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1 Zestawienie urządzeń

1.1 Zarys urządzenia

1
3 5

6

7

8

9

10

2 4

Ilustr. 1: Urządzenie z lewej strony z przodu

13

14

15

16
18 17

1211

Ilustr. 2: Urządzenie z prawej strony z przodu

1 Zbiornik na wodę

2 Przycisk "Włącz/wyłącz"

3 2-komorowy pojemnik na ziarna kawy

4 Bean Select

5 Kaseta do kawy mielonej

6 Powierzchnia do odstawiania filiżanek z 
blachą ze stali szlachetnej (w zależności 
od modelu)

7 Panel obsługi

8 Regulowany w pionie wylot z 2 dyszami 
kawy, 2 dyszami mleka,  
1 dyszą gorącej wody, podświetlenie 
filiżanek

9 Pojemnik na fusy (wewnątrz)

10 Pojemnik na skropliny

11 Przyłącze przewodu do mleka na 
wylocie

12 Osłona

13 Dźwignia "Przestawianie stopnia zmie-
lenia" (na tylnej stronie) 

14 Kabel sieciowy z przegródką do wsuwa-
nia kabla

15 Moduł parzenia (za osłoną)

16 Podłączenie przewodu mleka do kratki 
ociekowej

17 Podstawa na filiżanki

18 Pływak
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1.2 Zarys panela obsługi

Proszę wybrać napój

2120

19

22 23 24 25 26 27

28

29

30

Ilustr. 3: Panel obsługi

Poz. Nazwa Funkcja

19 Przyciski poboru Przyrządzanie różnych rodzajów kawy

20 Espresso Przyrządzanie Espresso

21 Café Crème Przyrządzanie Café Crème

22 Cappuccino Przyrządzanie Cappuccino

23 Latte Macchiato Przyrządzanie Latte Macchiato

24 Pianka z mleka/
ciepłe mleko

Przyrządzanie pianki z mleka lub ciepłego mleka

25 Gorąca woda Przygotowywanie gorącej wody

26 2 filiżanki Pobór dwóch filiżanek

27 my recipes Wybór ustawień osobistych dla kaw lub przyrządzania kaw na podstawie 
receptur

28 Moc kawy Ustawianie mocy kawy

29 Rotary Switch Wywołanie menu lub potwierdzenie wprowadzenia
Nawigacja w menu do góry i w dół lub ustawienie aromatu kawy 
 STANDARD

30 Wyświetlacz Wyświetlanie aktualnych menu i komunikatów 
Przykład: wskaźnik gotowości
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Droga Klientko, Drogi Kliencie
dziękujemy bardzo, że zdecydowaliście 
się Państwo na zakup w pełni automatycz-
nego ekspresu do kawy  CI Touch®.

Instrukcja obsługi pomoże Państwu zapo-
znać się z różnorodnymi możliwościami 
tego urządzenia i dostarczyć Państwu 
wielu radości z filiżanką doskonałej kawy.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi. W ten sposób unik-
niecie Państwo problemów zdrowotnych 
i szkód materialnych. Instrukcję obsługi 
proszę starannie przechowywać. W razie 
przekazania urządzenia innym osobom, 
należy zawsze załączyć do niego niniejszą 
instrukcję obsługi. 

Firma Melitta nie przejmuje żadnej 
odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku nieprzestrzegania niniejszej 
instrukcji obsługi.

Jeżeli potrzebujecie Państwo dalszych 
informacji lub macie pytania dotyczące 
tego urządzenia, to proszę zwrócić się do 
firmy Melitta lub odwiedzić nas w Interne-
cie pod adresem: 

www.international.melitta.de/

Życzymy Państwu dużo zadowolenia z 
Waszego urządzenia.

2 Dla Waszego 
bezpieczeństwa

Urządzenie odpowiada obowiązu-
jącym dyrektywom europejskim i 

jest wyprodukowane zgodnie z najnow-
szym stanem techniki. Mimo to istnieją 
jeszcze zagrożenia śladowe.
Aby unikać zagrożeń, musicie Państwo 
przestrzegać wskazówek dotyczących bez-
pieczeństwa. Melitta nie przejmuje żadnej 
odpowiedzialności za szkody powstałe 
przez nieprzestrzeganie wskazówek doty-
czących bezpieczeństwa.

2.1 Zastosowanie zgodne z 
przeznaczeniem

Urządzenie służy do przyrządza-
nia kawy z kawy ziarnistej lub 
kawy mielonej i do podgrzewa-
nia mleka i wody.

Urządzenie przeznaczone jest do 
używania w prywatnym gospo-
darstwie domowym.
Każde inne zastosowanie uzna-
wane jest jako niezgodne z prze-
znaczeniem i może prowadzić do 
problemów zdrowotnych i szkód 
materialnych.

2.2 Zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym

Jeżeli urządzenie lub kabel sie-
ciowy są uszkodzone, to istnieje 
zagrożenie życia przez porażenie 
prądem.
Aby unikać zagrożeń spowodo-
wanych prądem elektrycznym:

 ū Nie używać uszkodzonego 
kabla sieciowego.

 ū Uszkodzony kabel sieciowy 
może być wymieniony wyłącz-
nie przez producenta, jego 
punkt serwisowy lub jego part-
nera serwisowego.

 ū Nie otwierać żadnych ześrubo-
wanych na stałe osłon obu-
dowy urządzenia.

 ū Urządzenie używać tylko 
wtedy, gdy znajduje się ono 
w technicznie nienagannym 
stanie.
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 ū Uszkodzone urządzenie może 
być naprawiane wyłącznie 
przez autoryzowany warsztat. 
Nie naprawiać urządzenia 
samemu.

 ū Nie dokonywać żadnych zmian 
w urządzeniu, jego częściach 
składowych i osprzęcie.

 ū Nie zanurzać urządzenia w 
wodzie.

 ū Nie dopuścić do zetknięcia 
kabla sieciowego z wodą.

2.3 Niebezpieczeństwo oparze-
nia i poparzenia

Wyciekające płyny i opary mogą 
być bardzo gorące. Części urzą-
dzenia stają się również bardzo 
gorące. 
Aby unikać oparzeń i poparzeń:

 ū Unikać zetknięcia się skóry 
z wyciekającymi płynami i 
oparami.

 ū W trakcie pracy nie dotykać 
żadnych dysz na wylocie.

2.4 Bezpieczeństwo ogólne
Aby unikać szkód na osobach i 
szkód materialnych:

 ū Nie eksploatować urządzenia 
w szafce itp.

 ū W trakcie pracy nie sięgać do 
wnętrza urządzenia.

 ū Urządzenie i jego kabel sie-
ciowy utrzymywać z dala od 
dzieci poniżej 8 roku życia.

 ū Urządzenie może być uży-
wane przez dzieci powyżej 8 
roku życia jak też przez osoby 
z obniżonymi zdolnościami 
psychicznymi, czuciowymi 

lub mentalnymi lub z brakiem 
doświadczenia i wiedzy, jeżeli 
będą one pod nadzorem lub 
zostały poinstruowane odno-
śnie bezpiecznego używania 
urządzenia i rozumieją wynika-
jące z tego zagrożenia.

 ū Dzieciom nie wolno bawić się 
tym urządzeniem. Czyszcze-
nie i konserwacja nie mogą 
być wykonywane przez dzieci 
poniżej 8 roku życia. Dzieci 
powyżej 8 roku życia muszą 
być nadzorowane przy czysz-
czeniu i konserwacji przez 
użytkownika.

 ū Jeżeli urządzenie przez dłuższy 
czas pozostawione jest bez 
nadzoru, należy odłączyć je od 
źródła zasilania.

 ū Urządzenie nie może być 
używane na wysokości ponad 
2000 m nad poziomem morza.

 ū Podczas czyszczenia urzą-
dzenia i jego części należy 
przestrzegać wskazówek w 
odpowiednim rozdziale  
(„Pielęgnacja i konserwacja“ na 
stronie 296).

3 Pierwsze kroki
Rozdział zawiera opis, w jaki sposób należy 
przygotować do użytku urządzenie, które 
znajduje się w Państwa posiadaniu.

3.1 Rozpakowanie urządzenia
 � Urządzenie rozpakować. Usunąć z urzą-

dzenia materiał opakowaniowy, taśmy 
klejące i folie ochronne. 

 � Materiał opakowaniowy zachować do 
transportu i ewentualnych przesyłek 
zwrotnych.
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Informacja
W urządzeniu mogą znajdować się ślady 
kawy i wody. Urządzenie było sprawdzane 
w fabryce odnośnie jego nienagannego 
funkcjonowania.

3.2 Sprawdzenie zakresu 
dostawy

Na podstawie poniższej listy należy 
sprawdzić kompletność dostawy. Jeśli brak 
jakiejkolwiek części, należy zwrócić się do 
dystrybutora.

 ū łyżka do kawy z pomocniczym wkrętem 
do filtra wody,

 ū pojemnik na mleko z tworzywa sztucz-
nego lub termiczny pojemnik na mleko 
każde z przewodem mleka,

 ū filtr wody,
 ū papierek wskaźnikowy do ustalania 

twardości wody.

3.3 Instalacja urządzenia
Proszę przestrzegać poniższych wskazó-
wek:

 ū Nie instalować urządzenia w wilgot-
nych pomieszczeniach.

 ū Urządzenie ustawić na stabilnej, równej 
i suchej powierzchni. 

 ū Nie instalować urządzenia w pobliżu 
zlewów i podobnych sprzętów.

 ū Nie ustawiać urządzenia na gorących 
powierzchniach.

 ū Zachowywać wystarczającą odle-
głość około 10 cm do ściany i innych 
przedmiotów. Wolna przestrzeń nad 
urządzeniem powinna wynosić mini-
mum 20 cm.

 ū Kabel sieciowy ułożyć tak, żeby nie 
mógł zostać uszkodzony przez krawę-
dzie lub gorące powierzchnie.

3.4 Podłączenie urządzenia
Proszę przestrzegać poniższych wskazó-
wek:

 ū Sprawdzić, czy napięcie sieci zgadza się 
z napięciem roboczym, które podane 

jest w danych technicznych (patrz 
rozdział 11, stronie 302).

 ū Urządzenie podłączać tylko do prze-
pisowo zainstalowanego gniazdka 
wtykowego z zestykiem ochronnym. W 
razie wątpliwości, proszę zwracać się do 
specjalisty elektryka.

 ū Gniazdko wtykowe musi być zabez-
pieczone przynajmniej za pomocą 
bezpiecznika 10-A.

3.5 Pierwsze włączenie 
urządzenia

Podczas pierwszego uruchomienia można 
ustawić język, godzinę i twardość wody. Te 
ustawienia można w późniejszym czasie 
zmienić (patrz rozdział 8, stronie 293 i 
rozdział 9.8, stronie 300).

Do ustalenia twardości wody proszę użyć 
załączonego papierka wskaźnikowego. 
Proszę przestrzegać poleceń na opako-
waniu papierka wskaźnikowego i tabeli w 
rozdziale 11, stronie 302.

Informacja
Zaleca się wylanie pierwszych dwóch fili-
żanek kawy po pierwszym uruchomieniu.

Warunek: Urządzenie jest zainstalowane i 
podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Włączyć urządzenie za pomocą przyci-

sku "Włącz/Wyłącz".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się powia-

domienie powitalne.
 » Na wyświetlaczu ukazuje się sygnał 

konieczności przeprowadzenia kon-
figuracji: Please Setup the machine.

3. Konfigurację potwierdzić za pomocą 
"Rotary Switch".
 » Ukazuje się menu Język.

4. Używając "Rotary Switch" wybrać Pań-
stwa język. Potwierdzić wybór.
 » Ukazuje się menu Godzina.

5. Używając "Rotary Switch" wybrać 
godzinę i minuty. Potwierdzić Wasze 
ustawienia.
 » Ukazuje się menu Twardość wody.
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6. Używając "Rotary Switch" wybrać 
ustalony zakres twardości wody, lub 
potwierdzić ustawioną wstępnie 
wartość.
 » Ukazuje się polecenie Proszę napeł-

nić i włożyć zbiornik na wodę.
7. Wyjąć zbiornik na wodę. Czystą wodą 

wypłukać zbiornik na wodę. Założyć 
filtr wody (patrz rozdział „Włączenie 
urządzenia“ na stronie 286). 
Napełnić zbiornik na wodę świeżą 
wodą i wstawić.
 » Urządzenie nagrzewa się i przepro-

wadza automatyczne płukanie.
 » Na wyświetlaczu ukazuje się wskaza-

nie gotowości i sygnał konieczności 
Napełnić ziarna.

8. Do pojemnika ziaren wsypać kawę 
ziarnistą. W tym celu przeczytać roz-
dział 4.4, stronie 287.

4 Podstawowa obsługa
Rozdział zawiera opis podstawowych 
etapów obsługi przy codziennej obsłudze 
urządzenia.

4.1 Włączanie i wyłączanie 
urządzenia

Przed włączeniem przy pierwszym urucho-
mieniu urządzenia przeczytać rozdział 3.5.

Informacja
 ū Przy włączaniu i wyłączaniu, urządzenie 

przeprowadza automatyczne płukanie.
 ū Podczas płukania woda odprowadzana 

jest do pojemnika na skropliny.
 ū Automatyczne płukanie wyłączające 

może być włączone lub wyłączone w 
Menu Ustawienia. 

Włączenie urządzenia

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Włącz/wyłącz".

 » Na wyświetlaczu ukazuje się powiado-
mienie powitalne.

 » Urządzenie nagrzewa się i przeprowa-
dza automatyczne płukanie.

 » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

Wyłączanie urządzenia

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć na 1-2 sekundy przycisk 

"Włącz/wyłącz".

 » Przy aktywowanym płukaniu przy 
wyłączeniu urządzenie przeprowadza 
automatyczne płukanie.

