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1. Do napełniania zbiornika na wodę zawsze używaj świeżej, zimnej wody.

2. Ilość mielonej kawy można dostosować do smaku. Użyj więcej lub mniej kawy, 
aby uzyskać mocniejszy lub słabszy smak.

3. Jeśli używana jest zwykła kawa mielona, jedna filiżanka zostawia więcej fusów, 
aby osiągnąć taką samą intensywność aromatu jak drobniejsza kawa mielona.

4. Po użyciu pakowanej zmielonej kawy szczelnie zamknij jej opakowanie i 
przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

5. Aby uzyskać najlepiej smakującą kawę, użyj całych ziaren kawy i drobno zmiel 
je w młynku do kawy.

6. Nie używaj zmielonych ziaren ponownie, ponieważ znacznie zmniejszy to smak 
kawy.

7. Podgrzewanie gotowej kawy nie jest zalecane, ponieważ może wpłynąć to na 
smak.

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed 
czyszczeniem. 

2. Myj dzbanek, pokrywę dzbanka i wyjmowany uchwyt koszyka filtrującego w 
gorącej wodzie z mydłem lub w zmywarce (w górnym koszu). NIE wkładaj 
żadnych innych części urządzenia do zmywarki. 

3. Nigdy nie używaj silnych lub żrących środków czyszczących na żadnej części 
urządzenia. Do wyczyszczenia wystarczy przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką. 
W razie potrzeby płytę ogrzewającą można przetrzeć czystą, wilgotną szmatką. 
W przypadku trudnych do usunięcia plam użyj specjalnej plastikowej gąbki do 
mycia lub szmatki zamoczonej w occie. 

   WAŻNE: Nigdy nie zanurzaj płyty ogrzewającej ani korpusu urządzenia w 
wodzie lub innym płynie. Nie próbuj czyścić wnętrza zbiornika na wodę szmatką, 
ponieważ pozostawi ona resztki włókien, które mogą zatkać urządzenie. Po 
prostu okresowo płucz go zimną wodą. 

4. ODWAPNIANIE EKSPRESU DO KAWY

   W ekspresach do kawy typu kroplowego często występuje nagromadzenie 
wapnia. Nagromadzenie wapnia jest normalne i spowodowane przez minerały 
powszechnie występujące w wodzie pitnej. Urządzenie należy okresowo czyścić, 
aby usunąć wszelkie osady wapnia lub innych minerałów. Dowiesz się, kiedy 
urządzenie wymaga odwapnienia, gdy zauważysz wyraźne spowolnienie cyklu 
parzenia. Zalecamy odwapnienie urządzenia roztworem białego octu i zimnej 
wody. Najlepszy jest roztwór dwóch łyżek białego octu do jednego dzbanka z 
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1. Utilizzare sempre acqua fresca e fredda per riempire la camera dell'acqua.

2. La quantità di caffè macinato utilizzata può essere adattata a piacere. Usa più o 
meno caffè per un sapore più forte o più debole.

3. Se si utilizza un normale caffè macinato, sono necessari più fondi per tazza per 
ottenere la stessa intensità di sapore del caffè macinato più fine.

4. Dopo aver utilizzato il caffè macinato confezionato, richiudere ermeticamente e 
conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

5. Per ottenere il caffè più gustoso, utilizzare chicchi di caffè interi e macinarli 
finemente in un macinacaffè.

6. Non riutilizzare i chicchi macinati in quanto ciò ridurrebbe notevolmente il 
sapore del caffè.

7. Il riscaldamento del caffè risultante non è raccomandato in quanto ciò 
interferisce con il gusto.

1. Scollegare sempre l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.

2. Lavare la caraffa, il coperchio della caraffa e il supporto del cestello del filtro 
rimovibile in acqua calda e sapone o nella lavastoviglie (nel cestello superiore). 
NON collocare altre parti dell'apparecchio nella lavastoviglie.

3. Non utilizzare mai prodotti per la pulizia aggressivi o abrasivi su qualsiasi parte 
dell'apparecchio. Per pulire, basta pulire con un panno morbido e umido. La 
piastra riscaldante può essere pulita con un panno pulito e umido quando 
necessario. Per le macchie difficili da rimuovere, utilizzare un cuscinetto di rete 
in plastica o un panno imbevuto di aceto.

   IMPORTANTE: non immergere mai la piastra riscaldante o il corpo principale 
dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non tentare di pulire l'interno della 
camera dell'acqua con un panno in quanto ciò potrebbe lasciare residui di 
lanugine che potrebbero ostruire l'apparecchio. Risciacquare semplicemente 
periodicamente con acqua fredda. 

4. DECALCIFICARE LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ

L'accumulo di calcare si verifica spesso nelle macchine per caffè americano. 
Questo accumulo è normale ed è causato dai minerali che si trovano 
comunemente nell 'acqua potabile. L'apparecchio deve essere pulito 
periodicamente per rimuovere eventuali depositi di calcio o minerali. Saprai 
quando l'unità deve essere decalcificata quando noti un evidente rallentamento
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