koniec dyszy pary był zanurzony 
na około 1 cm w mleku.

5. Przy pomocy regulatora podawania 

pary włącz podawanie pary. Podczas 
podawania pary będzie słychać dźwięk 
pompy. Jest to normalne zjawisko.

6. Obróć dzbanek tak, aby dysza pary 
była położona na dzióbku dzbanka, 
a następnie powoli przesuwaj dzbanek 
w dół, aż koniec dyszy będzie zanurzony 
tuż pod poziomem mleka. W ten sposób 
mleko zacznie w dzbanku wirować.

7. Podczas podgrzewania i spieniania 
powoli rośnie także poziom mleka. 
Ostrożnie przesuwaj dzbanek w dół 
tak, aby koniec dyszy pary był zawsze 
zanurzony tuż pod poziomem mleka.

8. Gdy powstanie wystarczająca ilość piany, 
zanurz dyszę pary w mleku, aby podgrzać 
mleko w dzbanku.

9. Gdy mleko osiągnie temperaturę 60–
65°C, obróć regulator pary na pozycję 
OFF. Jeśli nie masz termometru do 
pomiaru temperatury w mleku, można 
określić temperaturę, przykładając dłoń 
do dna dzbanka. Jeśli dno dzbanka 
zacznie parzyć dłoń przez około 3 
sekundy, mleko jest wystarczająco 
podgrzane i można zatrzymać 
podawanie pary.

10. Wyjmij dyszę pary z dzbanka i wytrzyj 
dyszę przy pomocy czystej, lekko 
zwilżonej gąbki. Zaleca się czyszczenie 
dyszy pary natychmiast po spienianiu. 
Dyszę pary skieruj na kratkę i obróć 
regulator podawania pary. Pozwól, by 
para z dyszy wydostawała się przez 
kilka sekund, następnie przełącz 
regulator podawania pary na pozycję 
OFF. Ponownie wytrzyj dyszę pary przy 
pomocy czystej, lekko zwilżonej gąbki.

11. Postukaj lekko dzbankiem z mlekiem 
w blat. W ten sposób uwolnisz nadmiar 
pęcherzyków powietrza. Zamieszaj 
mleko w dzbanku, aż mleko i piana będą 
gładkie i lśniące. W ten sposób połączysz 
mleko i pianę mleczną. Nalej mleko do 
napoju kawowego.
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Rady i wskazówki
Ilość mleka zależy od ilości przyrządzanych 
filiżanek kawy, ewentualnie od rozmiaru 
filiżanki i rodzaju napoju kawowego. 
Dzbanek powinien być jednak przynajmniej 
w połowie pełen, a ilość mleka nie powinna 
przekraczać 2/3 całej pojemności dzbanka. 
Pamiętaj, że podczas spieniania mleko 
zwiększy objętość i gdyby dzbanek był 
niemal pełen, mogłoby dojść do jego 
wykipienia.
Zaleca się używanie dobrze schłodzonego, 
świeżego mleka pełnotłustego. W ten sposób 
osiągniesz najlepsze rezultaty. Można także 
przechowywać nierdzewny dzbanek do 
spieniania mleka w lodówce. Wynikiem 
będzie doskonale przyrządzone mleko 
z bogatą pianką.
Podczas spieniania mleka para nie powinna 
wytrysnąć ponad powierzchnię. Powstałyby 
duże pęcherzyki powietrza, które szybko 
by się rozpadły i nie udałoby się połączyć 
ciepłego mleka z piana mleczną.
Ilość piany mlecznej zależy od rodzaju 
napoju kawowego. Do przyrządzenia 
kremowego cappuccino potrzebne będzie 
więcej piany mlecznej niż do przyrządzenia 
kawy flat white.
Aby uzyskać jedwabiście aksamitną pianę, 
należy uważać, aby mleko się nie zagotowało 
ani nie przypaliło.
Podawanie pary rozpoczynaj i zatrzymuj 
zawsze, gdy dysza pary jest zanurzona 
w mleku. W przeciwnym razie grozi 
rozpryskanie mleka i zanieczyszczenie 
miejsca pracy.