 » Urządzenie wyłącza się.

Informacja
 ū Urządzenie wyłącza się automatycznie, 

gdy nie jest przez dłuższy czas obsłu-
giwane. Również w tym przypadku 
następuje automatyczne płukanie.

 ū Czas wyłączania można ustawić w 
menu Auto Wyłącz, patrz rozdział 8.4, 
stronie 294.

 ū Jeżeli od chwili włączenia nie przyrzą-
dzono żadnego napoju lub zbiornik 
na wodę jest pusty, to płukanie nie 
następuje.

4.2 Posługiwanie się panelem 
obsługi

Za pomocą panela obsługi i "Rotary Swi-
tch" dostępne są istotne funkcje. 

Za pomocą opuszka palca nacisnąć 
przycisk. Panel obsługi nie reaguje, jeżeli 
dotyka się go za pomocą sztyftu lub 
innego przedmiotu.

Podświetlone są tylko te przyciski obsługi, 
które można używać w aktualnym stanie 
urządzenia.

4.3 Nawigacja w menu
W celu ustawienia indywidualnych 
napojów lub do konserwacji i pielęgnacji, 
urządzenie musi wyświetlać wskazanie 
gotowości. Następnie trzeba wywołać 
odpowiednie menu i w nim nawigować.
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Po wszystkich zakończonych pomyślnie 
czynnościach na wyświetlaczu ukazywane 
jest wskazanie gotowości.

Proszę przestrzegać wskazówek na 
wyświetlaczu.

Klawisze odniesienia
 Espresso
  Moc kawy

   Mocna

  Potwierdzić OK

Ilustr. 6: Przykład: Wyświetlacz 

Do nawigacji w menu używać poniższych 
możliwości:

Wywołanie menu i potwierdzenie 
wyboru

Naciskać przycisk "Rotary Switch" dłużej 
niż 2 sekundy, aby wywołać menu. 

Naciskać krótko przycisk "Rotary Switch", 
aby potwierdzić wybór.

Nawigacja w menu

Przekręcić "Rotary Switch", aby w menu 
nawigować w dół lub w górę.

Opuszczanie menu

Używając "Rotary Switch" wybrać polece-
nie Exit, i potwierdzić wybór, aby opuścić 
menu.

Podmenu, które ukazują tylko informacje 
i w których nie dokonuje się żadnych 
ustawień, opuszczać za pomocą krótkiego 
naciśnięcia.

Wywoływanie podmenu

Do niektórych funkcji urządzenia dociera 
się poprzez wywoływanie kolejno po sobie 
kilku podmenu. 

Wywoływanie podmenu jest zawsze 
podobne. Przykładowo opisana jest 
tutaj nawigacja do programu Usuwanie 
kamienia.

Konserwacja
 Exit
 Płukanie
 Easy Cleaning
 Czyszczenie modułu mlecznego
 Czyszczenie modułu parzenia kawy
 Usuwanie kamienia
 Filtr

Ilustr. 7: Nawigacja do programu Usuwanie 
kamienia

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Za pomocą przekręcania "Rotary 
Switch" wybrać menu Pielęgnacja, i 
potwierdzić Wasz wybór.

3. Za pomocą przekręcania "Rotary Swi-
tch" wybrać menu Usuwanie kamienia, i 
potwierdzić Wasz wybór.

Wybór funkcji jest w tej instrukcji obsługi 
przedstawiany zawsze w skrócie: 

 � Nawigować do menu Pielęgnacja > 
Usuwanie kamienia.

4.4 Wsypywanie ziaren kawy i 
stosowanie Bean Select

Palone ziarna kawy tracą swój aromat. Do 
pojemnika ziaren wsypać tylko tyle ziaren 
kawy, ile możecie Państwo zużyć w ciągu 
następnych 3-4 dni.

OSTROŻNIE
Podczas przełączania komór ziaren, w 
młynku pozostaje resztkowa ilość zia-
ren kawy. Pierwsze dwa napoje kawowe 
po przełączeniu na ziarna bezkofe-
inowe, mogą jeszcze zawierać kawę z 
kofeiną. Konsekwencją tego mogą być 
uszczerbki na zdrowiu osób z nietole-
rancją kofeiny.

 � Osoby z nietolerancją kofeiny powinny 
konsumować dopiero trzeci napój 
kawowy po przełączeniu.
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UWAGA
Używanie nieodpowiednich gatunków 
kawy może prowadzić do zablokowania 
się młynka.

 � Nie używać żadnych liofilizowanych ani 
karmelizowanych ziaren kawy.

 � Do pojemnika ziaren nie wsypać kawy 
mielonej.

3

Ilustr. 8: 2-komorowy pojemnik na ziarna 
kawy 

Dzięki 2-komorowemu pojemnikowi na 
ziarna kawy (3) można używać dwóch 
różnych gatunków kawy. Napełnijcie na 
przykład jedną komorę ziarnami Espresso 
a drugą ziarnami Café-Crème. 

1. Otworzyć pokrywę 2-komorowego 
pojemnika na ziarna kawy .

2. Do pojemników ziaren wsypać kawę 
ziarnistą. 

3. Zamknąć pokrywę 2-komorowego 
pojemnika na ziarna kawy .

4.5 Stosowanie kawy mielonej
Do przyrządzania kawy można używać też 
kawy mielonej.

UWAGA
Używanie nieodpowiednich gatunków 
kawy może prowadzić do zaklejenia się i 
zatkania modułu parzenia.

 � Nie używać żadnych produktów typu 
Instant.

 � Do kasety do kawy mielonej nasypać 
maksymalnie jedną łyżkę mielonej 
kawy. 

1. Otworzyć pokrywę kasety do kawy 
mielonej .

2. Do dozowania używać załączonej łyżki 
do kawy.
Do kasety do kawy mielonej nasypać 
maksymalnie jedną łyżkę mielonej 
kawy. 

3. Zamknąć pokrywę kasety do kawy 
mielonej.

4. Dalej postępować jak opisano w roz-
działach 5 do 7.

Informacja
 ū Przy używaniu kawy mielonej niemoż-

liwe jest pobieranie na dwie filiżanki.
 ū Jeżeli w ciągu 3 minut po otwarciu 

kasety na kawę mieloną, nie będzie 
przyrządzana żadna kawa, to urządze-
nie przełącza się na pracę z ziarnami 
kawy, a kawa mielona zostaje wyrzu-
cona do pojemnika na fusy. 

4.6 Nalewanie wody
Aby uzyskać optymalną satysfakcję z picia 
kawy, należy używać tylko świeżej, zimnej 
wody bez gazu. Wodę wymieniać codzien-
nie. 

Informacja
Jakość wody w dużym stopniu decyduje 
o smaku kawy. Z tego powodu należy 
używać filtra wody (patrz rozdział 9.8, stro-
nie 300 i rozdział 9.9, stronie 300).

1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę 
i wyjąć zbiornik na wodę za uchwyt do 
góry z urządzenia.

2. Napełnić zbiornik na wodę wodą.
Przestrzegać maksymalnej ilości napeł-
niania wynoszącej 1,8 litra.

3. Zbiornik na wodę wstawić z góry do 
urządzenia i  zamknąć pokrywę.

4.7 Ustawianie wylewu
Wylew jest z regulacją wysokości. Ustawić 
możliwie małą odległość między wylotem 
a naczyniem. W zależności od wysokości 
naczynia, przesuwać wylot do góry lub w 
dół.
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4.8 Stosowanie mleka
Dla optymalnej rozkoszy picia kawy, uży-
wać schłodzonego mleka. 

W zależności od modelu, używać można 
załączonego pojemnika na mleko lub 
węża do mleka i standardowych opako-
wań mleka.

Podłączenie pojemnika na mleko

Do pojemnika na mleko nalewać tylko tyle 
mleka, ile można bezpośrednio zużyć.

11

31

32

Ilustr. 9: Podłączenie pojemnika na mleko 
do urządzenia

1. Nalać żądaną ilość mleka do pojemnika 
na mleko (32).

2. Przewód do mleka (31) połączyć z 
pojemnikiem na mleko i z końcówką 
(11) przy wylocie lub włożyć przewód 
do mleka do standardowego opakowa-
nia z mlekiem.

Informacja
Napełniony pojemnik na mleko przecho-
wywać w lodówce.

4.9 Opróżnianie pojemnika na 
skropliny i pojemnika na 
fusy

Gdy pojemnik na skropliny (10) i pojemnik 
na fusy (9) są pełne, to urządzenie sygna-
lizuje konieczność opróżnienia. Wystający 
pływak (18) powiadamia również o zapeł-
nionym pojemniku na skropliny. Opróżniać 
zawsze oba pojemniki.

9

18 10

Ilustr. 10: Pojemnik na skropliny, pojemnik 
na fusy i pływak

1. Pojemnik na skropliny (10) wyciągnąć z 
urządzenia do przodu.

2. Wyjąć pojemnik na fusy (9) i opróżnić 
go.

3. Opróżnić pojemnik na skropliny.
4. Wstawić pojemnik na fusy.
5. Pojemnik na skropliny wsunąć do 

oporu do urządzenia.

Informacja
Zasygnalizowanie przez urządzenie 
konieczności opróżnienia pojemnika na 
skropliny i pojemnika na fusy następuje 
po określonej liczbie pobrań napojów. 
Gdy pojemniki opróżnia się w stanie 
wyłączonym, to urządzenie nie rejestruje 
tego procesu. Dlatego może się zdarzyć, że 
zostanie się zawezwanym do opróżniania, 
mimo że pojemnik na skropliny i pojemnik 
na fusy nie są jeszcze zapełnione.
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5 Przyrządzanie różnych 
rodzajów kawy

Istnieją trzy możliwości przyrządzania kaw:
 ū Pobór standardowy za pomocą przy-

cisków poboru i przyrządzanie kaw 
na podstawie receptur, jak opisano 
poniżej,

 ū Przyrządzanie ze zmienionymi 
ustawieniami kaw (patrz rozdział 6, 
stronie 292),

 ū Używanie osobistych ustawień za 
pomocą funkcji My-Coffee (patrz roz-
dział 7, stronie 292).

W tym rozdziale opisany będzie pobór 
standardowy.

Proszę przestrzegać:
 ū W zasobnikach powinna znajdować się 

wystarczająca ilość kawy i wody. Gdy 
poziom napełnienia jest zbyt niski, to 
urządzenie sygnalizuje konieczność 
uzupełnienia. 

 ū Urządzenie nie wskazuje braku mleka.
 ū Przy wyborze napoju z mlekiem należy 

podłączyć pojemnik na mleko lub stan-
dardowe opakowanie z mlekiem.

 ū Naczynia do napojów powinny być 
wystarczająco duże.

 ū Wyświetlacz musi dla przyrządzania 
kaw pokazywać wskaźnik gotowości.

 ū Wydawanie kawy zostaje zakończone 
automatycznie.

 ū Po przyrządzeniu kawy z mlekiem 
urządzenie automatycznie wzywa do 
programu Easy-Cleaning.

5.1 Przyrządzanie Espresso i 
Café Crème

 

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Nacisnąć przycisk "Espresso" lub "Café 

Crème".
 » Następuje wydawanie kawy i zosta-

nie ono zakończone automatycznie.
3. Pobrać naczynie.

5.2 Przyrządzanie Cappuccino i 
Latte Macchiato

Warunek: mleko jest podłą-
czone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Wcisnąć przycisk "Cappuccino" lub 

"Latte Macchiato".
 » Następuje wydawanie kawy i zosta-

nie ono zakończone automatycznie.
 » Na wyświetlaczu ukazuje się Easy 

Cleaning?
3. Pobrać naczynie.
4. Uruchomić program Easy-Cleaning lub 

przyrządzić dalsze kawy i uruchomić 
program Easy-Cleaning później, patrz 
rozdział 9.4.

5.3 Przyrządzanie pianki z 
mleka i ciepłego mleka

Przyrządzanie pianki z mleka i ciepłego 
mleka są podobne.

Warunek: mleko jest podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Wcisnąć przycisk "pianka z mleka/

mleko"
a) Pianka z mleka = Krótko nacisnąć 

przycisk
b) Ciepłe mleko = Długo nacisnąć 

przycisk (2 sekundy)
 » Następuje wydawanie mleka i 

zostaje ono zakończone automa-
tycznie.

3. Pobrać naczynie.
 » Na wyświetlaczu ukazuje się Easy 

Cleaning?
4. Uruchomić program Easy-Cleaning lub 

przyrządzić dalsze kawy i uruchomić 
program Easy-Cleaning później, patrz 
rozdział 9.4.
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5.4 Przygotowywanie gorącej 
wody
 

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Wcisnąć przycisk "Gorąca woda".

 » Następuje wydawanie gorącej wody 
i zostaje ono zakończone automa-
tycznie.

3. Pobrać naczynie.

5.5 Przyrządzanie kaw na 
podstawie receptur

Oprócz poboru standardowego można w 
menu Receptury wybrać dalsze specjalno-
ści kawowe. 

Informacja

Przy wyborze receptury z mlekiem należy 
podłączyć pojemnik na mleko lub 
standardowe opakowanie z mlekiem (w 
zależności od modelu).

 

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Wcisnąć "Rotary Switch" i nawigować 

do menu Receptury lub naciskać długo 
przycisk "my recipes". 
 » Na wyświetlaczu ukazuje się wybór 

receptury.
3. Wybrać recepturę kawy i potwierdzić 

wybór.
 » Następuje wydawanie kawy i zosta-

nie ono zakończone automatycznie.
4. Pobrać naczynie.

5.6 Zmiana ustawień 
kaw przed i w trakcie 
 przyrządzania

Ustawienia kaw można zmieniać przed i w 
trakcie przyrządzania kaw. 

Informacja
Te ustawienia obowiązują tylko dla aktual-
nego przyrządzania kaw.

