
www.krups.com

0A
21

05
9 

- 
11

.2
01

4

0A21059

ESPRESSERIA AUTOMATIC

SERIE EA80 EA81

www.krups.com

RU   ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK   UK УКРАЇНА : UK : 044 492 06 59

PL    INFOLINIA : PL :  0 801 300 420

E
N

D
E

N
L

IT
E
S

P
T

E
L

R
U

U
K

P
L

C
S

S
K

H
U

A

L

W

X

1

2

B

C

D

F

E

G

1

H

J

K

I

2

P
Q

N

M

O

R
S

T

U
V

F
R
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: Световой индикатор не горит
: Световой индикатор горит

/ : Световой индикатор мигает
/ : Двойное мигание светового индикатора

Световые индикаторы

Значение
Освободите
контейнердля
сбораотрабо-
танногокофе

Наполнить
резервуар
для воды

Clean
Очистка

Calc
Накипь

Включено /
выключено

Прибор готов для приготовления кофе или пара.

/ Индикатор мигает: прибор находится в стадии предва-
рительного прогревания или проходит цикл запуска.

/ Двойное мигание: происходит цикл приготовления
2 порций кофе.

Сервисная информация в режиме установки
функциональных параметров.

/ /
Очистите контейнер для сбора отработанного
кофе (идет цикл приготовления 2 порций кофе).

/
Очистите контейнер для сбора отработанного кофе, 
очистите контейнер для сбора мелких кофейных ча-
стиц, 
опустошите поддон для сбора капель.

Убедитесь, в том, что контейнер для сбора отработанного
кофе вставлен и правильно установлен.Убедитесь в том,
что контейнер для сбора мелких кофейных частиц
вставлен и правильно установлен.

Определение жёсткости воды.

/ Наполнить резервуар для воды.

/ / Убедитесь в том, что резервуар для воды вставлен
и правильно установлен.

Установка автовыключения «Auto Off».

Требуемая или работающая на данный момент
программа очистки.

/ Программа очистки: подготовка цикла очистки или
цикла промывки.

Установка температуры кофе.

Требуемая или работающая на данный момент
программа устранения накипи.

/ Программа устранения накипи: подготовка цикла
устранения накипи  или промывки.

/ / Цикл промывки или устранения накипи: опустошить
резервуар для воды, сполоснуть его и налить новую воду.

/ / Необходимость провести продолжительный цикл про-
мывки.

Идет продолжительный цикл промывки.

/ / / / Постоянное мигание: функциональная ошибка.

/ / / / Переменное мигание: Идет выключение устройства.

Очистите контейнер для переработанного кофе, поддон для сбора капель и контейнер для сбора мелких кофейных
частиц; световой индикатор будет гореть, если контейнер для переработанного кофе вставлен неправильно или если
он был повторно вставлен в течение 4 секунд.

.Наполните резервуар для воды Регулировка тонкости помола кофе

CLEAN Проведите очистку стандартный

CALC Проведите очистку от напики крепкий

CLEAN + CALC Проведите продолжительный цикл промывки

Предупредительные сигналы
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Уважаемые клиенты!
Поздравляем Вас с покупкой прибора «Espresseria Automatic Krups». Вы сможете оценить качество работы этого 
прибора и одновременно большую лёгкость его использования при приготовлении  кофе.
Эпрессо  или лунго, ристретто или капучино, этот автоматический прибор для приготовления кофе эспрессо 
устроен таким образом, что позволяет Вам наслаждаться дома таким же качеством кофе, как и в кафе в любое 
время дня, в любой день недели.
Прибор «Espresseria Automatic» благодаря системе термоблока, давлению 15 бар и факту, что кофемашина 
работает исключительно с кофе в зёрнах, свежесмолотым непосредственно перед приготовлением, позволит 
получить напиток, содержащий максимальный аромат, покрытый великолепной густой и золотистой пеной.
Если хотите получить эспрессо с оптимальной температурой и хорошей пеной, рекомендуем Вам хорошо 
подогреть чашки.
Качество используемой воды напрямую влияет на качество кофе, который Вы получите.
Необходимо убедиться, что вода свежая и холодная,  что в ней не чувствуется привкуса хлора.
Кофе эспрессо имеет более сильный аромат по сравнению с классическим кофе, который готовится через 
фильтр. Несмотря на более выразительный вкус, который будет чувствоваться сильнее и дольше. эспрессо 
содержит фактически меньше кофеина чем кофе, который готовится  через фильтр. 