WYDAWANIE GORĄCEJ WODY

Funkcja podawania gorącej wody jest 
idealna do przyrządzania kawy long black, 
gorącej czekolady lub do przyrządzania 
kawy we french pressie, ewentualnie do 
przygotowania herbaty.

1. Pod dyszę podawania gorącej wody włóż 
filiżankę, kubek lub szklankę.

2. Przez obrót regulatora podawania 
gorącej wody rozpocznij jej podawanie. 
Podczas podawania gorącej wody będzie 
słychać dźwięk pompy. Jest to normalne 
zjawisko.

3. Gdy do filiżanki, kubka lub szklanki wleje 
się wystraczająca ilość wody, obróć 
regulator podawania gorącej wody na 
pozycję OFF.

4. Skieruj dyszę podawania gorącej wody 
na kratkę, aby uchwycić ewentualne 
kropelki gorącej wody.

RADY DOTYCZĄCE 
PRZYGOTOWANIA KAWY

Podgrzewanie filiżanek
Podgrzana filiżanka pomaga utrzymać 
optymalną temperaturę kawy. Filiżankę 
można podgrzać, używając gorącej 
wody z ekspresu i kładąc ją na płycie do 
podgrzewania filiżanek.

Podgrzewanie kolby i sitek
Do kolby włóż sitko. Użyj sitka do 
przygotowania 1 filiżanki przy 
przygotowaniu jednej porcji kawy, a sitka do 
przygotowania 2 filiżanek do przyrządzenia 
dwóch porcji kawy lub mocnej kawy w dużej 
filiżance lub kubku.
Podgrzej kolbę i sitko, umieszczając je pod 
głowicą zaparzającą i wciskając przycisk 
MANUAL. Z głowicy zaparzającej zacznie 
wyciekać gorąca woda. W ten sposób 
podgrzejesz te części i usuniesz resztki 
kawy mielonej i zanieczyszczenia z głowicy 
zaparzającej.
Gdy tylko kolba i sitko są wystarczająco 
podgrzane, wciśnij ponownie przycisk 
MANUAL, a podawanie gorącej wody 
zostanie zatrzymane.
Starannie wytrzyj kolbę i sitko do sucha.
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Dozowanie i ubijanie kawy
Do dozowania kawy mielonej użyj 
dostarczonej miarki.
Kolbę z kawą mieloną oprzyj o krawędź blatu 
i równomiernie ubij kilkoma przyciśnięciami 
kawę w sitku.
Ubij ją dość mocno (z naciskiem 15–20 kg). 
Ilość naciśnięć nie jest tak ważna, jak stały 
nacisk przez cały czas.
Usuń nadmiar kawy z krawędzi sitka, aby 
zapewnić szczelność po włożeniu do głowicy 
zaparzającej.
Aby zapewnić właściwe dozowanie, 
metalowa krawędź tempera powinna 
być wyrównana z górną częścią sitka po 
całkowitym ubiciu kawy.

UWAGA
Upewnij się, że tamper jest suchy 
i czysty. W przeciwnym razie kawa 
mielona mogłaby przykleić się do 
tampera i ubijanie byłoby znacznie 
utrudnione.

Aby osiągnąć te same rezultaty, ilość 
kawy mielonej i siła ubijania powinna być 
taka sama przy każdym przyrządzaniu. 
W zależności od typu wykorzystanych ziaren 
kawy może się jednak zmieniać stopień 
zmielenia. Jeśli kawa wylewa się zbyt wolno, 
należy zmielić ją grubiej i odwrotnie.

Parzenie kawy
Upewnij się, że kolba jest włożona do głowicy 
zaparzającej.
Umieść filiżankę/filiżanki pod kolbą.
Poczekaj, aż urządzenie rozgrzeje się do 
temperatury roboczej. Kontrolka świetlna 
POWER przestanie mrugać i zapali się na 
czerwono.
Zawsze wciskaj przycisk napoju kawowego 
w zależności od sitka włożonego do kolby, 
tj. jeśli w kolbie jest sitko do przyrządzania 

1 filiżanki, wciśnij przycisk , a jeśli w kolbie 
jest sitko do przyrządzania 2 filiżanek, wciśnij 
przycisk .
Zwracaj uwagę na prawidłowe ciśnienie na 
wskaźniku ciśnienia. Znacznik wskaźnika 
powinien poruszać się około środkowych 
wartości.
Podawana kawa powinna mieć jasnobrązowy 
kolor z cremą w kolorze karmelu 
i konsystencję kapiącego miodu.
Przyrządzoną kawę serwuj od razu.