Zmiana ustawień kawy przed 
przyrządzaniem

Przed wyborem kawy można zmienić 
gatunek ziaren.

 � Za pomocą suwaka "BEAN SELECT" 
ustawić przed wyborem kawy żądaną 
komorę ziaren.

 » Wybrany gatunek ziaren zostanie użyty 
do przygotowania kawy.

Zmiana ustawień kawy w trakcie 
przyrządzania

Ilość i moc kawy można zmieniać w trakcie 
jej przyrządzania.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości. 

W trakcie wydawania napoju (kawa 
lub mleko) ustawić każdorazową 

ilość kawy za pomocą "Rotary Switch". 

W trakcie procesu mielenia ustawić 
moc kawy za pomocą przycisku 

"Moc kawy".

5.7 Przerywanie przyrządzania 
kawy

Jeżeli chce się przed czasem przerwać 
przyrządzanie kawy, to należy nacisnąć 
ponownie wybrany przycisk poboru. 

5.8 Jednoczesne przyrządzanie 
dwóch kaw
Za pomocą przycisku "2 filiżanki" 
przyrządza się dwie kawy. 

Informacja
Pobór dwóch filiżanek nie jest możliwy 
dla kaw mieszanych z gorącą wodą (np. 
Americano), nie jest możliwy dla pianki 
mlecznej, ciepłego mleka i gorącej wody.
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Ilustr. 11: Pobór dwóch filiżanek

1. Pod wylotem ustawić dwa naczynia (8). 
2. Wcisnąć przycisk "2 filiżanki" (26) 
3. Dalej postępować jak opisano przy 

poszczególnym przyrządzeniu wybra-
nej kawy.

Informacja
 ū To ustawienie obowiązuje tylko dla 

następnego przyrządzenia kawy. 
 ū Jeżeli w ciągu 1 minuty nie przyrządza 

się żadnej kawy, to urządzenie przełą-
cza się na pobór jednej filiżanki.

6 Trwała zmiana ustawień 
kawy

Urządzenie oferuje dalsze możliwości 
przyrządzania specjalności kawowych.

6.1 Zmiana ustawień 
początkowych

W zależności od kawy, można zmienić 
poniższe ustawienia początkowe:
Ilość kawy, ilość piany, ilość mleka, ilość 
gorącej wody, moc kawy i temperatura.

Zmiana ustawień kawy jest przy wszyst-
kich jej rodzajach podobna. Przykładowo 
opisano tutaj zmianę mocy kawy dla 
Espresso.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu 
Przyciski poboru > Espresso > Moc kawy.

3. Wybrać żądaną moc kawy i potwierdzić 
wybór.

4. Wybrać polecenie Exit, aby opuścić 
menu.

 » Przy następnych przyrządzeniach 
Espresso zastosowana zostanie 
wybrana  moc kawy.

Informacja
Ustawienia wstępne pozostają tak długo 
ważne, dopóki nie zostaną ponownie 
zmienione.

7 Ustawienia osobiste 
– „My Coffee“

Za pomocą funkcji My Coffee można zapi-
sać w pamięci osobiste ustawienia kaw i 
przyporządkować je użytkownikowi.

7.1 Edycja osobistych profili 
użytkownika

Można zastosować maksymalnie cztery 
profile użytkownika.

Zmiany nazwy profilu użytkownika

Można zmieniać nazwy profilów użytkow-
nika.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu My Coffee.
3. Wybrać użytkownika i potwierdzić Wasz 

wybór.
4. Wybrać Zmiana nazwy i potwierdzić 

wybór.
 » Ukazuje się menu do wyboru 

poszczególnych znaków.
5. Za pomocą przekręcania "Rotary 

Switch" wybrać poszczególne znaki i 
potwierdzić je każdorazowo.

6. Wybrać ponownie polecenie Exit, aby 
opuścić menu.
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Aktywacja/deaktywacja profila 
użytkownika

Można używać tylko tych użytkowników, 
których profil jest aktywowany.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu My Coffee.
3. Wybrać użytkownika i potwierdzić Wasz 

wybór.
4. Wybrać Aktywny/nieaktywny i potwier-

dzić Wasz wybór.
5. Wybrać Aktywny lub Nieaktywny i 

potwierdzić ponownie Wasz wybór.
6. Wybrać polecenie Exit, aby opuścić 

menu.

7.2 Wybór/zmiana ustawień 
osobistych

W zależności od napoju, można przy-
porządkować użytkownikowi poniższe 
ustawienia:
Receptury, ilość kawy, ilość piany, ilość 
mleka, ilość gorącej wody, moc kawy i 
temperatura.

Przyporządkowanie osobistych ustawień 
do użytkownika jest zawsze podobne. 
Przykładowo opisano tutaj ustawienie 
ilości kawy dla Cappuccino.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu My Coffee.
3. Wybrać użytkownika i potwierdzić Wasz 

wybór.
4. Nawigować do menu Cappuccino > 

Ilość kawy.
5. Wybrać ilość i potwierdzić Wasz wybór.
6. Wybrać polecenie Exit, aby opuścić 

menu.

 » Przy następnym przyrządzeniu Cappuc-
cino przez użytkownika, użyta zostanie 
wybrana ilość kawy.

7.3 Przyrządzanie kaw z osobi-
stymi ustawieniami
Przyrządzanie kaw za pomocą funk-
cji My Coffee jest dla wszystkich kaw 

podobne. Przykładowo opisane jest tutaj 
przyrządzanie Cappuccino.

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Naciskać przycisk "my recipes" tak 

często, aż na wyświetlaczu ukaże się 
żądany użytkownik.

3. Wcisnąć przycisk "Cappuccino".
 » Następuje wydawanie kawy i zosta-

nie ono zakończone automatycznie.
4. Pobrać naczynie.

 » Na wyświetlaczu ukazuje się Easy 
Cleaning? (Nacisnąć Rotary Switch dla 
zastartowania). 

5. Uruchomić program Easy-Cleaning lub 
przyrządzić dalsze kawy i uruchomić 
program Easy-Cleaning później, patrz 
rozdział 9.4.

Informacja
 ū Aby wyjść z funkcji My Coffee, naciskać 

przycisk "my recipes" tak często, aż 
ukaże się wskazanie gotowości. 

 ū Jeżeli w ciągu 3 minut nie przyrządza 
się żadnej kawy, to urządzenie prze-
łącza się automatycznie na wskazanie 
gotowości.

8 Zmiana ustawień 
podstawowych

W poniższym rozdziale objaśnione będą 
kolejne etapy obsługi, które zmieniają 
podstawowe ustawienia urządzenia.

8.1 Ustawianie języka
Można ustawić język tekstów na wyświe-
tlaczu.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.
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1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Język.
3. Wybrać język i potwierdzić Wasz wybór.
4. Opuścić menu za pomocą polecenia 

Exit.

8.2 Ustawianie godziny
Można ustawić godzinę pokazywaną na 
wyświetlaczu.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Godzina.
3. Wybrać godzinę i minuty. Potwierdzić 

każdorazowo Wasze ustawienia.
4. Opuścić menu za pomocą polecenia 

Exit.

Informacja
Jeżeli chcecie Państwo ukryć pokazywanie 
godziny na wyświetlaczu, to należy usta-
wić godzinę na 00:00.

8.3 Ustawianie trybu oszczę-
dzania energii

Tryb oszczędzania energii powoduje 
obniżenie temperatury grzania i wyłącza 
podświetlenie pola obsługi.

Urządzenie wyłącza się po wyznaczonym 
czasie automatycznie, gdy nie jest przez 
dłuższy czas obsługiwane. W menu Tryb 
oszczędzania energii ustawia się określony 
czas do chwili aktywowania trybu oszczę-
dzania energii.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Tryb oszczędzania 
energii.

3. Wybrać odpowiedni okres czasu i 
potwierdzić wybór.

4. Opuścić menu za pomocą polecenia 
Exit.

Informacja
 ū Tryb oszczędzania energii nie może 

zostać całkowicie deaktywowany. Urzą-
dzenie przełącza się na tryb oszczędza-
nia energii najpóźniej po 4 godzinach 
od jego ostatniej obsługi.

8.4 Ustawianie automatycz-
nego wyłączania

Urządzenie wyłącza się po wyznaczonym 
czasie automatycznie, gdy nie jest przez 
dłuższy czas obsługiwane. W menu Auto 
Wyłącz ustawić okres czasu do chwili wyłą-
czenia. Można też określić dokładną porę.

Informacja
Gdy jednocześnie aktywne są okres czasu 
i pora, to urządzenie wyłącza się po nastę-
pującym najpierw zdarzeniu.

Ustawianie okresu czasu do automatycz-
nego wyłączania

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Auto Wyłącz > 
Wyłącz po...

3. Wybrać czas i potwierdzić Wasz wybór.
4. Wybrać ponownie polecenie Exit, aby 

opuścić menu.

Informacja
Automatyczne wyłączanie nie może zostać 
całkowicie deaktywowane. Urządzenie 
wyłącza się najpóźniej po 8 godzinach bez 
obsługiwania.
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Ustawianie pory automatycznego 
wyłączania

Pora wyłączania jest fabrycznie nieak-
tywna.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Auto Wyłącz > 
Wyłącz o...

3. Wybrać godziny i minuty. Potwierdzić 
każdorazowo Wasze ustawienia.

4. Wybrać ponownie polecenie Exit, aby 
opuścić menu.

Informacja
Jeżeli chcecie Państwo deaktywować 
automatyczne wyłączanie, to należy porę 
wyłączenia ustawić na 00:00.

8.5 Aktywacja/deaktywacja 
płukania

Płukanie odbywa się zawsze bezpośred-
nio po włączeniu systemu parzenia kawy. 
Aktywowane/deaktywowane może być 
tylko płukanie przy wyłączeniu. Gdy jest 
ono aktywowane, to płukanie systemu 
parzenia kawy odbywa się po wyłączeniu.

Nie zaleca się stałego deaktywowania.

Aktywacja/deaktywacja płukania przy 
wyłączeniu

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Ustawienia > 
Płukanie przy wyłączeniu.

3. Wybrać Aktywny lub nieaktywny i 
potwierdzić Wasz wybór.

4. Wybrać polecenie Exit, aby opuścić 
menu.

 » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

8.6 Resetowanie urządzenia na 
ustawienia fabryczne

Urządzenie można zresetować na ustawie-
nia fabryczne.

Informacja
Jeżeli urządzenie zostaje zresetowane na 
ustawienia fabryczne, to wszystkie osobi-
ste ustawienia zostają utracone, łącznie z 
ustawieniami w menu My Coffee.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu 
Ustawienia > Ustawienia fabryczne.

3. Wybrać Resetowanie i potwierdzić Wasz 
wybór.

4. Wybrać polecenie Exit, aby opuścić 
menu.

8.7 Menu Statystyka i system

Statystyka

W menu Statystyka uzyskuje się informacje 
o liczbie pobrań kaw i o konserwacji.

System

W menu System otrzymuje się informacje 
o wersji oprogramowania i dostępie do 
funkcji Odparowanie, patrz rozdział 10.1, 
stronie 301.
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8.8 Ustawianie stopnia 
zmielenia

Stopień zmielenia ziaren kawy ma wpływ 
na smak kawy. Stopień zmielenia został 
przed dostawą optymalnie ustawiony.

Ilustr. 12: Ustawienie stopnia zmielenia

Za pomocą dźwigni na tylnej stronie usta-
wić stopień zmielenia.

1. Przestawić dźwignię:
 ū W prawo = Stopień zmielenia 

grubszy
 ū W lewo = Stopień zmielenia drob-

niejszy

Informacja
 ū Gdy ustawi się stopień zmielenia 

bardziej drobny, to smak kawy będzie 
mocniejszy.

 ū Stopień zmielenia jest ustawiony opty-
malnie, jeżeli kawa wypływa z wylewu 
równomiernie i powstaje delikatna, 
gęsta kawa Crema.

9 Pielęgnacja i konserwacja
Przez regularne czyszczenie i konserwację 
zapewnia się niezmienną wysoką jakość 
Waszych kaw.

9.1 Ogólne czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie. 
Zewnętrzne zanieczyszczenia powstałe od 
mleka i kawy należy natychmiast usuwać.

UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich środków 
czyszczących może prowadzić do poryso-
wania powierzchni.

 � Nie używać żadnych szorujących ściere-
czek, gąbek i środków czystości.

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

 � Urządzenie czyścić z zewnątrz za 
pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki i 
standardowego płynu do mycia naczyń. 

 � Pojemnik na skropliny i pojemnik 
na fusy zmywać miękką, wilgotną 
ściereczką i standardowym płynem do 
mycia naczyń.

 � Pojemnik na ziarna czyścić miękką, 
suchą ściereczką.

9.2 Proces płukania
Poczas tego procesu płukane są dysze przy 
wylocie i wewnętrzne części ekspresu do 
kawy. Woda płucząca dostaje się też przez 
to z wnętrza do pojemnika na skropliny. 

Przy nie deaktywowanym płukaniu przy 
wyłączaniu urządzenie przeprowadza przy 
włączaniu i wyłączaniu, płukanie całego 
systemu parzenia kawy.

Płukanie można przeprowadzić też ręcz-
nie.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".

 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu Pielęgnacja > 

Płukanie.
4. Wybrać Start i potwierdzić Wasz wybór.

 »  Płukanie całego systemu parzenia 
kawy.
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9.3 Czyszczenie modułu 
parzenia

W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia, 
zaleca się czyszczenie modułu parzenia raz 
na tydzień.