Описание прибОра

переД перВЫМ испОЛЬЗОВаниеМ прибОра

иЗМерение ЖЁсТКОсТи ВОДЫ
Перед первым использованием прибора или при обнаружении изменения жёсткости воды необходимо 
приспособить прибор к определённой жёсткости воды. Для определения жесткости воды используйте 
тестовую полоску, купленную вместе  с прибором, или обратитесь к своему поставщику воды. Чтобы узнать 
уровень жесткости воды, обратитесь в местное управление водного хозяйства.

Наполните стакан водой и опустите в него тестовую полоску.
После 1 минуты на тестовой полоске появится результат измерения жёсткости (средне жёсткая вода) - Fig. 1 et 2. 
Для оптимизации вкуса приготавливаемого кофе и долговечности прибора рекомендуем вам использовать 

	 A	 Ручка/крышка резервуара для воды
	 B	 	Резервуар для воды
	 C	 	Контейнер для сбора мелких кофейных 

частиц
	 D	 	Контейнер для отработанного кофе
	 E	 	Устройства подачи кофе, регулируемые 

по высоте
	 F	 	Поддон для сбора капель со съемной 

решеткой
	 G	 	Крышка контейнера для кофе в зёрнах

   Контейнер для кофе в зёрнах

	 H	 	Регулятор тонкости помола
	 I	 	Кофемельница
	 J	 	Отверстие для помещения  таблетки от 

накипи
	 K	 	Цифровой дисплей для установки 

параметров

	 L	 	Решетка для чашек    

    

    Панель управления  

	 M	 	Кнопка «Пар» 
	 N	 	Кнопка «Вкл/Выкл» со световым 

индикатором
	 O	 	Вращающийся регулятор для настройки 

объема кофе
 P	 	Световой индикатор «Опустошить 

контейнер для отработанного кофе, 
контейнер для сбора мелких кофейных 
частиц»

	 Q	 	Световой индикатор «Наполнить 
резервуар для воды»

	 R	 Кнопка «Крепкий кофе» 
	 S	 Кнопка «Стандартный кофе»
	 T	  Световой индикатор «Очистить от 

накипи»
	 U	 	Световой индикатор «Очистить»
	 V	 	Кнопка «Промывка/сервис»

	 W	 	Паровое сопло	
		 X	 	Индикаторы уровня воды

1

2

Степень	жёсткости 0
очень	мягкая

	1
мягкая

	2
средняя	жёсткость

3
жёсткая

4
очень	жёсткая

°	f < 5,4° > 7,2° > 12,6° > 25,2° > 37,8°
°	dH < 3° > 4° > 7° > 14° > 21°
°	e < 3,75° > 5° > 8,75° > 17,5° > 26,25°

настройка	
прибора 0 1 2 3 4
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фильтр исключительно для воды «Claris - Aqua Filter System», который продаётся как аксессуар.
Fig. 3 : Механизм, позволяющий записать в память месяц установки фильтра и месяц его предполагаемой замены 
(максимум через 2 месяца).
Установка фильтра в прибор. При первом использовании: установите фильтр на дно сосуда. - Fig. 4. 
Поместите сосуд под паровое сопло. Дайте стечь 300 мл воды, нажимая на кнопку «Промывка/сервис» более 3 
секунд. Если хотите, можете повторить эту операцию. 

Установки
Подключите прибор к розетке электрической сети, но не включайте его.
Приподнимите решетку для чашек, нажимая на ее заднюю часть, для того чтобы она изменила положение.
Одновременно нажмите кнопки  и  - Fig. 5. 
Цифровой дисплей для установки параметров находится под сервисной крышкой - Fig. 6.
Внимательно посмотрите на дисплей - Fig. 7.

Установка жёсткости воды

Загорится световой индикатор резервуара для воды   .
Нажмите кнопку  столько раз - Fig. 8, сколько будет необходимо для выбора уровня жесткости используемой 
воды : 0 = Очень мягкая, 1 = Мягкая, 2 = Средне жёсткая, 3 = Жёсткая, 4 = Очень жёсткая.