Parzenie wstępne
Funkcja zaparzania wstępnego pomaga 
w przyrządzaniu doskonałej filiżanki kawy. 
Gdy tylko wybrano przyrządzanie napoju 
kawowego, urządzenie w 3 krótkich 
impulsach zaczerpnie do sitka wodę i dojdzie 
do zwilżenia i nabrzmienia kawy. Następnie 
ekstrakcja kawy uruchomi się przy pełnym 
ciśnieniu.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie 
przyciskiem POWER, odłącz wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazdka i odczekaj do 
zupełnego ostygnięcia.

UWAGA!
Aby uniknąć 
porażenia prądem 
elektrycznym, 
nie zanurzaj 
urządzenia, 
wtyczki przewodu 
zasilającego ani 
kabla zasilającego 
w wodzie ani innej 
cieczy.

Żadna część urządzenia nie jest 
przeznaczona do mycia w zmywarce do 
naczyń.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA PO 
KAŻDYM UŻYCIU

Urządzenie należy czyścić po każdym 
użyciu, aby usunąć resztki kawy i mleka. 
Regularna konserwacja przedłuża żywotność 
urządzenia.
Po każdym użyciu:
1. Usuń osad kawowy z sitka. Wyjmij sitko 

z kolby. Jeśli trudno wyjąć sitko, włóż 
paznokieć lub nóż między krawędź sitka 
a krawędź kolby i ostrożnie podnieś sitko.

2. Opłucz kolbę i sitko pod bieżącą wodą, 
aby usunąć resztki mielonej kawy. 
Wytrzyj do sucha.

3. Opłucz głowicę zaparzającą przez 
wciśnięcie przycisku MANUAL. Z głowicy 
zaparzającej zacznie wyciekać gorąca 
woda. W ten sposób usuniesz resztki 
kawy mielonej i zanieczyszczenia.

4. Wytrzyj dyszę przy pomocy czystej, lekko 
zwilżonej gąbki. Dyszę pary skieruj na 
kratkę i obróć regulator podawania pary. 
Pozwól, by para z dyszy wydostawała się 
przez kilka sekund, następnie przełącz 
regulator podawania pary na pozycję 
OFF. Ponownie wytrzyj dyszę pary przy 
pomocy czystej, lekko zwilżonej gąbki.

5. Wyjmij ociekacz z kratką z urządzenia 
i wylej wodę z miski. Opłucz w czystej 
wodzie i wytrzyj do sucha. Włóż 
z powrotem do urządzenia.

UWAGA!
Woda w ociekaczu 
może być bardzo 
gorąca. Zachowaj 
ostrożność podczas 
wyjmowania 
ociekacza 
z urządzenia, aby 
się nie oparzyć.

Czyszczenie ociekacza i kratki
Wyjmij ociekacz i kratkę z urządzenia. 
Zdejmij kratkę z ociekacza i wylej zawartość 
ociekacza. Ociekacz i kratkę umyj w ciepłej 
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wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. 
Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.

Czyszczenie zbiornika na wodę
Jeśli nie będziesz używać urządzenia, wyjmij 
zbiornik na wodę i wylej z niego wodę.
Wymyj zbiornik na wodę w ciepłej wodzie 
przy pomocy miękkiej gąbki i wytrzyj suchą 
ściereczką do sucha. Przed ponownym 
włożeniem do urządzenia upewnij się, że 
zbiornik jest całkowicie suchy.

Czyszczenie głowicy zaparzającej, kolby 
i sitek
Kolbę i sitka należy czyścić po każdym użyciu 
pod ciepłą bieżącą wodą. Następnie wytrzyj 
do sucha.
Wytrzyj głowicę zaparzającą przy pomocy 
czystej ściereczki lekko zwilżonej w ciepłej 
wodzie.
Jeśli zatkają się otwory w sitku, odetkaj je 
przy pomocy delikatnej szczoteczki.