12

Ilustr. 13: Zdjęcie bocznej obudowy

15

33

Ilustr. 14: Wymontowanie modułu parzenia

34

Ilustr. 15: Czyszczenie modułu parzenia

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

1. Otworzyć osłonę (12). W tym celu się-
gnąć do wgłębienia po prawej stronie 
urządzenia i zdjąć osłonę na bok.

2. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwi-
gnię (33) za uchwyt modułu parze-
nia (15), i przekręcić uchwyt w kierunku 
wskazówek zegara, aż zaskoczy do 
oporu.

3. Moduł parzenia wyciągnąć za uchwyt z 
urządzenia.

4. Zaparzacz przepłukać w całości pod 
bieżącą wodą gruntownie ze wszyst-
kich stron. Szczególnie zwracać uwagę 
na to, żeby na sitku (34) nie było resztek 
kawy.

5. Moduł parzenia pozostawić do ociek-
nięcia.

6. Za pomocą miękkiej, suchej ściereczki 
usunąć resztki kawy z powierzchni w 
środku urządzenia.

7. Moduł parzenia wstawić do urządze-
nia. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną 
dźwignię za uchwyt modułu parzenia , 
i przekręcić uchwyt odwrotnie do kie-
runku wskazówek zegara, aż zaskoczy 
do oporu.

8. Osłonę włożyć z boku, aż zaskoczy.

9.4 Program „Easy Cleaning“
Za pomocą programu Easy Cleaning płu-
kany jest moduł mleka.

Po każdym przyrządzeniu kawy z mlekiem, 
urządzenie sygnalizuje konieczność prze-
prowadzenia programu Easy Cleaning.

Program Easy Cleaning można przeprowa-
dzić też ręcznie.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".

 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu Pielęgnacja > Easy 

Cleaning.
4. Wybrać Start i potwierdzić Wasz wybór.
5. Do końca programu Easy Cleaning 

postępować zgodnie z dalszymi polece-
niami na wyświetlaczu.
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9.5 Program „Czyszczenie 
modułu mleka“

Używając tego programu czyszczony jest 
moduł mleka za pomocą oczyszczacza.

Dla zachowania higieny i uniknięcia uszko-
dzeń urządzenia, zalecamy przeprowadze-
nie programu czyszczenia raz w tygodniu.

Program czyszczenia trwa około 3 minut i 
nie powinien być przerywany.

UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich oczysz-
czaczy do przewodów mlecznych może 
prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

 � Stosować wyłącznie środek czyszczący 
do systemu mleka Melitta® PERFECT 
CLEAN do automatycznego ekspresu 
do kawy.

 � Przestrzegać wskazówek dotyczących 
stosowania podanych na opakowaniu 
środka czyszczącego do systemu mleka.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie 
wychwytujące (0,7 l) (np. pojemnik na 
fusy kawy).

2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

3. Nawigować do menu Pielęgnacja > 
Czyszczenie modułu mleka.

4. Wybrać Start i potwierdzić Wasz wybór.
5. Do końca programu Czyszczenie modułu 

mleka postępować zgodnie z dalszymi 
poleceniami na wyświetlaczu.

Czyszczenie modułu mleka

Dodatkowo zalecamy regularne czysz-
czenie modułu mleka, przewodu mleka i 
pojemnika na mleko.

Informacja
 ū Pojemnik na mleko z tworzywa sztucz-

nego, bez pokrywy i rurki pionowej 
nadaje się do mycia w zmywarce.

8

Ilustr. 16: Dostęp do modułu mleka 

35

36

Ilustr. 17: Wymontowanie modułu mleka

1. Wąż do mleka wyjąć z urządzenia.
2. Otworzyć drzwiczki wylotu (8).
3. Moduł mleka (36) wcisnąć w dół i zdjąć.
4. Poszczególne części przepłukać ciepłą 

wodą. Używać miękkiej, wilgotnej 
ściereczki i standardowego płynu do 
mycia naczyń.

Montaż następuje odpowiednio w odwrot-
nej kolejności. 

Informacja
Zwracać uwagę na to, żeby moduł mleka 
był wciśnięty do oporu do góry. 
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9.6 Program „Czyszczenie 
modułu parzenia kawy“

Używając programu do czyszczenia usu-
wane są pozostałości i resztki oleju z kawy 
za pomocą oczyszczacza do ekspresów do 
kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zale-
camy przeprowadzenie programu czysz-
czenia co 2 miesiące - lub gdy urządzenie 
zasygnalizuje tego konieczność. 

Przed uruchomieniem programu czyszcze-
nia wyczyścić moduł parzenia i wnętrze 
(patrz rozdział 9.3, stronie 297).

Program czyszczenia trwa około 15 minut i 
nie powinien być przerywany.

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo podrażnienia oczu i 
skóry przez oczyszczacz.

 � Przestrzegać wskazówek bezpieczeń-
stwa i informacji dot. dozowania znaj-
dujących się na środkach używanych 
do czyszczenia.

UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich oczyszcza-
czy do ekspresów do kawy może prowa-
dzić do uszkodzeń urządzenia.

 � Stosować wyłącznie oczyszczacz w 
tabletkach Melitta® PERFECT CLEAN do 
automatycznego ekspresu do kawy.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Pielęgnacja > 
Czyszczenie systemu kawy.

3. Wybrać Start i potwierdzić Wasz wybór.
4. Do końca programu czyszczenia postę-

pować zgodnie z dalszymi poleceniami 
na wyświetlaczu.

9.7 Program „Usuwanie 
kamienia“

Używając programu usuwania kamienia, 
usuwane są osady wapienne wewnątrz 
urządzenia za pomocą odkamieniacza do 
ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, 
zalecamy, o ile nie używa się filtra wody, 
przeprowadzenie programu usuwania 
kamienia co 3 miesiące. Przy używaniu 
filtra wody, dopiero gdy urządzenie do 
tego wezwie.

Program usuwania kamienia trwa około 25 
minut i nie powinien być przerywany.

OSTROŻNIE
Zetknięcie się z odkamieniaczem może 
prowadzić do podrażnień oczu i skóry.

 � Przestrzegać wskazówek dotyczących 
dozowania znajdujących się na opako-
waniu odkamieniacza.

UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich odkamie-
niaczy może prowadzić do uszkodzeń 
urządzenia.

 � Stosować wyłącznie odkamieniacz w 
płynie Melitta® ANTI CALC do automa-
tycznego ekspresu do kawy.

 � Przestrzegać wskazówek dotyczących 
stosowania znajdujących się na opako-
waniu odkamieniacza.

UWAGA
Wkręcony filtr do wody może zostać 
uszkodzony w trakcie programu usuwa-
nia kamienia.

 � Wyjąć filtr do wody, gdy urządze-
nie zasygnalizuje tego konieczność 
(patrz Ilustr. 18).

 � W trakcie programu usuwania kamie-
nia, filtr do wody włożyć do naczynia z 
wodą wodociągową.

 � Po zakończeniu programu usuwania 
kamienia można ponownie założyć filtr 
do wody i dalej go używać.
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Wymogi: 

 ū Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

 ū Naczynie wychwytujące (0,7 l) stoi pod 
wylotem.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Pielęgnacja > 
Usuwanie kamienia.

3. Wybrać Start i potwierdzić wybór.
4. Do końca programu usuwania kamienia 

postępować zgodnie z dalszymi polece-
niami na wyświetlaczu. 

9.8 Ustawianie twardości wody
Ustawiona twardość wody wpływa na 
częstotliwość usuwania kamienia. Im woda 
jest twardsza, tym częściej w urządzeniu 
trzeba usuwać kamień.

Informacja
Jeżeli używa się filtra do wody, to nie 
można ustawić twardości wody.

Twardość wody ustalić używając załączo-
nego papierka wskaźnikowego. Proszę 
przestrzegać poleceń na opakowaniu 
papierka wskaźnikowego i tabeli 11, 
stronie 302.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu 
Ustawienia > Twardość wody.

3. Wybrać zakres twardości wody i 
potwierdzić Wasz wybór.

9.9 Stosowanie filtra do wody
Stosowanie filtra do wody wydłuża żywot-
ność urządzenia i zapobiega osadzaniu się 
kamienia. Znajdujący się w zestawie filtr 
do wody odfiltrowuje z wody wapń i inne 
substancje szkodliwe. 

1

37

38

39

Ilustr. 18: Wkręcanie/wykręcanie filtra do 
wody

Filtr do wody (38) jest wkręcany lub wykrę-
cany przy użyciu urządzenia pomocni-
czego na zakończeniu załączonej łyżki do 
kawy (37) w gwint (39) znajdujący się na 
dnie zbiornika na wodę (1).

Zakładanie filtra do wody

Informacja
Przed założeniem filtra do wody, włożyć 
go na kilka minut do naczynia ze świeżą 
wodą wodociągową.

Wymogi: 

 ū Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

 ū Naczynie wychwytujące (0,7 l) stoi pod 
wylotem.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Pielęgnacja > Filtr 
> Zakładanie filtra.
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3. Wybrać Start i potwierdzić wybór.
4. Postępować według dalszych poleceń 

na wyświetlaczu.

 » Twardość wody dostosowywana jest 
przez urządzenie automatycznie do 
filtra wody.

 » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

Wymiana filtra do wody

Wymienić filtr do wody, gdy urządzenie 
zasygnalizuje tego konieczność.

Wymóg: 

 ū Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

 ū Naczynie wychwytujące (0,7 l) stoi pod 
wylotem.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Pielęgnacja > Filtr 
> Wymiana filtra.

3. Wybrać Start i potwierdzić wybór.
4. Postępować według dalszych poleceń 

na wyświetlaczu.

Wyjmowanie filtra do wody

Filtr do wody nie powinien przez dłuższy 
czas pozostawać suchy. Przy dłuższym nie-
używaniu zaleca się przechowywanie filtra 
do wody w naczyniu z wodą wodociągową 
w lodówce.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się 
wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.

2. Nawigować do menu Pielęgnacja > Filtr 
> Wyjmowanie filtra.

3. Wybrać Start i potwierdzić wybór.
4. Postępować według dalszych poleceń 

na wyświetlaczu.
 » Twardość wody resetowana jest auto-

matycznie do poprzedniego ustawie-
nia.

 » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 
gotowości.

10 Transport, składowanie i 
utylizacja

10.1 Odpowietrzenie urządzenia
Zaleca się odpowietrzenie urządzenia przy 
dłuższym nieużywaniu, przed transportem 
i przy niebezpieczeństwie wystąpienia 
przymrozków. 

Przy odpowietrzeniu resztki wody zostają 
usunięte z urządzenia.

Wymogi: 

 ū Filtr wody jest wyjęty.
 ū Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie 

gotowości.

1. Pod wylotem ustawić naczynie. 
2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".

 » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu System > Odpo-

wietrzenie.
4. Wybrać Start i potwierdzić wybór.
5. Postępować według dalszych poleceń 

na wyświetlaczu.

 » Urządzenie nagrzewa się.
 » Urządzenie jest odparowane i następ-

nie całkowicie się wyłącza.

10.2 Transport urządzenia

UWAGA
Zamarzające resztki wody mogą prowa-
dzić do uszkodzenia urządzenia.

 � Unikać narażania urządzenia na tempe-
ratury poniżej 0 °C.

Informacja
Urządzenie transportować w oryginalnym 
opakowaniu. Unika się przez to uszkodzeń 
w transporcie.
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Przed transportem urządzenia, przeprowa-
dzić poniższe czynności:

1. Urządzenie odpowietrzyć (patrz roz-
dział 10.1, stronie 301).

2. Opróżnić pojemnik na skropliny i 
pojemnik na fusy.

3. Opróżnić zbiornik na wodę.
4. Opróżnić pojemnik na ziarna kawy.
5. Urządzenie oczyścić (patrz rozdział 9.1, 

stronie 296).
6. Umocować luźne części (metalową 

podstawę na filiżanki itd.) używając 
odpowiedniej taśmy klejącej.

7. Urządzenie opakować.

10.3 Utylizacja urządzenia
Oznaczone tym symbolem urządzenia 

podlegają Europejskiej Wytycznej 
2002 / 96 / EG dla WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment). 

Urządzenia elektryczne nie 
powinny znaleźć się w domowych odpad-
kach. 

 � Urządzenie utylizować przyjaźnie dla 
środowiska przez odpowiednie systemy 
wywożenia.

11 Dane techniczne

Dane techniczne
Napięcie robocze 220 V do 240 V, 50 Hz

Pobór mocy maks. 1400 W

Ciśnienie pompy statycznie maks. 15 bar

Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość

255 mm
340 mm
470 mm

Pojemność użytkowa
Pojemnik na ziarna kawy
Zbiornik na wodę

2 × 135 g
1,8 l

Masa (pusty) 9,25 kg

Warunki otoczenia 
Temperatura
Względna wilgotność 
powietrza

10 °C do 32 °C
30 % do 80 % (nieskraplająco)

Zakres twardości 
wody

°d °e °f

Miękka 0 do 10 0 do 13 0 do 18

Średnia 10 do 15 13 do 19 18 do 27

Twarda 15 do 20 19 do 25 27 do 36

Bardzo twarda > 20 > 25 > 36
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12 Awarie
Jeżeli wymienione poniżej działania nie usuną awarii lub wystąpią inne, tutaj niewymie-
nione awarie, to należy skontaktować się z naszą Hotline (taryfa miejscowa).

Numer telefonu do serwisu znajduje się w pokrywie zbiornika wody lub na naszej stronie 
internetowej w dziale Serwis.

Awaria Przyczyna Działanie
Kawa leci z wylotu tylko 
kroplami.

Zbyt drobny stopień 
zmielenia.

 � Stopień zmielenia ustawić na grubszy 
(patrz rozdział 8.8).

Urządzenie zabrudzone.  � Oczyścić moduł parzenia (patrz roz-
dział 9.3).

 � Uruchomić program czyszczenia (patrz 
rozdział 9.6).

Urządzenie pokryte 
kamieniem.

 � Urządzenie odkamienić (patrz rozdział 9.7).