Установка температуры кофе

Нажмите кнопку  столько раз, сколько будет необходимой для установки требуемой температуры кофе:   
Загорится световой индикатор «Накипь» (CAlC).
Нажмите кнопку  столько раз - Fig. 8 сколько будет необходимо для установки требуемой температуры кофе: 
1, 2, 3.

Установка автоотключения 

Вы можете выключить кофемашину по истечении предварительно запрограммированного периода времени. 
Нажмите кнопку «Пар»  и перейдите к установке автоматического отключения: Загорится индикатор «Очистка» 
(CleAn).
Нажмите кнопку  столько раз - Fig. 8 сколько будет необходимо  для получения требуемого времени: 1 = 1 чаc, 
2 = 2 часа, 3 = 3 часа, 4 = 4 часа.

подготовка прибора
Вынуть и наполнить резервуар для воды - Fig. 9.
Вернуть его на место, сильно прижать  и закрыть крышку - Fig. 10.
Открыть крышку контейнера для кофе в зернах. Насыпать в него кофе - Fig. 11. 
Закрыть крышку контейнера для кофе в зёрнах.

ниКОгДа не насЫпайТе МОЛОТЫй КОфе В КОнТейнер ДЛя КОфе В Зернах. 

Приборы предварительно установлены производителем на 1 час.

На каждом из этих этапов Вы можете ввести настройки в память нажатием на кнопку  , если Вы закончили 
установку параметром (4 световых индикатора мигают 2 раза) или продолжить выставление параметров. 
Параметры, введенные в память, не стираются даже в случае прекращения подачи электроэнергии. Вы 
можете изменить установленные параметры в любой момент, повторив для этого все операции. 

Приборы предварительно установлены производителем на среднюю температуру 2.

Приборы предварительно установлены производителем на 4 уровень жесткости воды.

Фильтр «Claris» должен быть заменен после использования приблизительно 50 литров воды или минимум 
каждые 2  месяца. 

не заполняйте резервуар горячей водой, молоком или другими жидкостями. Если при включении прибора 
резервуар для воды отсутствует или наполнен ниже уровня «min», загорится световой индикатор «Наполнить 
резервуар», приготовление эспрессо или кофе в таком случае временно невозможно. 
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 В этой кофемашине не рекомендуется использовать маслянистые, карамелизированные или ароматизированные 
кофейные зерна, т.к. их использование может привести к поломке прибора.
Убедитесь, что в контейнере для кофе нет посторонних предметов, таких как мелкие камушки, содержащиеся в 
кофейных зернах. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные инородными частицами. 
Не наливайте воду в контейнер для кофе в зернах.
Во избежание ожогов и протекания воды на рабочую поверхность, не забывайте опустошать поддон для сбора 
капель. Следите за тем, чтобы резервуар для воды был чистым. 

Цикл промывки кофемашины
Включите прибор, нажав для этого на кнопку  - Fig. 12. Световой индикатор  мигает во время 
предварительного прогревания и цикла запуска.

промывка устройств подачи кофе :
Поставьте под сопло и под устройства для подачи кофе. Нажмите на кнопку  - Fig. 13 чтобы запустить цикл 
промывки устройств подачи кофе, который автоматически закончится после вытекания около 40 мл. 

промывка парового сопла :
Поставьте емкость под паровое сопло. В течение 3 секунд нажимайте на кнопку  , чтобы запустить цикл 
промывки парового сопла, который автоматически закончится после вытекания около 300 мл.

подготовка кофемельницы
Вы можете выбирать крепость кофе, регулируя тонкость помола кофе. Чем более мелкий помол установлен на 
кофемельнице, тем крепче и ароматнее будет кофе. Установите требуемую степень помола поворотом регулятора 
тонкости помола. Поворот влево - более мелкий помол. Поворот вправо - более крупный помол.

УсТанОВКУ МОЖнО иЗМеняТЬ ТОЛЬКО ВО ВреМя пОМОЛа.
ниКОгДа не пЫТайТесЬ иЗМениТЬ пОЛОЖение регУЛяТОра ТОнКОсТи пОМОЛ приМенениеМ сиЛЫ.

пригОТОВЛение ЭспрессО иЛи КОфе
прибОр преДнаЗнаЧен исКЛЮЧиТеЛЬнО ДЛя рабОТЫ и КОфе В Зернах.
при первом приготовлении кофе после проведения очистки или устранения накипи, а также при длительном 
простое прибора, из парового сопла выступит немного пара и горячей воды (автоматический контрольный 
цикл).