Czyszczenie uszczelki głowicy 
zaparzającej
Uszczelka głowicy zaparzającej znajduje się 
na spodzie głowicy zaparzającej. Spełnia 
funkcję uszczelniającą po włożeniu kolby do 
głowicy zaparzającej.

UWAGA
Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz 
używać urządzenia, ważne jest, aby 
kolba pod żadnym pozorem nie była 
włożona do głowicy zaparzającej. 
Skróciłby się czas żywotności 
uszczelki.

Uszczelkę należy regularnie wymieniać. 
Średnia trwałość uszczelki wynosi około 
12 miesięcy w zależności od częstotliwości 
użytkowania.
Uszczelkę należy wymienić, gdy przestanie 

spełniać swoją funkcję i dochodzi 
do wydostawania się pary z głowicy 
zaparzającej podczas podawania kawy. 
W takim przypadku należy zwrócić się do 
autoryzowanego serwisu Catler.

Czyszczenie dyszy podawania gorącej 
wody
Wytrzyj dyszę podawania gorącej wody przy 
pomocy czystej ściereczki lekko zwilżonej 
w ciepłej wodzie.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej
Powierzchnię zewnętrzną i płytę do 
podgrzewania filiżanek przetrzyj miękką, 
lekko wilgotną gąbką. Wytrzyj je miękką, 
suchą ściereczką.

UWAGA!
Nie używaj 
szorstkich środków 
czyszczących, 
zmywaków 
drucianych, gąbek 
drucianych itp., 
ponieważ mogłyby 
one zarysować 
powierzchnię.

CZYSZCZENIE DYSZY PARY

Dyszę należy czyścić po każdym użyciu. 
Resztki zaschniętego mleka mogą zatkać 
dyszę, wpłynąć na spienianie mleka i zepsuć je.
Wycieraj dyszę pary lekko zwilżoną, miękką 
gąbką po każdym użyciu. Uruchom funkcję 
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pary przy pomocy regulatora podawania 
pary. Pozwól, by para z dyszy wydostawała 
się przez kilka sekund, następnie przełącz 
regulator podawania pary na pozycję OFF. 
Ponownie wytrzyj dyszę pary przy pomocy 
czystej, lekko zwilżonej gąbki.
Jeśli dysza pary będzie zatkana zaschniętym 
mlekiem, zawiń koniec dyszy pary 
w czystą i miękką gąbkę lekko zwilżoną 
w ciepłej wodzie i włącz funkcję pary na 
około 10 sekund. Odczekaj około 5 minut, 
a następnie gąbką usuń i wytrzyj resztki 
zaschniętego mleka. 
W razie potrzeby powtórz ten proces.
Jeśli dysza pary się zatka i powyższa 
procedura nie jest wystarczająca, odetkaj 
otwory w głowicy zaparzającej przy pomocy 
igły czyścika. Znajduje się ona wewnątrz 
urządzenia za tylną osłoną.
Jeśli dysza pary jest wciąż zatkana, odkręć 
koniec dyszy pary i wyczyść go ponownie 
przy pomocy igły czyścika. Opłucz pod 
bieżącą wodą, ewentualnie pozostaw koniec 
dyszy pary zanurzony na noc w ciepłej 
wodzie.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE 
GŁOWICY ZAPARZAJĄCEJ

Osady z olejów kawowych mogą gromadzić 
się w głowicy zaparzającej podczas 
użytkowania i mogą mieć negatywny 
wpływ na działanie urządzenia oraz smak 
przyrządzanych napojów. Dlatego należy 
regularnie czyścić głowicę zaparzającą. 
W zależności od częstotliwości użytkowania 
należy dokładnie czyścić głowicę co 
3 miesiące.

Przygotowanie
1. Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij 

go świeżą zimną wodą po znacznik 
maximum. Włóż z powrotem do 
urządzenia.