Kawa nie przelatuje. Zbiornik na wodę niena-
pełniony lub niewłaści-
wie założony.

 � Napełnić zbiornik na wodę i zwrócić 
uwagę na prawidłowe osadzenie (patrz 
rozdział 4.6).

Moduł parzenia zap-
chany.

 � Oczyścić moduł parzenia (patrz roz-
dział 9.3).

Młynek nie mieli ziaren 
kawy.

 � Ziarna nie wpadają do 
młynka.

 � Dźwignia wychylna stoi 
pionowo.

 � Ziarna kawy zbyt 
oleiste.

 � Obce ciała w młynku.

 � Lekko popukać w pojemnik na ziarna kawy. 
 � Oczyścić pojemnik na ziarna kawy.
 � Dźwignię wychylną przestawić w lewo lub 
w prawo.

 � Użyć innych ziaren kawy.
 � Skontaktować się z Infolinią.

Wskazanie Wsypać ziarna 
kawy miga, mimo że 
pojemnik na ziarna kawy 
jest napełniony.

Ziarna nie wpadają do 
młynka. Niewystarcza-
jąco zmielone ziarna w 
komorze zaparzacza.

 �Wcisnąć przycisk do poboru filiżanek.

Głośny odgłos młynka. Obce ciała w młynku.  � Skontaktować się z Infolinią.
Moduł parzenia nie 
daje się założyć po jego 
wyjęciu.

Moduł parzenia nie jest 
właściwie zamontowany.

 � Sprawdzić, czy uchwyt blokady modułu 
parzenia prawidłowo zaskoczył (patrz 
rozdział 9.3).

Napęd nie jest we właści-
wym położeniu.

 �Wcisnąć przycisk "Moc kawy" i przytrzymać 
go. Wcisnąć dodatkowo przycisk "Włącz/
wyłącz". Urządzenie przeprowadza inicjali-
zację. Przyciski ponownie puścić.

Wskazanie Błąd syste-
mowy na wyświetlaczu.

Wskazanie zakłócenia w 
oprogramowaniu.

 � Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć 
(patrz rozdział 4.1).

 � Skontaktować się z Infolinią.



304

PL

304



Melitta Europa GmbH & Co. KG 
Division Household Products 

Ringstr. 99 
D-32427 Minden 

Germany 
www.melitta.de

Editorial department: 
ZINDEL AG 

www.zindel.de M
EL

_0
09

_C
I_

To
uc

h_
20

_d
e-

gb
-fr

-n
l-i

t-e
s-

dk
-s

e-
no

-fi
-ru

-p
l-t

r-l
t-e

e-
lv

-c
z-

cn
-k

r | 2
01

8-
09

1847-0718


	1	Geräteübersicht
	1.1	Das Gerät im Überblick
	1.2	Das Bedienfeld im Überblick

	2	Zu Ihrer Sicherheit
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.2	Gefahr durch elektrischen Strom
	2.3	Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr
	2.4	Allgemeine Sicherheit

	3	Erste Schritte
	3.1	Gerät auspacken
	3.2	Lieferumfang prüfen
	3.3	Gerät aufstellen
	3.4	Gerät anschließen
	3.5	Gerät erstmalig einschalten

	4	Grundlegende Bedienung
	4.1	Gerät ein- und ausschalten
	4.2	Bedienfeld handhaben
	4.3	Im Menü navigieren
	4.4	Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden
	4.5	Kaffeepulver verwenden
	4.6	Wasser einfüllen
	4.7	Auslauf einstellen
	4.8	Milch verwenden
	4.9	Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren

	5	Getränke zubereiten
	5.1	Espresso und Café Crème zubereiten
	5.2	Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten
	5.3	Milchschaum und warme Milch zubereiten
	5.4	Heißwasser zubereiten
	5.5	Getränke mit Rezepten zubereiten
	5.6	Getränkeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern
	5.7	Getränkezubereitung abbrechen
	5.8	Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten

	6	Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern
	6.1	Voreinstellungen ändern

	7	Persönliche Einstellungen – „My Coffee“
	7.1	Persönliche Benutzerprofile bearbeiten
	7.2	Persönliche Einstellungen wählen/ändern
	7.3	Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten

	8	Grundeinstellungen ändern
	8.1	Sprache einstellen
	8.2	Uhrzeit einstellen
	8.3	Energiesparmodus einstellen
	8.4	Automatisches Ausschalten einstellen
	8.5	Spülung aktivieren/deaktivieren
	8.6	Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	8.7	Menü Statistik und System
	8.8	Mahlgrad einstellen

	9	Pflege und Wartung
	9.1	Allgemeine Reinigung
	9.2	Kaffeesystem spülen
	9.3	Brühgruppe reinigen
	9.4	Programm „Easy Cleaning“
	9.5	Programm „Reinigung Milchsystem“
	9.6	Programm „Kaffeesystem reinigen“
	9.7	Programm „Entkalkung“
	9.8	Wasserhärte einstellen
	9.9	Wasserfilter verwenden

	10	Transport, Lagerung und Entsorgung
	10.1	Gerät ausdampfen
	10.2	Gerät transportieren
	10.3	Gerät entsorgen

	11	Technische Daten
	12	Störungen
	1	Overview of the appliance
	1.1	The appliance at a glance
	1.2	The control panel at a glance

	2	For your safety
	2.1	Proper use
	2.2	Danger from electric current
	2.3	Risk of burns and scalds
	2.4	General safety

	3	First steps
	3.1	Unpacking the appliance
	3.2	Checking the delivery contents
	3.3	Installing the appliance
	3.4	Connecting the appliance
	3.5	Switching on the appliance for the first time

	4	Basic operation
	4.1	Switching the appliance on and off
	4.2	Using the control panel
	4.3	Navigating in the menu
	4.4	Filling with coffee beans and using Bean Select
	4.5	Using ground coffee
	4.6	Filling with water
	4.7	Adjusting the outlet
	4.8	Using milk
	4.9	Emptying the drip tray and coffee grounds container

	5	Preparing beverages
	5.1	Preparing espresso and café crème
	5.2	Preparing cappuccino and latte macchiato
	5.3	Preparing milk froth and warm milk
	5.4	Preparing hot water
	5.5	Preparing beverages with recipes
	5.6	Changing beverage settings before and during preparation
	5.7	Stopping beverage preparation
	5.8	Preparing two beverages simultaneously

	6	Permanently changing beverage settings
	6.1	Changing default settings

	7	Personal settings – "My Coffee"
	7.1	Editing personal user profiles
	7.2	Selecting/changing personal settings
	7.3	Preparing beverages with personal settings

	8	Changing basic settings
	8.1	Setting the language
	8.2	Setting the time
	8.3	Setting energy save mode
	8.4	Setting Auto OFF
	8.5	Activating/deactivating rinsing
	8.6	Resetting the appliance to the factory settings
	8.7	Statistics and System menu
	8.8	Setting the grinding fineness

	9	Care and maintenance
	9.1	General cleaning
	9.2	Rinsing the coffee system
	9.3	Cleaning the brewing unit
	9.4	"Easy Cleaning" programme
	9.5	"Cleaning milk system" programme
	9.6	"Cleaning coffee system" programme
	9.7	"Descaling" programme
	9.8	Setting the water hardness
	9.9	Using a water filter

	10	Transport, storage and disposal
	10.1	Venting the appliance
	10.2	Transporting the appliance
	10.3	Disposing of the appliance

	11	Technical data
	12	Troubleshooting
	1	Vue d'ensemble de l'appareil
	1.1	Vue d'ensemble de l'appareil
	1.2	Vue d'ensemble du panneau de commande

	2	Pour votre sécurité
	2.1	Utilisation réglementaire
	2.2	Danger dû au courant électrique
	2.3	Risque de brûlure et d'éclaboussures
	2.4	Sécurité d'ordre général

	3	Premiers pas
	3.1	Déballage de l'appareil
	3.2	Contrôle de l'étendue de la fourniture
	3.3	Installation de l'appareil
	3.4	Branchement de l'appareil
	3.5	Première mise en marche de l'appareil

	4	Commande fondamentale
	4.1	Mise en marche et arrêt de l'appareil
	4.2	Comment utiliser le panneau de commande
	4.3	Navigation dans le menu
	4.4	Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select
	4.5	Utilisation de café moulu
	4.6	Remplissage du réservoir d'eau
	4.7	Réglage du bec verseur
	4.8	Utilisation de lait
	4.9	Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc

	5	Préparation de boissons
	5.1	Préparation d'un expresso et d'un café long
	5.2	Préparation d'un cappuccino et d'un latte macchiato
	5.3	Préparation de mousse de lait et de lait chaud
	5.4	Préparation d'eau chaude
	5.5	Préparation de boissons avec des recettes
	5.6	Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation
	5.7	Interruption de la préparation de la boisson
	5.8	Préparation de deux boissons à la fois

	6	Modification durable des réglages de boisson
	6.1	Modification des réglages par défaut

	7	Réglages personnels – « My Coffee »
	7.1	Édition de profils d'utilisateur personnels
	7.2	Sélection/modification des réglages personnels
	7.3	Préparation de boissons avec des réglages personnels

	8	Modification des réglages de base
	8.1	Choix de la langue
	8.2	Réglage de l'heure
	8.3	Réglage du mode économie d'énergie
	8.4	Réglage de l'arrêt automatique
	8.5	Activation/désactivation du rinçage
	8.6	Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut
	8.7	Menu Statistique et système
	8.8	Réglage de la finesse de mouture

	9	Entretien et maintenance
	9.1	Nettoyage d'ordre général
	9.2	Rinçage du système de café
	9.3	Nettoyage de la chambre d'extraction
	9.4	Programme « Easy Cleaning »
	9.5	Programme « Nettoyage cycle lait »
	9.6	Programme « Nettoyage cycle café »
	9.7	Programme « Détartrage »
	9.8	Réglage de la dureté de l'eau
	9.9	Utilisation d'un filtre à eau

	10	Transport, stockage et élimination
	10.1	Purge de l'appareil
	10.2	Transport de l'appareil
	10.3	Élimination de l'appareil

	11	Caractéristiques techniques
	12	Dérangements
	1	Overzicht van het apparaat
	1.1	Overzicht van het apparaat
	1.2	Overzicht van het bedieningsveld

	2	Voor uw veiligheid
	2.1	Reglementair gebruik
	2.2	Gevaar door elektrische stroom
	2.3	Gevaar voor brandwonden
	2.4	Algemene veiligheid

	3	Eerste stappen
	3.1	Apparaat uitpakken
	3.2	Levering controleren
	3.3	Apparaat opstellen
	3.4	Apparaat aansluiten
	3.5	Apparaat de eerste keer inschakelen

	4	Basisprincipes van de bediening
	4.1	Apparaat in- en uitschakelen
	4.2	Gebruik van het bedieningsveld
	4.3	Navigeren in het menu
	4.4	Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken
	4.5	Gemalen koffie gebruiken
	4.6	Watertank vullen
	4.7	Uitloop instellen
	4.8	Melk gebruiken
	4.9	Lekbakje en residubak legen

	5	Dranken bereiden
	5.1	Espresso en café crème bereiden
	5.2	Cappuccino en latte macchiato bereiden
	5.3	Melkschuim en warme melk bereiden
	5.4	Heet water bereiden
	5.5	Dranken met recepten bereiden
	5.6	Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen
	5.7	Drankbereiding onderbreken
	5.8	Twee dranken tegelijk bereiden

	6	Drankinstellingen permanent wijzigen
	6.1	Preselecties wijzigen

	7	Persoonlijke instellingen – „My Coffee“
	7.1	Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken
	7.2	Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen
	7.3	Dranken met persoonlijke instellingen bereiden

	8	Basisinstellingen wijzigen
	8.1	Taal instellen
	8.2	Tijd instellen
	8.3	Energiebespaarmodus instellen
	8.4	Automatische uitschakeling instellen
	8.5	Spoeling activeren/deactiveren
	8.6	Terugzetten op de fabrieksinstellingen
	8.7	Menu Statistiek en Systeem
	8.8	Maalgraad instellen

	9	Verzorging en onderhoud
	9.1	Algemene reiniging
	9.2	Koffiesysteem spoelen
	9.3	Zetgroep reinigen
	9.4	Programma „Easy Cleaning“
	9.5	Programma „Reiniging melksysteem“
	9.6	Programma „Koffiesysteem reinigen“
	9.7	Programma „Ontkalking“
	9.8	Waterhardheid instellen
	9.9	Waterfilter gebruiken

	10	Transport, bewaring en verwijdering
	10.1	Apparaat ontluchten
	10.2	Apparaat transporteren
	10.3	Apparaat verwijderen

	11	Technische gegevens
	12	Storingen
	1	Descrizione delle macchine da caffè
	1.1	Componenti della macchina da caffè
	1.2	Elementi del pannello dei comandi

	2	Avvertenze di sicurezza
	2.1	Uso previsto
	2.2	Pericolo di elettricità
	2.3	Pericolo di ustione e scottatura
	2.4	Sicurezza generale

	3	Primi passi
	3.1	Disimballaggio della macchina da caffè
	3.2	Controllo dell'entità di fornitura
	3.3	Collocazione della macchina da caffè
	3.4	Collegamento della macchina da caffè
	3.5	Prima messa in funzione della macchina da caffè

	4	Comandi fondamentali
	4.1	Accensione e spegnimento della macchina da caffè
	4.2	Uso del pannello dei comandi
	4.3	Navigazione nel menu
	4.4	Versamento dei chicchi di caffè ed uso di Bean Select
	4.5	Uso di caffè in polvere
	4.6	Riempimento del serbatoio dell'acqua
	4.7	Regolazione dell'erogatore
	4.8	Uso del latte
	4.9	Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè

