
PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI 

EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO 

Elementy: 

1. Podstawa 
2. Obudowa 
3. Zbiornik na wodę 
4. Pokrywa 
5. Przycisk zamykający pokrywę 
6. Płytka rozprowadzająca wodę 
7. Gumowy pierścień uszczelniający 
8. Pojemnik na 1 filiżankę 
9. Pojemnik na 2 filiżanki / Zbiornik na kawę 
10.  Wieczko zbiornika na kawę 
11.  Łyżeczka do odmierzania kawy 
12.  Wieczko wypływu kawy z dyszą 
13.  Agregat wypływu kawy 
14.  Filiżanka 
15.  Podstawka na filiżankę 
16.  Wanienka ściekowa 
17.  Przycisk na 1 filiżankę 
18. Przycisk na 2 filiżanki 
19.  Przycisk „on/off” 

 
Ważne zabezpieczenia 
Podczas używania elektrycznego urządzenia, podstawowe środki ostrożności 
powinny być zawsze przestrzegane, wliczając następujące: 
 
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ 
TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. 
 
Ostrzeżenie: W celu ograniczenia wystąpienia ryzyka, pożaru, wstrząsu, czy 
obrażenia: 
1. Używaj przyrządu tylko w sposób opisany w instrukcji. Używaj tylko tych 

urządzeń, które obejmuje pudełko z produktem.  Nie używaj części 
zamiennych pochodzących od osób trzecich, które mogą uszkodzić 
urządzenie. 



2. Szczególna ostrożność jest niezbędna podczas używania ekspresu w pobliżu 
dzieci. Nie zezwala się używania przyrządu jako zabawki. 

3. Nie używaj z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. 
4. Nie używaj urządzenia po upuszczeniu, uszkodzeniu, pozostawieniu na 

zewnątrz lub upuszczeniu do wody. Zwróć do punktu nabycia w celu 
kontroli, naprawy lub regulacji. 

5. Nie dotykaj wtyczki i urządzenia mokrymi rękami. 
6. Nie próbuj wymieniać żadnych części w czasie pracy maszyny. 
7. Przeczytaj i postępuj zgodnie z wszystkimi informacjami umieszczonymi na 

etykietkach oraz w instrukcji. 
8. Nie używaj w celach innych, niż te opisane w tej instrukcji. 
9.  Sprawdź czy napięcie na spodzie maszyny odpowiada twojemu 

miejscowemu źródłowi zasilania przed podłączeniem ekspresu. 
10.  Aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z gorącą wodą, zawsze upewnij 

się że pokrywa urządzenia jest dokładnie zamknięta zanim maszyna 
rozpocznie działanie. 

11.  Nie używaj urządzenia w połączeniu z transformerem, gdyż może to 
spowodować ryzykowne sytuacje. 

12.  Umieść maszynę na równej, stabilnej powierzchni poza miejscem 
uczęszczanym przez dzieci i upewnij się, że nie mają one do niego dostępu. 
Nigdy nie pozostawiaj działającego ekspresu bez nadzoru. 

13.  Opłucz ekspres do kawy świeżą wodą przed pierwszym użyciem. 
 
Przygotowanie urządzenia do użycia 
Ważne ostrzeżenie: Zaleca się przepłukać produkt przed pierwszym parzeniem 
kawy! 
Przepłucz kilkoma kubkami z wodą w sposób opisany poniżej, w celu 
przygotowania ekspresu do pierwszego, poprawnego użycia: 
 
1. Zdejmij zbiornik na wodę. 
2. Napełnij zbiornik użytkową lub destylowaną wodą do wskazówki MAX i 

włóż go z powrotem do maszyny. 
3. Przesuń obracane pokrętło w lewo, aby odblokować pokrywę. 
4. Otwórz pokrywę. 
5. Umieść pojemnik na 1 lub 2 filiżanki w maszynie bez żadnej wkładki z kawą. 
6. Zamknij pokrywę i przesuń pokrętło do oporu w prawo. Upewnij się, że 

zablokowanie przebiegło poprawnie, ponieważ znajduję się tam mikro-
przełącznik „on/off”. 