приготовление эспрессо
Каждый раз при подключении прибора к сети кофемашина проходит цикл запуска. 
Нажмите на кнопку  , световой индикатор мигает во время цикла предварительного прогревания кофемашины.
Прибор подготовлен, световой индикатор  горит непрерывно.
Поставьте чашку под устройства 
подачи кофе. Устройства подачи кофе можете установить выше или ниже в зависимости от  размеров чашки - Fig. 14. 
Нажмите кнопку  для получения крепкого эспрессо или кнопку  для получения стандартного эспрессо - Fig. 15. 
С помощью вращающегося регулятора для настройки объема кофе Вы можете выбрать объем воды в чашку - Fig. 16.
Если Вы хотите прекратить подачу кофе в чашку, можете снова нажать одну из кнопок  или  или уменьшить 
объем, установив регулятор для настройки объема кофе в положение «min».

приготовление кофе

не сниМайТе реЗерВУар ДО ОКОнЧания ЦиКЛа (т.е. не ранее, чем через 15 секунд после окончания подачи кофе).

функция «2 чашки»
Ваш прибор позволяет приготовить 2 чашки кофе или эспрессо. Лучше не убирать чашки после первого цикла. 
Прибор готов – световой индикатор  горит непрерывно.
Поставьте 2 чашки под устройства подачи кофе. Устройства подачи кофе можете подвинуть выше или ниже в 

Если Вы не использовали прибор в течение нескольких месяцев, рекомендуется провести один или несколько 
циклом промывки обоих устройств. Каждый рад при подключении прибора к сети, кофемашина проходит 
цикл запуска.

Молотый кофе увлажняется небольшим количеством горячей воды после окончания фазы помола. Если Вы 
хотите приготовить большую чашку кофе, для приготовления более крепкого кофе мы рекомендуем разделить 
процедуру на два этапа и наполнить чашку в два приема.  Например, 2 раза по 70 мл для приготовления чашки 
емкостью 140 мл.
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зависимости от размеров чашек - Fig. 17. 
Два раза быстро нажмите кнопку  или  (на выбор). Двойное мигание светового индикатора, проинформирует 
Вас, что Вы заказали 2 чашки  . 

прибор автоматически проведёт 2 цикла приготовления кофе.

пригОТОВЛение с испОЛЬЗОВаниеМ пара
Пар предназначен для приготовления пены из молока, например, для украшения капучино или латте, и 
одновременно для подогрева жидкостей. Так как для образования пара требуется более высокая температура 
по сравнению с приготовлением эспрессо, прибор произведет дополнительный предварительный цикл нагрева.
Нажмите кнопку  - Fig. 18.
Во время предварительного подогрева световой индикатор  мигает.
Если фаза предварительного нагрева завершилась, загорится световой индикатор  . 
Подставьте под паровое сопло емкость и включите приготовление пара повторным нажатием кнопки «Пар»  .
Для остановки цикла снова нажмите кнопку  .

Внимание, остановка цикла не происходит мгновенно.

Вспенивание молока вручную

Не заполняйте его более чем на половину. Опустите паровое сопло в молоко - Fig. 19.
Включите режим «Пар», согласно рекомендациям, содержащимся в вышеприведенном параграфе. 
Если приготовлено достаточное количество молочной пены - Fig. 20 - снова нажмите кнопку  и прервите цикл. 
После устранения возможных следов молока на паровом сопле, поставьте под сопло сосуд и нажмите кнопку  

 . В течение 10 секунд пар выйдет полностью, после чего снова нажмите кнопку  для того, чтобы остановить 
процесс выработки пара.
Для полной очистки паровое сопло можно снять. Вымойте его в воде с добавлением средства для мытья 
посуды, не содержащего абразивных веществ, с помощью щетки. Промойте и просушите сопло - Fig. 21. 
Перед установкой на место убедитесь, что отверстия для подачи воздуха очищены от молочных осадков. При 
необходимости прочистите их с помощью иголки, входящей в комплект кофемашины - Fig. 22. Запрещается мыть 
паровое сопло в посудомоечной машине. 