	5	Preparazione delle bevande
	5.1	Preparazione del caffè espresso e del caffè crema
	5.2	Preparazione del cappuccino e del latte macchiato
	5.3	Preparazione della schiuma latte e del latte caldo
	5.4	Preparazione dell'acqua calda
	5.5	Preparazione delle bevande con ricette
	5.6	Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione
	5.7	Interruzione della preparazione di una bevanda
	5.8	Preparazione contemporanea di due bevande

	6	Modifica permanente delle impostazioni bevanda
	6.1	Modifica delle preimpostazioni

	7	Impostazioni personalizzate – "My Coffee“
	7.1	Modifica dei profili personalizzati
	7.2	Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate
	7.3	Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate

	8	Modifica delle impostazioni base
	8.1	Impostazione della lingua
	8.2	Impostazione dell'orologio
	8.3	Impostazione della modalità di risparmio energetico
	8.4	Impostazione dello spegnimento automatico
	8.5	Attivazione/disattivazione del risciacquo
	8.6	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
	8.7	Menu Statistica e Sistema
	8.8	Regolazione del grado di macinazione

	9	Pulizia e manutenzione
	9.1	Pulizia generale
	9.2	Pulizia del sistema caffè
	9.3	Pulizia dell'unità bollitore
	9.4	Programma “Easy Cleaning”
	9.5	Programma “Pulizia sistema latte”
	9.6	Programma "Pulizia sistema caffè"
	9.7	Programma "Decalcificazione"
	9.8	Impostazione della durezza dell'acqua
	9.9	Uso del filtro dell'acqua

	10	Trasporto, stoccaggio e smaltimento
	10.1	Sfiato della macchina da caffè
	10.2	Trasporto della macchina da caffè
	10.3	Smaltimento della macchina da caffè

	11	Dati tecnici
	12	Problemi
	1	Descripción de la máquina
	1.1	Vista general de la máquina
	1.2	El panel de control en resumen

	2	Para su seguridad
	2.1	Utilización conforme a la finalidad prevista
	2.2	Peligro por corriente eléctrica
	2.3	Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras
	2.4	Seguridad general

	3	Primeros pasos
	3.1	Desembalar la máquina
	3.2	Comprobación del contenido
	3.3	Colocar la máquina
	3.4	Conectar la máquina
	3.5	Poner la máquina por primera vez en servicio

	4	Manejo básico
	4.1	Encender y apagar la máquina
	4.2	Manejo del panel de control
	4.3	Navegar en el menú
	4.4	Llenar granos de café y utilizar Bean Select
	4.5	Utilizar café en polvo
	4.6	Llenar agua
	4.7	Ajustar la salida
	4.8	Utilizar leche
	4.9	Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café

	5	Preparar bebidas
	5.1	Preparar espresso y café crema
	5.2	Preparar capuchino y latte macchiato
	5.3	Preparar espuma de leche y leche caliente
	5.4	Preparar agua caliente
	5.5	Preparar bebidas usando recetas
	5.6	Modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación
	5.7	Cancelar la preparación de bebidas
	5.8	Preparar dos bebidas al mismo tiempo

	6	Modificar los ajustes de bebidas de forma permanente
	6.1	Modificar los preajustes

	7	Ajustes personales – "My Coffee"
	7.1	Configurar perfiles personales de usuario
	7.2	Seleccionar/modificar los ajustes personales
	7.3	Preparar bebidas con los ajustes personales

	8	Modificar los ajustes básicos
	8.1	Ajustar el idioma
	8.2	Ajustar la hora
	8.3	Ajustar el modo de ahorro de energía
	8.4	Ajustar la desconexión automática
	8.5	Activar/desactivar un enjuagado
	8.6	Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina
	8.7	Menús Estadística y Sistema
	8.8	Ajustar el grado de molienda

	9	Conservación y mantenimiento
	9.1	Limpieza general
	9.2	Enjuagar el sistema de café
	9.3	Limpiar el grupo de preparación
	9.4	Programa "Easy Cleaning"
	9.5	Programa "Limpiar sistema de leche"
	9.6	Programa "Limpiar sistema de café"
	9.7	Programa "Descalcificación"
	9.8	Ajustar la dureza del agua
	9.9	Utilizar un filtro de agua

	10	Transporte, almacenamiento y eliminación
	10.1	Purgar el vapor de la máquina
	10.2	Transportar la máquina
	10.3	Eliminación de la máquina

	11	Datos técnicos
	12	Fallos
	1	Maskinoversigt
	1.1	Oversigt over maskinen
	1.2	Oversigt over betjeningsfeltet

	2	For din sikkerhed
	2.1	Formålsbestemt brug
	2.2	Fare som følge af elektrisk strøm
	2.3	Risiko for forbrændinger og skoldninger
	2.4	Generel sikkerhed

	3	Første trin
	3.1	Udpakning af maskinen
	3.2	Kontrol af leveringsomfanget
	3.3	Opstilling af maskinen
	3.4	Tilslutning af maskinen
	3.5	Første start af maskinen

	4	Grundlæggende betjening
	4.1	Tænd og sluk af maskinen
	4.2	Håndtering af betjeningsfeltet
	4.3	Navigering i menuen
	4.4	Påfyldning af kaffebønner og anvendelse af Bean Select
	4.5	Anvendelse af malet kaffe
	4.6	Påfyldning af vand
	4.7	Indstilling af udløb
	4.8	Anvendelse af mælk
	4.9	Tømming af drypbakke og kaffegrumsbeholder

	5	Tilberedning af drikke
	5.1	Tilberedning af espresso og café crème
	5.2	Tilberedning af cappuccino og latte macchiato
	5.3	Tilberedning af mælkeskum og varm mælk
	5.4	Tilberedning af varmt vand
	5.5	Tilberedning af drikke med opskrifter
	5.6	Ændring af indstillinger før og under brygning
	5.7	Afbrydelse af driktilberedning
	5.8	Tilberedning af to kopper samtidigt

	6	Permanent ændring af drikindstillinger
	6.1	Ændring af forindstillinger

	7	Personlige indstillinger – "My Coffee"
	7.1	Redigering af personlige brugerprofiler
	7.2	Valg/ændring af personlige indstillinger
	7.3	Tilberedning af drikke med personlige indstillinger

	8	Ændring af grundindstillinger
	8.1	Indstilling af sprog
	8.2	Indstilling af klokkeslæt
	8.3	Indstilling af energisparemodus
	8.4	Indstilling af Auto OFF
	8.5	Aktivering/deaktivering af skylning
	8.6	Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger
	8.7	Menuen Statistik og System
	8.8	Indstilling af malingsgrad

	9	Pleje og vedligeholdelse
	9.1	Generel rengøring
	9.2	Skylning af kaffesystemet
	9.3	Rengøring af brygenheden
	9.4	Programmet „Easy Cleaning“
	9.5	Programmet „Rengøring mælkesystem“
	9.6	Programmet "Rengøring kaffesystem"
	9.7	Programmet „Afkalkning“
	9.8	Indstilling af vandets hårdhed
	9.9	Anvendelse af vandfilter

	10	Transport, opbevaring og bortskaffelse
	10.1	Udluftning af maskinen
	10.2	Transport af maskinen
	10.3	Bortskaffelse af maskinent

	11	Tekniske data
	12	Fejl
	1	Översikt
	1.1	Översikt över maskinen
	1.2	Översikt över manöverpanelen

	2	Säkerhetsinformation
	2.1	Avsedd användning
	2.2	Fara på grund av elektrisk ström
	2.3	Risk för bränn- och skållskador
	2.4	Allmän säkerhet

	3	Komma igång
	3.1	Packa upp maskinen
	3.2	Kontrollera leveransomfånget
	3.3	Placering
	3.4	Anslutning
	3.5	Sätta på maskinen första gången

	4	Grundläggande användning
	4.1	Sätta på och stänga av maskinen
	4.2	Hantera manöverpanelen
	4.3	Navigera i menyn
	4.4	Fylla på kaffebönor och använda Bean Select
	4.5	Använda kaffepulver
	4.6	Fylla på vatten
	4.7	Ställa in utloppet
	4.8	Använda mjölk
	4.9	Tömma droppskålen och behållaren för kaffesump

	5	Tillreda drycker
	5.1	Tillreda espresso och café crème
	5.2	Tillreda Cappuccino och Latte Macchiato
	5.3	Tillreda mjölkskum och varm mjölk
	5.4	Tillreda hett vatten
	5.5	Tillreda drycker enligt recept
	5.6	Ändra dryckinställningar före och under tillredning
	5.7	Avbryta tillredning
	5.8	Tillreda två drycker samtidigt

	6	Ändra dryckinställningar varaktigt
	6.1	Ändra förinställningar

	7	Personliga inställningar – "My Coffee"
	7.1	Ändra personliga användarprofiler
	7.2	Välja/ändra personliga inställningar
	7.3	Tillreda drycker med personliga inställningar

	8	Ändra grundinställningar
	8.1	Ställa in språk
	8.2	Ställa in klockan
	8.3	Ställa in energisparläge
	8.4	Ställa in automatisk avstängning
	8.5	Aktivera/inaktivera spolning
	8.6	Återställa maskinen till fabriksinställningar
	8.7	Menyn Statistik och System
	8.8	Ställa in malningsgrad

	9	Skötsel och underhåll
	9.1	Allmän rengöring
	9.2	Spola rent kaffesystemet
	9.3	Rengöra bryggenheten
	9.4	Programmet "Easy Cleaning"
	9.5	Programmet "Rengöring mjölksystem"
	9.6	Programmet "Rengöring kaffesystem"
	9.7	Programmet "Avkalkning"
	9.8	Ställa in vattenhårdhet
	9.9	Använda vattenfilter

	10	Transport, lagring och avfallshantering
	10.1	Avlufta maskinen
	10.2	Transport
	10.3	Avfallshantering

	11	Tekniska data
	12	Åtgärder vid fel
	1	Oversikt over apparatet
	1.1	Apparatet i et overblikk
	1.2	Betjeningsfeltet i et overblikk

	2	For din sikkerhet
	2.1	Korrekt bruk
	2.2	Fare på grunn av elektrisk strøm
	2.3	Fare for brannskader og skolding
	2.4	Generell sikkerhet

	3	De første trinn
	3.1	Utpakking av apparatet
	3.2	Kontrollere leveransen
	3.3	Oppstilling av apparatet
	3.4	Tilkopling av apparatet
	3.5	Første gangs innkopling av apparatet

	4	Grunnleggende om betjening
	4.1	Slå av og på apparatet
	4.2	Håndtering av betjeningsfeltet
	4.3	Navigering i menyen
	4.4	Fylle på kaffebønner og bruke Bean Select
	4.5	Bruke kaffepulver
	4.6	Fylle på vann
	4.7	Stille inn utløpet
	4.8	Bruk av melk
	4.9	Tømme dryppskål og kaffegrutbeholder

	5	Tilberede drikker
	5.1	Tilberede espresso og café crème
	5.2	Tilberede cappuccino og latte macchiato
	5.3	Tilberede melkeskum og varm melk
	5.4	Tilberede varmt vann
	5.5	Tilberede drikker med oppskrifter
	5.6	Endre drikkinnstillinger før og under tilberedningen.
	5.7	Avbryte drikktilberedning
	5.8	Tilberede to drikker samtidig

	6	Endre drikkinnstillinger permanent
	6.1	Endre forinnstillinger

	7	Personlige innstillinger – "My Coffee“
	7.1	Bearbeide personlige brukerprofiler
	7.2	Velge/endre personlige innstillinger
	7.3	Tilberede drikker med personlige innstillinger

	8	Endre grunninnstillinger
	8.1	Stille inn språk
	8.2	Stille inn klokkeslett
	8.3	Stille inn energisparemodus
	8.4	Stille inn automatisk utkopling
	8.5	Aktivere/deaktivere skylling
	8.6	Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene
	8.7	Meny Statistikk og system
	8.8	Stille inn malegrad

	9	Pleie og vedlikehold
	9.1	Generell rengjøring
	9.2	Skylle kaffesystemet
	9.3	Rengjøre kokegruppe
	9.4	Program „Easy Cleaning“
	9.5	Program "Rengjøring melkesystem“
	9.6	Programmet "Rengjøre kaffesystemet“
	9.7	Programmet "Avkalking“
	9.8	Stille inn vannhardhet
	9.9	Bruke vannfilter

	10	Transport, lagring og avfallsbehandling
	10.1	Dampe ut apparatet
	10.2	Transportere apparatet
	10.3	Kassering av apparatet

	11	Tekniske data
	12	Feil
	1	Laitteiden yleiskuva
	1.1	Yleiskuva laitteesta
	1.2	Yleiskuva käyttöpaneelista

	2	Turvallisuutesi vuoksi
	2.1	Käyttötarkoitus
	2.2	Sähkövirran aiheuttamat vaarat
	2.3	Palovammojen vaara
	2.4	Yleinen turvallisuus

	3	Ensiaskeleet
	3.1	Laitteen purkaminen pakkauksesta
	3.2	Toimituslaajuuden tarkastaminen
	3.3	Laitteen sijoittaminen paikalleen
	3.4	Laitteen kytkeminen sähköverkkoon
	3.5	Laitteen ensimmäinen päällekytkentä

	4	Peruskäyttö
	4.1	Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä
	4.2	Käyttöpaneelin toiminta
	4.3	Valikossa liikkuminen
	4.4	Kahvipapujen lisääminen ja Bean Select -toiminnon käyttö
	4.5	Kahvijauheen käyttäminen
	4.6	Veden lisääminen
	4.7	Suuttimen säätäminen
	4.8	Maidon käyttäminen
	4.9	Tippa-astian ja kahvinporosäiliön tyhjentäminen