7. Podłącz przewód ekspresu do źródła prądu zmiennego. 
8.  Umieść odpowiednio duże naczynie (o pojemności co najmniej 1-2l) pod 

ujściem kawy pod ekspresem w celu zebrania gorącej wody. Zaleca się wlać 
do maszyny 3-4 filiżanki z wodą. 

9. W wyniku naciskania, przycisk „on/off” zaświeci się i będzie wolno migać 
(podczas wstępnego podgrzewania wody). Kiedy przestanie migać (oznaka 
wstępnego podgrzania wody), możesz wybrać opcję 1 kubka (przycisk „1-
cup”) lub 2 kubków (przycisk „2-cup”) podczas przepływania wody przez 
maszynę. 
 
Ostrzeżenie:  
Specjalny mechanizm sprawia, że ekspres wypełni się wodą automatycznie 
i po kilkukrotnym przepłukaniu, woda osiągnie minimalny poziom. Z 
powodów bezpieczeństwa, specjalny czujnik wyłączy ekspres, kiedy 
minimalny poziom wody zostanie osiągnięty. 
Małe wibracje są normalnym zjawiskiem związanym z funkcjonowaniem 
pompy. 
 
Parzenie kawy! 
 

1. Napełnij zbiornik użytkową lub destylowaną wodą wskazówki MAX i włóż 
go z powrotem do maszyny. Nigdy nie wlewaj do niego mleka, kawy, 
gorącej lub gazowanej wody! Pełny zbiornik wody wystarczy na 
przygotowanie do 10-12 filiżanek gorącej świeżej kawy.  

2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Lampka kontrolna zaświeci się i 
będzie migać podczas gotowania wody. Proces ten trwa około 90 sekund. 

3. Zwolnij pokrywkę przesuwając pokrętło z prawej na lewą stronę. 
4. Otwórz pokrywkę. 
5. Umieść pojemnik na 1 lub 2 filiżanki w maszynie. (Jeśli chcesz zaparzyć 1 

filiżankę kawy, użyj pojemnika na jedną filiżankę) 
Jeśli chcesz zaparzyć 2 filiżanki kawy, użyj pojemnika na dwa kubki. 

6. Upewnij się, że podstawka z kawą jest odpowiednio umieszczona pośrodku 
pojemnika z wypukłej strony wskazanej na obrazku. 
Umieść 1 podstawkę z kawą w pojemniku na 1 filiżankę. 
Umieść 2 podstawki z kawą w pojemniku na 2 filiżanki. 

 
 
 



7. Użyj wkładki z drobnym sitkiem jeśli chcesz przygotować kawę mieloną 
(maksymalnie 2 filiżanki). 
Plastikowa łyżeczka została dołączona do ekspresu. 
Jedna łyżeczka kawy mielonej wystarczy do przygotowania 1 filiżanki kawy, 
2 łyżeczki dla 2 filiżanek. 

8. Zamknij pokrywę i przesuń pokrętło do oporu w prawo. Upewnij się, że 
zablokowanie przebiegło poprawnie, ponieważ znajduję się tam mikro-
przełącznik aktywujący przycisk on/off. 

9. Podłącz przewód ekspresu do źródła prądu zmiennego. 
10. Umieść 1 lub 2 filiżanki pod ujściem kawy pod ekspresem. (filiżanki powinny 

mieć pojemność co najmniej 150ml. Nie używaj za dużych filiżanek, 
ponieważ kawa szybciej w nich wystygnie). 

11.  W wyniku naciskania, przycisk „on/off” zaświeci się i będzie wolno migać 
(podczas wstępnego podgrzewania wody). Kiedy przestanie migać (oznaka 
wstępnego podgrzania wody), możesz wybrać opcję 1 kubka (przycisk 1-
cup) lub 2 kubków (przycisk 2-cup). 