УхОД За прибОрОМ 

Очищение контейнера для отработанного кофе, контейнера для сбора мелких 
кофейных частиц и поддона для сбора капель
Если загорится световой индикатор  вытащите, опустошите и очистите поддон для сбора капель. 
Вытащите, опустошите и сполосните контейнер для отработанного кофе.
Вытащите контейнер для сбора мелких кофейных частиц. 
Поддон для сбора капель оснащён индикаторами уровня воды, которые показывают, когда его необходимо 
опустошить.

Как только Вы вытащите контейнер для отработанного кофе, его следует полностью опустошить, чтобы не 
произошло переполнение.

Рекомендуем Вам использовать недавно открытый пакетик с пастеризованным молоком. Использование 
сырого молока не позволяет получить оптимальных результатов при приготовлении кофе. После вспенивания 
молока, паро вое сопло может быть очень горячим, поэтому рекомендуется подождать несколько минут, 
прежде чем прикоснуться к нему.

Для завершения образования пара достаточно нажать любую кнопку. Осторожно, сопло может быть горячим. 
Если сопло закупорено, очистите его с помощью иголки, входящей в комплект кофемашины. Один цикл обра 
зования пара не должен превышать 2 минут.

Если в первый раз Вы выберете ‘  ’   , а во второй раз ‘  ’, то второе нажатие не будет выполнено. 

Световой индикатор  продолжает гореть, если контейнер для отработанного кофе не установлен или 
установлен неправильно, а также если контейнер для отработанного кофе был установлен обратно менее чем 
через 4 секунды после его снятия. В данном случае, приготовить эспрессо или кофе невозможно. вместимость 
контейнера для отработанного кофе – 9 чашек кофе.
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промывка машины: смотрите страницу 77

программа  очистки  прибора – общая длительность: 13 минут
Прибор предупредит Вас о необходимости проведения очистки миганием светового индикатора «Очистка» 
(CleAn). Эта программа доступна только тогда, когда у прибора возникнет необходимость в очистке 
(приблизительно после 300 рабочих циклов приготовления кофе или эспрессо).

Внимание! Для соблюдения условий гарантии необходимо проводить цикл очистки сразу после 
предупреждения прибора. старайтесь соблюдать правильный порядок проведения операций согласно 
инструкции.

Вы можете продолжать пользоваться прибором, но рекомендуется как можно скорее провести программу 
очистки.
Включите программу очистки нажатием кнопки  . Световые индикаторы ‘Очистка’ и ‘  ’ мигают. 
Вытащите контейнер для  кофе в зернах и проведите его очистку - Fig. 23. 
Эту же операцию проведите с контейнером для сбора отработанного кофе - Fig. 24. Световой индикатор ‘  ’ 
перестанет гореть.
Вытащите и опустошите поддон для сбора капель - Fig. 25.
Вытащите, опустошите и заново наполните резервуар для воды.
Подставьте под устройства подачи кофе емкость объемом 0,6 л - Fig. 26.
Откройте сервисную крышку и поместите таблетку для очистки (XS3000) в специальное отверстие - Fig. 27.
Нажмите кнопку  и включите цикл очистки. 

       1 - Цикл очистки ± 10 mn
Световой индикатор ‘Очистка’ (CleAn) горит непрерывно. Цикл очистки осуществляется полностью 
автоматически. Водная помпа кофемашины пропускает воду через термоблок и систему приготовления. 
Продолжительность этой операции составляет приблизительно 10 минут, и после её окончания световой 
индикатор ‘Очистка’ опять начнёт мигать.

Вылейте используемую воду из емкости и верните ее обратно под устройства подачи кофе.
Опять нажмите кнопку  после включения первого цикла промывки.

2 - промывка ± 3 mn
Световой индикатор ‘Очистка’ (CleAn) будет гореть непрерывно. Программа продолжает работать. 
Первый цикл промывки происходит полностью автоматически. Он позволяет промыть прибор и 
устранить остатки чистящего средства. Этот цикл длится около 3 минут, и после его прекращения 
световой индикатор ‘Очистка’ будет опять мигать.

Вылейте использованную воду.
Опустошите поддон для сбора капель и верните его на место.
Наполните резервуар для воды.
Теперь прибор готов для дальнейшей эксплуатации.