	5	Juomien valmistaminen
	5.1	Espresson ja café crèmen valmistaminen
	5.2	Cappuccinon ja latte macchiaton valmistus
	5.3	Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus
	5.4	Kuuman veden valmistaminen
	5.5	Juomien valmistaminen reseptien avulla
	5.6	Juoma-asetusten muuttaminen ennen valmistusta ja valmistuksen aikana
	5.7	Juoman valmistuksen keskeyttäminen
	5.8	Kahden juoman valmistaminen yhtä aikaa

	6	Juoma-asetusten muuttaminen pysyvästi
	6.1	Esiasetusten muuttaminen

	7	Henkilökohtaiset asetukset – My Coffee
	7.1	Henkilökohtaisten käyttäjäprofiilien muokkaaminen
	7.2	Henkilökohtaisten asetusten valitseminen/muuttaminen
	7.3	Juomien valmistaminen henkilökohtaisilla asetuksilla

	8	Perusasetusten muuttaminen
	8.1	Kielen asettaminen
	8.2	Kellonajan asettaminen
	8.3	Energiansäästötilan asettaminen
	8.4	Automaattisen virrankatkaisun asettaminen
	8.5	Huuhtelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
	8.6	Laitteen tehdasasetusten palauttaminen
	8.7	Valikko Tilastot ja Järjestelmä
	8.8	Jauhatusasteen säätäminen

	9	Hoito ja huolto
	9.1	Yleinen puhdistus
	9.2	Kahvijärjestelmän huuhtelu
	9.3	Suodatusyksikön puhdistaminen
	9.4	Easy Cleaning -ohjelma
	9.5	Maitojärjestelmän puhdistusohjelma
	9.6	Kahvijärjestelmän puhdistusohjelma
	9.7	Kalkinpoisto-ohjelma
	9.8	Veden kovuuden asettaminen
	9.9	Vesisuodattimen käyttäminen

	10	Kuljetus, varastointi ja hävittäminen
	10.1	Laitteen ilmaaminen
	10.2	Laitteen kuljettaminen
	10.3	Laitteen hävittäminen

	11	Tekniset tiedot
	12	Häiriöt
	1	Обзор аппарата
	1.1	Общий вид аппарата
	1.2	Общий вид панели управления

	2	Для Вашей безопасности
	2.1	Применение по назначению
	2.2	Опасность, обусловленная электрическим током
	2.3	Опасность получения ожога
	2.4	Общая безопасность

	3	С чего начать
	3.1	Распаковка аппарата
	3.2	Проверка комплекта поставки
	3.3	Установка аппарата
	3.4	Подключение аппарата
	3.5	Первое включение аппарата

	4	Основные принципы управления
	4.1	Включение и выключение аппарата
	4.2	Порядок использования панели управления
	4.3	Навигация по меню
	4.4	Наполнение кофейными зернами и использование переключателя Выбор зерен
	4.5	Использование молотого кофе
	4.6	Наполнение водой
	4.7	Настройка выпускного отверстия
	4.8	Использование молока
	4.9	Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха

	5	Приготовление напитков
	5.1	Приготовление эспрессо и кофе-крема
	5.2	Приготовление капучино и латте маккиато
	5.3	Приготовление молочной пены и теплого молока
	5.4	Приготовление горячей воды
	5.5	Приготовление напитков по рецептам
	5.6	Изменение настроек для напитков до, во время и после приготовления
	5.7	Отмена приготовления напитка
	5.8	Приготовление двух напитков одновременно

	6	Сохранение настроек для напитков
	6.1	Изменение предварительных настроек

	7	Персональные настройки – „Мой кофе“
	7.1	Обработка персональных профилей пользователей
	7.2	Выбор/изменение персональных настроек
	7.3	Приготовление напитков с персональными настройками

	8	Изменение основных настроек
	8.1	Настройка языка
	8.2	Настройка времени на часах
	8.3	Настройка режима экономии энергии
	8.4	Настройка автоматического выключения
	8.5	Активация/деактивация промывки
	8.6	Восстановление заводских установок аппарата
	8.7	Меню Статистика и Система
	8.8	Настройка тонкости помола

	9	Уход и техническое обслуживание
	9.1	Общая чистка
	9.2	Промывка кофейной системы
	9.3	Чистка блока заваривания
	9.4	Программа „Легкая чистка“
	9.5	Программа „Чистка молочной системы“
	9.6	Программа „Чистка кофейной системы“
	9.7	Программа „Удаление накипи“
	9.8	Настройка жесткости воды
	9.9	Использование фильтра для воды

	10	Транспортировка, хранение и утилизация
	10.1	Выпаривание аппарата
	10.2	Транспортировка аппарата
	10.3	Утилизация аппарата

	11	Технические характеристики
	12	Неисправности
	1	Zestawienie urządzeń
	1.1	Zarys urządzenia
	1.2	Zarys panela obsługi

	2	Dla Waszego bezpieczeństwa
	2.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	2.2	Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym
	2.3	Niebezpieczeństwo oparzenia i poparzenia
	2.4	Bezpieczeństwo ogólne

	3	Pierwsze kroki
	3.1	Rozpakowanie urządzenia
	3.2	Sprawdzenie zakresu dostawy
	3.3	Instalacja urządzenia
	3.4	Podłączenie urządzenia
	3.5	Pierwsze włączenie urządzenia

	4	Podstawowa obsługa
	4.1	Włączanie i wyłączanie urządzenia
	4.2	Posługiwanie się panelem obsługi
	4.3	Nawigacja w menu
	4.4	Wsypywanie ziaren kawy i stosowanie Bean Select
	4.5	Stosowanie kawy mielonej
	4.6	Nalewanie wody
	4.7	Ustawianie wylewu
	4.8	Stosowanie mleka
	4.9	Opróżnianie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy

	5	Przyrządzanie różnych rodzajów kawy
	5.1	Przyrządzanie Espresso i Café Crème
	5.2	Przyrządzanie Cappuccino i Latte Macchiato
	5.3	Przyrządzanie pianki z mleka i ciepłego mleka
	5.4	Przygotowywanie gorącej wody
	5.5	Przyrządzanie kaw na podstawie receptur
	5.6	Zmiana ustawień kaw przed i w trakcie przyrządzania
	5.7	Przerywanie przyrządzania kawy
	5.8	Jednoczesne przyrządzanie dwóch kaw

	6	Trwała zmiana ustawień kawy
	6.1	Zmiana ustawień początkowych

	7	Ustawienia osobiste – „My Coffee“
	7.1	Edycja osobistych profili użytkownika
	7.2	Wybór/zmiana ustawień osobistych
	7.3	Przyrządzanie kaw z osobistymi ustawieniami

	8	Zmiana ustawień podstawowych
	8.1	Ustawianie języka
	8.2	Ustawianie godziny
	8.3	Ustawianie trybu oszczędzania energii
	8.4	Ustawianie automatycznego wyłączania
	8.5	Aktywacja/deaktywacja płukania
	8.6	Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne
	8.7	Menu Statystyka i system
	8.8	Ustawianie stopnia zmielenia

	9	Pielęgnacja i konserwacja
	9.1	Ogólne czyszczenie
	9.2	Proces płukania
	9.3	Czyszczenie modułu parzenia
	9.4	Program „Easy Cleaning“
	9.5	Program „Czyszczenie modułu mleka“
	9.6	Program „Czyszczenie modułu parzenia kawy“
	9.7	Program „Usuwanie kamienia“
	9.8	Ustawianie twardości wody
	9.9	Stosowanie filtra do wody

	10	Transport, składowanie i utylizacja
	10.1	Odpowietrzenie urządzenia
	10.2	Transport urządzenia
	10.3	Utylizacja urządzenia

	11	Dane techniczne
	12	Awarie
	1	Cihazın tanıtımı
	1.1	Cihaza genel bakış
	1.2	Kumanda alanına genel bakış

	2	Güvenliğiniz için
	2.1	Amaca uygun kullanım
	2.2	Elektrik akımı nedeniyle tehlike
	2.3	Yanma ve haşlanma tehlikesi
	2.4	Genel güvenlik bilgileri

	3	İlk adımlar
	3.1	Cihazın ambalajından çıkarılması
	3.2	Teslimat kapsamının kontrolü
	3.3	Cihazın kurulumu
	3.4	Cihazın bağlantılarının yapılması
	3.5	Cihazın ilk kez çalıştırılması

	4	Genel kullanım bilgileri
	4.1	Cihazın çalıştırılması ve kapatılması
	4.2	Kontrol panelinin kullanımı
	4.3	Menüde gezinme
	4.4	Kahve çekirdeklerinin doldurulması ve Bean Select kullanımı
	4.5	Öğütülmüş kahve kullanımı
	4.6	Suyun doldurulması
	4.7	Çıkışın ayarlanması
	4.8	Süt kullanımı
	4.9	Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması

	5	İçeceklerin hazırlanması
	5.1	Espresso ve Café Crème hazırlanması
	5.2	Cappuccino ve Latte Macchiato hazırlanması
	5.3	Süt köpüğünün ve sıcak sütün hazırlanması
	5.4	Sıcak suyun hazırlanması
	5.5	Tariflere göre içeceklerin hazırlanması
	5.6	Hazırlama sırasında ve öncesinde içecek ayarlarının değiştirilmesi
	5.7	İçecek hazırlanmasının iptali
	5.8	Aynı anda iki içecek hazırlanması

	6	İçecek ayarlarının kalıcı olarak değiştirilmesi
	6.1	Ön ayarların değiştirilmesi

	7	Kişisel ayarlar – “My Coffee”
	7.1	Kişisel kullanıcı profilinin düzenlenmesi
	7.2	Kişisel ayarların seçimi/değiştirilmesi
	7.3	Kişisel ayarlarla içecek hazırlanması

	8	Temel ayarların değiştirilmesi
	8.1	Dil ayarı
	8.2	Saat ayarı
	8.3	Enerji tasarruf modunun ayarlanması
	8.4	Otomatik kapanmanın ayarlanması
	8.5	Yıkamanın aktive/deaktive edilmesi
	8.6	Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi
	8.7	İstatistik ve sistem menüsü
	8.8	Öğütme derecesinin ayarlanması

	9	Koruyucu bakım ve periyodik bakım
	9.1	Genel temizlik
	9.2	Kahve sisteminin yıkanması
	9.3	Demleme ünitesinin temizlenmesi
	9.4	“Easy Cleaning” programı
	9.5	“Süt sistemini temizle” programı
	9.6	“Kahve sistemini temizle” programı
	9.7	“Kireç çözme“ programı
	9.8	Su sertliğinin ayarlanması
	9.9	Su filtresinin kullanımı

	10	Nakliye, depolama ve imha
	10.1	Cihazın havasının alınması
	10.2	Cihazın nakliyesi
	10.3	Cihazın imha edilmesi

	11	Teknik veriler
	12	Arızalar
	1	Įrenginio apžvalga
	1.1	Įrenginio apžvalga
	1.2	Valdymo lauko apžvalga

	2	Jūsų pačių saugumui
	2.1	Tinkamas naudojimas
	2.2	Elektros srovės keliamas pavojus
	2.3	Pavojus nusideginti ir nusiplikyti
	2.4	Bendrieji saugos reikalavimai

	3	Pirmieji žingsniai
	3.1	Įrenginio išpakavimas
	3.2	Patiekto komplekto tikrinimas
	3.3	Įrenginio pastatymas
	3.4	Įrenginio prijungimas
	3.5	Įrenginio pirmasis įjungimas

	4	Pagrindiniai valdymo veiksmai
	4.1	Įrenginio įjungimas ir išjungimas
	4.2	Valdymo lauko naudojimas
	4.3	Naršymas meniu
	4.4	Kavos pupelių įpylimas ir funkcijos „Bean Select“ naudojimas
	4.5	Maltos kavos naudojimas
	4.6	Vandens įpylimas
	4.7	Piltuvėlio reguliavimas
	4.8	Pieno naudojimas
	4.9	Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas

	5	Gėrimų ruošimas
	5.1	Espreso ir juodos kavos ruošimas
	5.2	Kapučino ir makiato ruošimas
	5.3	Ruošti pieno putą arba šiltą pieną
	5.4	Karšto vandens ruošimas
	5.5	Gėrimų ruošimas pagal receptus
	5.6	Gėrimo nuostatų keitimas prieš ruošiant ir ruošiant gėrimą
	5.7	Gėrimo ruošimo nutraukimas
	5.8	Dviejų gėrimų ruošimas vienu metu

	6	Ilgalaikis gėrimų nuostatų keitimas
	6.1	Išankstinių nuostatų keitimas

	7	Asmeninės nuostatos. „My Coffee“
	7.1	Asmeninių vartotojų profilių tvarkymas
	7.2	Asmeninių nuostatų pasirinkimas / keitimas
	7.3	Gėrimų ruošimas su asmeninėmis nuostatomis

	8	Pagrindinių nuostatų keitimas
	8.1	Kalbos nustatymas
	8.2	Laiko nustatymas
	8.3	Energijos taupymo režimo nustatymas
	8.4	Automatinio išjungimo nustatymas
	8.5	Skalavimo aktyvinimas / išaktyvinimas
	8.6	Įrenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas
	8.7	Meniu „Statistika ir sistema“
	8.8	Malimo smulkumo nustatymas

	9	Įprastinė ir techninė priežiūra
	9.1	Bendrieji valymo darbai
	9.2	Kavos sistemos skalavimas
	9.3	Plikymo bloko valymas
	9.4	Programa „Easy Cleaning“
	9.5	Programa „Pieno sistemos valymas“
	9.6	Programa „Kavos sistemos valymas“
	9.7	Programa „Kalkių šalinimas“
	9.8	Vandens kietumo nustatymas
	9.9	Vandens filtro naudojimas

	10	Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas
	10.1	Įrenginio išgarinimas
	10.2	Įrenginio transportavimas
	10.3	Įrenginio atliekų tvarkymas