2. Wyjmij ociekacz i kratkę i wylej z niego 
wodę. Włóż z powrotem do urządzenia.

3. Do kolby włóż sitko do przyrządzania 
2 filiżanek, a następnie sitko czyszczące. 
(Sitko czyszczące jest umieszczone 
w wewnętrznej ścianie tylnej osłony 
razem z czyścikiem)

4. Do sitka czyszczącego włóż 1 tabletkę 
czyszczącą i włóż kolbę do głowicy 
zaparzającej.

5. Umieść pod kolbą wystarczająco duże 
naczynie.

UWAGA
Używaj tylko tabletek czyszczących 
przeznaczonych do czyszczenia 
urządzeń do przyrządzania espresso.

Uruchomienie cyklu czyszczenia
1. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 

gniazdka sieciowego.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  i 

, a następnie wciśnij jeszcze przycisk 
POWER. Gdy kontrolki świetlne będą 
zapalone od lewej do prawej, zwolnij 
przyciski  i  .

3. Uruchomi się cykl czyszczenia. Podczas 
całego procesu kontrolki świetlne będą 
zapalać się od lewej do prawej. Proces 
czyszczenia trwa około 10 minut.

4. Po zakończeniu czyszczenia kontrolki 
świetlne zgasną i zabrzmi 4-krotny sygnał 
dźwiękowy. Następnie kontrolki świetlne 
POWER, MANUAL,  i   się zapalą, 
co oznacza, że urządzenie jest gotowe do 
użycia.

5. Zdejmij naczynie z wodą i wylej wodę.
6. Zdejmij kolbę z głowicy zaparzającej.
7. Wyjmij sitko czyszczące, umyj je pod 

ciepłą, bieżącą wodą. Wytrzyj do sucha 
i umieść na swoim miejscu w tylnej 
osłonie urządzenia.
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8. Wyjmij sitko do przyrządzania 2 filiżanek 
i dobrze umyj razem z kolbą pod ciepłą, 
bieżącą wodą. Wytrzyj do sucha.

9. Urządzenie jest teraz przygotowane do 
użytku.

UWAGA
Podczas czyszczenia pozostałe funkcje 
urządzenia są nieaktywne. Jeśli chcesz 
zatrzymać czyszczenie, odłącz wtyczkę 
przewodu zasilającego z gniazdka.

USUWANIE OSADU WAPIENNEGO

Przy regularnym stosowaniu woda może 
spowodować powstawanie kamienia 
wodnego na większości części wewnętrznych 
ekspresu do kawy, co zmniejsza przepływ 
wody, wydajność ekspresu i wpływa na 
jakość kawy.
Zaleca się regularne odwapnianie 
ekspresu raz na 4–6 miesięcy. Konieczność 
odwapniania zależy od częstotliwości 
użytkowania i twardości wody.

Roztwór do usuwania osadu wapiennego
Można wybrać jedną z następujących metod:
- Tabletki przeznaczone do usuwania 

osadu wapiennego z urządzeń espresso
- Płyn do usuwania osadu wapiennego
- Roztwór białego octu i wody.

UWAGA!
Przed rozpoczęciem 
usuwania osadu 
wapiennego 
upewnij się, że 
urządzenie jest 
wyłączone i wtyczka 
kabla zasilającego 
jest odłączona 
z gniazdka.

1. Wyjmij zbiornik na wodę i wymyj go. 
W zależności od wybranej metody 
usuwania osadu wapiennego, postępuj 
w następujący sposób:
A. Tabletki przeznaczone do 

usuwania osadu wapiennego 
z urządzeń espresso

 Napełni zbiornik 1 l ciepłej wody, do 
zbiornika włóż 1 tabletkę i odczekaj 
do jej rozpuszczenia. Gdy tabletka 
się rozpuści (może to trwać około 
5–7 minut), włóż zbiornik do 
urządzenia.

B. Płyn do usuwania osadu 
wapiennego

 Napełnij zbiornik około 1,5 l wody 
i dodaj 1 nakrętkę płynu. Włóż 
zbiornik z powrotem do urządzenia.

C. Roztwór białego octu i wody
 Napełnij zbiornik około 1,5 l wody 

i dodaj 3 łyżki kuchenne białego 
octu. Włóż zbiornik z powrotem do 
urządzenia.