Используйте исключительно чистящие таблетки KRUPS (XS 3000). Производитель не несёт ответственности за 
ущерб, возникший в результате использования таблеток других марок. Вы можете приобрести чистящие таблетки 
в сервисных центрах фирмы KRUPS.

программа автоматической очистки от накипи – длительность около 20 минут
Количество накипи зависит от жесткости используемой воды. Если необходимо провести устранение накипи, 
прибор проинформирует Вас об этом автоматически: загорится световой индикатор ‘накипь’ (CAlC). Эта 
программа доступна только тогда, когда у прибора возникнет необходимость в очистке.

Внимание! Для соблюдения условий гарантии необходимо провести цикл устранения накипи сразу после 
соответствующего предупреждения прибора. Действуйте в соответствии с инструкциями, изображёнными на 
дисплее. Можете дальше использовать прибор, но рекомендуем как можно раньше провести программу очистки 
от накипи.

предохраняйте рабочую поверхность во время проведения цикла очистки и цикла устранения накипи, 
особенно если она изготовлена из мрамора, камня или дерева.

Если при включении программы в резервуаре недостаточно воды, световой индикатор ‘  ’ оповестит Вас 
об этом. Добавьте достаточное количество воды в резервуар, и цикл очистки будет автоматически 
продолжаться. Если во время цикла произошло прекращение подачи электричества, или в случае нарушения 
подачи электрической энергии, Вам придется начать программу очистки с самого начала. Это необходимо 
для соблюдения параметров цикла промывки. В этом случае необходимо использовать таблетку для очистки. 
Проведите весь цикл очистки, чтобы чистящее средство не осталось в системе  кофемашины. Не держите 
руки под устройствами подачи кофе во время его приготовления.
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Во время проведения циклов очистки тщательно оберегайте рабочую поверхность прежде всего в том случае, 
если она изготовлена из мрамора, камня или дерева.  

Включите программу по устранению накипи нажатием кнопки ‘промывка/уход’. Контрольны  е лампочки 

‘накипь’ и ‘  ’ мигают.
Вытащите и опустошите поддон для сбора капель.
Установите под устройства подачи кофе и под паровое сопло сосуд объемом не менее 0,6 л.
Опустошите резервуар для воды и наполните его тёплой водой до отметки «накипь» (CAlC).
Растворите в нем пакетик порошка для удаления накипи Krups F054 (40 г).

Используйте только чистящие средства марки KRUPS. Средства для удале ния накипи можно приобрести в 
уполномоченных сервисных центрах KRUPS. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 
использованием других средств.

Поставьте резервуар для воды на место. Световой индикатор ‘  ’ потухнет, а световой индикатор ‘накипь’ 
(CAlC) начинает гореть, не мигая.
Проделав все эти операции, нажмите на кнопку ‘промывка/уход’.

1 - Цикл удаления накипи ± 8 mn
Световой индикатор ‘накипь’ (CAlC) начинает гореть, не мигая. Цикл удаления накипи включается 
и происходит автоматически. Водяная помпа кофемашины пропускает воду через термоблок и 
систему промывки, водa выходит через устройства подачи кофе, а затем через паровое сопло. 
Продолжительность цикла составляет приблизительно 8 минут.

После окончания цикла световые индикаторы ‘  ’ и ‘накипь’ начинают мигать. 

2 - первая  промывка ± 6 mn
Первую промывку необходимо проводить для устранения остатков средства  для устранения накипи. 
Этот цикл происходит полностью автоматически. Он длится приблизительно 6 минут.

Вылейте использованную воду из емкости.
Вылейте воду из поддона для сбора капель и верните его на место, как и емкость.
Опустошите, очистите и сполосните резервуар для воды и снова наполните его до отметки «max».

Верните резервуар для воды на место. Световой индикатор ‘накипь’ (CAlC) мигает, и индикатор ‘  ’ погаснет.
Нажмите кнопку  , световой индикатор ‘накипь’ (CAlC) будет гореть непрерывно. Автоматический цикл будет 
длиться 6 минут.

3 - Вторая промывка
В конце первой промывки контрольная лампочка ‘накипь’ (CAlC) будет мигать.  Второй автоматический 
цикл будет длиться 6 минут.