	11	Techniniai duomenys
	12	Triktys
	1	Seadme ülevaade
	1.1	Ülevaade aparaadist
	1.2	Juhtpaneeli ülevaade

	2	Teie ohutuse tagamiseks
	2.1	Õige kasutamine
	2.2	Elektrilöögi oht
	2.3	Põletuste ja kõrvetuste oht
	2.4	Üldine informatsioon ohutuse kohta

	3	Esimesed sammud
	3.1	Seadme lahti pakkimine
	3.2	Pakendi sisu kontrollimine
	3.3	Seadme paigaldamine
	3.4	Seadme ühendamine
	3.5	Seadme esmakordne käivitamine

	4	Üldine töötamine
	4.1	Seadme sisse- ja väljalülitamine
	4.2	Juhtpaneeli kasutamine
	4.3	Menüüs navigeerimine
	4.4	Kohviubade mahuti täitmine ja Bean Select'i kasutamine
	4.5	Jahvatatud kohviubade kasutamine
	4.6	Veemahuti täitmine
	4.7	Tila reguleerimine
	4.8	Piima kasutamine
	4.9	Tilkumisaluse ja kohvipaksu mahuti tühjendamine

	5	Jookide valmistamine
	5.1	Espresso und café crème valmistamine
	5.2	Cappuccino ja latte macchiato valmistamine
	5.3	Piimavahu ja sooja piima valmistamine
	5.4	Kuuma vee valmistamine
	5.5	Jookide valmistamine retseptide järgi
	5.6	Joogi seadistuste muutmine enne valmistamist ja valmistamise ajal
	5.7	Joogi valmistamise peatamine
	5.8	Kahe kohvi valmistamine samaaegselt

	6	Jookide seadistuste püsiv muutmine
	6.1	Põhiseadistuste muutmine

	7	Kohvi valmistamine oma maitse järgi – „My Coffee“ (Minu kohv)
	7.1	Kasutajaprofiilide kasutamine
	7.2	Oma seadistuste valimine ja muutmine
	7.3	Jookide valmistamine oma seadistustega

	8	Põhiseadistuste muutmine
	8.1	Keele seadistamine
	8.2	Kellaaja seadistamine
	8.3	Energiasäästlikkus režiimi seadistamine
	8.4	Automaatse väljalülitamise seadistamine
	8.5	Loputamise sisse- ja väljalülitamine
	8.6	Tehaseseadistuste taastamine
	8.7	Menüü Statistika ja süsteem
	8.8	Jahvatusastme seadmine

	9	Tehniline hooldus ja korrashoid
	9.1	Üldine puhastamine
	9.2	Kohvisüsteemi puhastamine
	9.3	Kohvivalmistamissüsteemi puhastamine
	9.4	Programm „Easy Cleaning“
	9.5	Programm „Piimasüsteemi puhastamine“
	9.6	Programm „Kohvisüsteemi puhastamine“
	9.7	Programm „Katlakivieemaldus“
	9.8	Vee kareduse seadistamine
	9.9	Veefiltri kasutamine

	10	Transportimine, hoiustamine ja kasutusest kõrvaldamine
	10.1	Vee väljastamine seadmest auruga
	10.2	Seadme transportimine
	10.3	Seadme kasutusest kõrvaldamine

	11	Tehnilised andmed
	12	Probleemid
	1	Ierīces pārskats
	1.1	Ierīces sīkāks pārskats
	1.2	Vadības paneļa sīkāks pārskats

	2	Jūsu drošībai
	2.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana
	2.2	Elektriskās strāvas trieciena risks
	2.3	Apdedzināšanas un applaucēšanās risks
	2.4	Vispārējā drošība

	3	Pirmie soļi
	3.1	Ierīces izpakošana
	3.2	Piegādes komplektācijas pārbaude
	3.3	Ierīces uzstādīšana
	3.4	Ierīces pieslēgšana
	3.5	Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

	4	Pamata vadība
	4.1	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
	4.2	Vadības paneļa lietošana
	4.3	Pārvietošanās izvēlnē
	4.4	Kafijas pupiņu iepildīšana un Bean Select izmantošana
	4.5	Šķīstošās kafijas lietošana
	4.6	Ūdens uzpilde
	4.7	Izplūdes iestatīšana
	4.8	Piena lietošana
	4.9	Pilienu savākšanas trauka un kafijas biezumu tvertnes iztukšošana

	5	Dzērienu pagatavošana
	5.1	Espresso un Café Crème sagatavošana
	5.2	Cappuccino un Latte Macchiato sagatavošana
	5.3	Piena putu un silta piena pagatavošana
	5.4	Karsta ūdens sagatavošana
	5.5	Dzērienu ar receptēm sagatavošana
	5.6	Dzērienu iestatījumu mainīšana pirms pagatavošanas un tās laikā
	5.7	Dzēriena pagatavošanas pārtraukšana
	5.8	Divu dzērienu vienlaicīga pagatavošana

	6	Dzērienu iestatījumu pastāvīga mainīšana
	6.1	Noklusējuma iestatījumu mainīšana

	7	Individuāli iestatījumi – „My Coffee“
	7.1	Individuālo lietotāja profilu rediģēšana
	7.2	Individuālo iestatījumu atlasīšana/rediģēšana
	7.3	Dzērienu ar individuāliem iestatījumiem sagatavošana

	8	Pamatiestatījumu rediģēšana
	8.1	Valodas iestatīšana
	8.2	Pulksteņa laika iestatīšana
	8.3	Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana
	8.4	Automātiskās izslēgšanās iestatīšana
	8.5	Skalošanas aktivizēšana/deaktivizēšana
	8.6	Ierīces rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
	8.7	Izvēlne Statistika un Sistēma
	8.8	Maluma pakāpes iestatīšana

	9	Kopšana un apkope
	9.1	Vispārīga tīrīšana
	9.2	Kafijas sistēmas skalošana
	9.3	Gatavošanas mezgla tīrīšana
	9.4	Programma „Easy Cleaning“
	9.5	Programma „Piena sistēmas tīrīšana“
	9.6	Programma „Kafijas sistēmas tīrīšana“
	9.7	Programma „Atkaļķošana“
	9.8	Ūdens cietības iestatīšana
	9.9	Ūdens filtra izmantošana

	10	Transportēšana, glabāšana un utilizēšana
	10.1	Tvaika izpūšana no ierīces
	10.2	Ierīces transportēšana
	10.3	Ierīces utilizēšana

	11	Tehniskie dati
	12	Traucējumi
	1	Přehled přístroje
	1.1	Přehled přístroje
	1.2	Přehled ovládacího pole

	2	Pro Vaši bezpečnost
	2.1	Použití dle účelu
	2.2	Nebezpečí způsobená elektrickým proudem
	2.3	Nebezpečí popálení a opaření
	2.4	Obecná bezpečnost

	3	První kroky
	3.1	Vybalení přístroje
	3.2	Kontrola rozsahu dodávky
	3.3	Postavení přístroje
	3.4	Zapojení přístroje
	3.5	První zapnutí přístroje

	4	Základní obsluha
	4.1	Zapnutí a vypnutí přístroje
	4.2	Ovládání ovládacího pole
	4.3	Navigování v nabídce
	4.4	Naplnění kávových zrn a použití Bean Select
	4.5	Použití kávového prášku
	4.6	Nalití vody
	4.7	Nastavení výtoku
	4.8	Použití mléka
	4.9	Vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu

	5	Příprava nápojů
	5.1	Příprava espressa nebo Café Crème
	5.2	Příprava Cappuccina a Latte Macchiato
	5.3	Příprava mléčné pěny a teplého mléka
	5.4	Příprava horké vody
	5.5	Příprava nápojů podle receptů
	5.6	Změna nastavení nápojů před přípravou a během přípravy
	5.7	Přerušení přípravy nápoje
	5.8	Příprava dvou nápojů současně

	6	Trvalá změna nastavení nápojů
	6.1	Změna předchozích nastavení

	7	Osobní nastavení – „My Coffee“
	7.1	Zpracování osobních uživatelských profilů
	7.2	Výběr/změna osobních nastavení
	7.3	Příprava nápojů s osobním nastavením

	8	Změna základních nastavení
	8.1	Nastavení jazyku
	8.2	Nastavení času
	8.3	Nastavení režimu úspory energie
	8.4	Nastavení automatického vypnutí
	8.5	Aktivace/deaktivace proplachování
	8.6	Reset přístroje na nastavení ze závodu
	8.7	Nabídka Statistika a systém
	8.8	Nastavení stupně mletí

	9	Péče a údržba
	9.1	Obecné čištění
	9.2	Propláchnutí kávového systému
	9.3	Vyčistit spařovací jednotku
	9.4	Program „Easy Cleaning“
	9.5	Program „Čištění mléčného systému“
	9.6	Program „Čištění kávového systému“
	9.7	Program „Odvápnění“
	9.8	Nastavení tvrdosti vody
	9.9	Použití vodního filtru

	10	Přeprava, skladování a likvidace
	10.1	Odpaření přístroje
	10.2	Přeprava přístroje
	10.3	Likvidace přístroje

	11	Technické údaje
	12	Poruchy
	1	咖啡机总览
	1.1	咖啡机总览图
	1.2	操作面板总览图

	2	安全注意事项
	2.1	使用规定
	2.2	触电危险
	2.3	烧伤和烫伤
	2.4	一般安全注意事项

	3	使用前的准备
	3.1	拆开包装
	3.2	检查包装内的物品
	3.3	摆放咖啡机
	3.4	连接咖啡机
	3.5	第一次开机

	4	基本操作
	4.1	开机和关机
	4.2	使用操作面板
	4.3	翻阅菜单
	4.4	添加和选择咖啡豆
	4.5	使用咖啡粉
	4.6	加水
	4.7	调整咖啡出口高度
	4.8	使用牛奶
	4.9	清空接水盘和咖啡粉盛接盒

	5	制备饮品
	5.1	烹制意式特浓咖啡和无奶咖啡
	5.2	制备卡布奇诺和加奶咖啡
	5.3	制备奶泡和温牛奶
	5.4	制备热水
	5.5	按配方制备饮品
	5.6	制备前或制备过程中改变饮品设置
	5.7	中断饮品制备
	5.8	同时制备两杯饮品

	6	永久性修改饮品设置
	6.1	修改预设值

	7	个性化设置 “我的咖啡” 
	7.1	编辑个人用户配置文件
	7.2	选择/修改个人设置
	7.3	按照个人设置烹制饮品

	8	修改基本设置
	8.1	设置语言
	8.2	设置时间
	8.3	设置节能模式
	8.4	设置自动关机时间
	8.5	启用/关闭 “清洗咖啡管路” 功能
	8.6	恢复咖啡机的出厂设置
	8.7	菜单 “杯数统计” 和 “系统设置”
	8.8	设置研磨度

	9	清洁与保养
	9.1	一般清洁
	9.2	冲洗咖啡装置
	9.3	清洗滤煮器
	9.4	“快速清洗” 程序
	9.5	 “清洗奶泡装置” 程序
	9.6	 “清洗咖啡装置” 程序
	9.7	 “综合除垢” 程序
	9.8	设置水硬度
	9.9	使用滤水器

	10	运输、库存和废弃处理
	10.1	排空咖啡机
	10.2	运输咖啡机
	10.3	咖啡机的废弃处理

	11	技术参数
	12	故障
	1	제품 개요
	1.1	각 부분의 명칭
	1.2	디스플레이 창 설명

	2	안전 수칙
	2.1	올바른 사용
	2.2	전기 감전 위험
	2.3	화상 위험
	2.4	일반적인 안전 수칙

	3	첫 번째 단계
	3.1	커피 머신의 포장 개봉하기
	3.2	기본 구성품 점검하기
	3.3	커피 머신 설치하기
	3.4	커피 머신 연결하기
	3.5	처음 사용시 안내

	4	기본 작동 방법
	4.1	전원 켜기/끄기
	4.2	조작 패널 조작 방법
	4.3	메뉴 상에서 이동하기
	4.4	원두를 채우고, 원두 선택 기능 사용하기
	4.5	분쇄 커피 사용하기
	4.6	물통 채우기
	4.7	배출구 조정하기
	4.8	밀크 사용하기
	4.9	트레이와 커피 찌꺼기통 비우기

	5	음료 만들기
	5.1	에스프레소와 카페 크레마 추출하기
	5.2	카푸치노 및 라떼 마키아또 추출
	5.3	밀크 거품과 온밀크 만들기
	5.4	온수 만들기
	5.5	레시피로 음료 추출
	5.6	음료 만들기 전과 만드는 과정 중에 설정 변경하기
	5.7	음료 추출 중단하기
	5.8	음료 2잔 동시에 만들기

	6	음료 설정 변경하기
	6.1	초기 설정 변경하기

	7	개인 설정 - "마이 커피" 메모리 기능
	7.1	사용자의 개인 프로필 편집하기
	7.2	개인 설정 선택하기/변경하기
	7.3	개인 설정으로 음료 추출하기

	8	기본 설정 변경하기
	8.1	언어 설정하기
	8.2	시간 설정하기
	8.3	절전 모드 설정하기
	8.4	자동 꺼짐 기능 설정하기
	8.5	헹굼 활성화/비활성화
	8.6	제품을 공장설정으로 초기화하기
	8.7	통계 및 시스템 메뉴
	8.8	분쇄 강도 설정하기

	9	유지 관리
	9.1	일반적인 세척
	9.2	커피 추출 시스템 헹구기
	9.3	추출장치 세척하기
	9.4	"Easy Cleaning" 프로그램
	9.5	"밀크 시스템 세척" 프로그램
	9.6	"커피 추출 시스템 세척" 프로그램
	9.7	"석회질 제거" 프로그램
	9.8	물경도 설정하기
	9.9	정수 필터 사용하기

	10	운반, 보관 및 폐기
	10.1	제품의 물 빼주기
	10.2	제품 운반하기
	10.3	제품 폐기하기

	11	기술 사양
	12	문제 해결