12. Wybierz przycisk „1-cup” lub „2-cup” wskazujące ilość filiżanek kawy do 
zaparzenia. Ekspres automatycznie przygotuje optymalnie świeżą i gorącą 
kawę. 
Usuń wkładkę (np. na kawę mieloną) do użyciu, wyciągając ją z maszyny i 
opróżniając.  
 
Wskazówki 

 Nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas procesu parzenia, gdyż może 
to skutkować bezprodukcyjnym pompowaniem. Gdy do tego 
dojdzie, następna filiżanka zostanie napełniona tylko częściowo. 

 Jeżeli filiżanka (filiżanki) została tylko częściowo napełniona po 
zakończeniu parzenia kawy, jest to znak, że w zbiorniku było za mało 
wody. Napełnij ponownie zbiornik na wodę do poziomu MAX, połóż 
nowe wkładki z kawą, opróżnij filiżankę (filiżanki), naciśnij przycisk 
„on/off” oraz wybierz opcję „1-cup” lub „2-cup”. Filiżanka (filiżanki) 
zostaną wtedy napełnione poprawnie. 

 dzięki regularnemu płukaniu wkładek na kawę oraz elementów, z 
których wypływa kawa, możesz być pewny, iż kawa zawsze osiągnie 
swój najlepszy smak i zapach. 

 jeżeli zamierzasz zostawić trochę kawy na później, po prostu zostaw 
włączoną maszynę. Ekspres wyłączy się automatycznie po godzinie. 

 



Czyszczenie 
 Nigdy nie zanurzaj ekspresu w wodzie. 
 Nigdy nie czyść urządzenia przez spłukiwanie całości przy otwartej 

pokrywce. 
 Zawsze przed czyszczeniem, wyłącz ekspres z prądu. 
 Obudowę urządzenia czyść wyłącznie za pomocą wilgotnej ścierki. 
 Usunięcie elementu dostarczającego gotową kawę 

 
Zdemontuj element dostarczający gotową kawę dla dokładniejszego 
czyszczenia. 
 
Wyczyść element doprowadzający gotową kawę do filiżanki, pojemnik na 
kawę, podstawkę na filiżankę oraz wanienkę ściekową  gorącą wodą, jeżeli jest 
to konieczne użyj płynu do mycia naczyń lub wyczyść w zmywarce. 
 
Przemyj wkładki gorącą wodą, jeżeli jest to konieczne użyj płynu do mycia 
naczyń lub wyczyść w zmywarce. Upewnij się, czy otwór w środku tego 
elementu nie jest zatkany. Jeżeli otwór jest zablokowany, odetkaj go używając 
szczoteczki lub szpilki. 
 
Przemyj zbiornik na wodę gorącą wodą, jeżeli jest to konieczne użyj płynu do 
mycia naczyń. Przemyj wszystkie części świeżą wodą do wyczyszczeniu i włóż je 
z powrotem do ekspresu.  
 
Wyczyść płytkę rozprowadzającą wodę  wilgotną ścierką. Uważaj podczas 
czyszczenia i upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający nie wsunął się 
pod płytkę rozprowadzającą wodę. Jeżeli do tego dojdzie, ekspres zacznie 
przeciekać. 
 
Usuwanie kamienia 
Regularne usuwanie kamienia przedłuży żywotność urządzenia i zagwarantuje 
najwyższą jakość parzenia kawy przez długi czas. Jeżeli ekspres jest używany 
przeciętnie dwa razy dziennie, musi być odkamieniany co 3 miesiące.  
Usuwanie kamienia jest proste, zapoznaj się tylko z instrukcjami dotyczącymi 
przepłukania urządzenia przed pierwszym użyciem dodając przy płukaniu 
odkamieniacz. Pamiętaj o przepłukaniu maszyny po odkamienianiu oraz 
wyczyść wkładki i pojemnik na kawę, aby zabezpieczyć otwór przed zatkaniem. 

 