2. Od wewnętrznej strony głowicy 
zaparzającej odkręć przy pomocy 
śrubokręta śrubę uszczelniającą kratki 
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ochronnej. Wyjmij śrubę i kratkę 
ochronną i umieść w bezpiecznym 
miejscu.

OSTRZEŻENIE:
Zachowaj ostrożność, aby nie 
zgubić śruby ani kratki ochronnej. 
Po zakończeniu usuwania osadu 
wapiennego będzie trzeba przykręcić 
kratkę z powrotem.

3. Wyjmij ociekacz i kratkę i wylej z niego 
wodę. Włóż z powrotem do urządzenia.

4. Umieść pod głowicą zaparzającą 
wystarczająco duże naczynie. Podczas 
usuwania osadu wapiennego kolba ani 
sitko nie mogą być włożone do głowicy 
zaparzającej.

5. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazdka sieciowego. Włącz urządzenie 
przy pomocy przycisku POWER 
i odczekaj do podgrzania się urządzenia 
(kontrolka świetlna POWER przestanie 
mrugać i zapali się).

6. Wciśnij jeden raz krótko przycisk 
MANUAL i odczekaj do przelania się 
przez głowicę połowy wody ze zbiornika. 
Wciśnij przycisk MANUAL ponownie, aby 
zatrzymać podawanie wody.

UWAGA
Urządzenie automatycznie się wyłączy, 
gdy wycieknie około 240 ml wody. 
Dlatego wciśnij przycisk MANUAL 
ponownie, aby móc kontynuować 
proces. W razie potrzeby można 
usunąć wodę z naczynia pod głowicą 
zaparzającą.

UWAGA!
Proces usuwania 
osadu wapiennego 
nie jest prowadzony 
przez dyszę pary.

7. Gdy przez głowicę przylało się około 
połowy wody ze zbiornika, wciśnij 
przycisk MANUAL, a podawanie wody się 
zatrzyma. Wciśnij przycisk POWER, aby 
włączyć urządzenie.

8. Pozostaw urządzenie wyłączone przez 
około 10–15 minut. Podczas tego procesu 
środek do usuwania osadu wapiennego 
będzie działać wewnątrz systemu 
urządzenia.

9. Następnie ponownie wciśnij przycisk 
POWER i pozwól, by urządzenie 
podgrzało się do temperatury roboczej.

10. Wciśnij przycisk MANUAL i pozwól, aby 
przez głowicę zaparzającą przelała się 
reszta wody ze zbiornika.

11. Gdy zbiornik na wodę jest pusty, wyjmij 
go z urządzenia i dokładnie umyj 
w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do 
mycia naczyń. Opłucz pod ciepłą, bieżącą 
wodą, a następnie wytrzyj do sucha. 
Napełnij zbiornik czystą, zimną wodą aż 
do znacznika maximum.

12. Wciśnij przycisk MANUAL i pozwól, aby 
przez głowicę zaparzającą przelała się 
całą zawartość zbiornika na wodę.
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UWAGA
Urządzenie automatycznie się wyłączy, 
gdy wycieknie około 240 ml wody. 
Dlatego wciśnij przycisk MANUAL 
ponownie, aby móc kontynuować 
proces. W razie potrzeby można 
usunąć wodę z naczynia pod głowicą 
zaparzającą.

13. Po opróżnieniu zbiornika zdejmij 
naczynie spod głowicy zaparzającej 
i wylej z niego wodę.

14. Starannie wyczyść urządzenie miękką 
gąbką i suchą ściereczką.

15. Ostrożnie włóż kratkę ochronną 
z powrotem do głowicy zaparzającej 
i dokręć śrubę. Upewnij się, że śruba jest 
należycie dokręcona.

16. Napełnij zbiornik czystą, zimną wodą 
i włóż z powrotem do urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

Przed odstawieniem odłącz wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazdka, przełącz regulator 
podawania pary i regulator podawania 
gorącej wody na pozycję OFF i odczekaj do 
ostygnięcia urządzenia. Wyczyść je według 
powyższych instrukcji.
Umieść urządzenie w czystym i suchym 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie 
umieszczaj na urządzeniu żadnych 
przedmiotów.
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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 przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od 
sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

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

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