Вылейте использованную воду из емкости и верните её на место.
Вылейте воду из поддона для сбора капель и верните его на место, как и емкость. 
Второй автоматический цикл будет длиться 6 минут.
После окончания второй промывки контрольная лампочка ‘накипь’ погаснет.
Опустошите поддон для сбора капель, затем установите его обратно.
Опустошите и снова наполните резервуар для воды.

прибор готов к использованию.

Цикл очистки необходимо провести полностью, чтобы моющее средство не осталось в системе кофемашины. 
не подставляйте руки под устройства подачи кофе во время проведения цикла.

программа продолжительного цикла промывки
Прибор предупредит Вас о необходимости провести продолжительный цикл промывки периодическим 
появлением на экране соответствующих световых индикаторов ‘Очистка’ (CleAn) и ‘накипь’ (CAlC). 
Снимите резервуар для воды, заполните его водой и установите на место.
Поставьте под паровое сопло и под устройства подачи кофе сосуд емкостью не менее 0,15 л.
Включите программу продолжительного цикла промывки, нажав для этого на кнопку  . Световые индикаторы 
‘Очистка’ (CleAn) и ‘накипь’ (CAlC) начинают гореть, не мигая.
После окончания продолжительного цикла промывки световые индикаторы ‘Очистка’ (CleAn) и ‘накипь’ (CAlC) 
выключаются.

Если в резервуаре для воды недостаточно воды, световой индикатор ‘  ’проинформирует Вас об этом. 
Добавьте воду в резервуар, и удаление накипи продолжиться автоматически. Если во время цикла произойдёт 
прекращение подачи электроэнергии, то цикл следует начать сначала. 



81

Ε

сли какая-либо из неполадок, перечисленных в таблице, сохраняется, обратитесь в сервисный центр 
KRUPS.

R
u

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Кофемашина оповестит о поломке 
пикторограммой на дисплее.

Выключите машину и отсоедините ее от сети электропитания, удалите 
фильтрующий патрон, подождите минуту и снова включите машину.

Индикаторы на устройстве не 
загораются после нажатия на 
кнопку  .

Проверьте предохранители и розетку сети электропитания.
Убедитесь, что вилка подключена к розетке.

Кофемолка издает слишком 
сильный шум.

Возможно, в кофемолке находится посторонний предмет. Отключайте 
машину перед каждой операцией по обслуживанию.
Убедитесь, что Вы можете удалить инородное тело с помощью пылесоса.

Паровое сопло издает шум Убедитесь, что паровое сопло правильно установлено на наконечнике.

Паровое сопло Вашей 
машины, по-видимому, 
частично или полностью 
засорилось.

Убедитесь, что отверстие в крышке не закупорено остатками молока или 
накипи. Очистите отверстия с помощью иглы, которая прилагается к 
устройству.

Паровое сопло не производит 
молочную пену или 
производит мало пены.

Для приготовления напитков на основе молока, мы рекомендуем 
использовать свежее молоко, пастеризованное или стерилизованное, с 
недавно открытой тары; также рекомендуется использовать холодный 
контейнер.

Не выходит пар из сопла.
Опорожните резервуар и выньте на время фильтрующий патрон. Наполните 
резервуар минеральной водой с повышенным содержанием кальция (> 100 
мг/л) и запустите несколько циклов образования пара подряд.

Автокапучинатор не производит 
молочную пену или производит 
мало пены.
Автокапучинатор не втягивает 
молоко.

Убедитесь, что насадка правильно установлена на устройстве: снимите ее и 
затем установите снова.
Убедитесь, что трубка не засорена, не перекручена и хорошо вставлена в 
насадку без возможности попадания воздуха. 
Ополосните и очистите насадку (см. раздел Автокапучинатор).

Вы обнаружили воду под 
устройством.

Перед снятием резервуара, после вытекания кофе подождите 15 секунд, 
чтобы машина успешно завершала цикл.
Убедитесь, что поддон для сбора капель правильно установлен на машине, 
так как он всегда должен быть на месте, даже когда устройство не 
используется.
Убедитесь, что поддон для сбора капель не переполнен.
Поддон для сбора капель запрещено вынимать во время цикла.

После опорожнения 
коллектора кофейной гущи 
и очистки контейнера кофе, 
предупреждающее сообщение не 
исчезает.

Установите на место контейнер кофе и коллектор кофейной гущи, и 
следуйте инструкциям на экране.
Подождите не менее 6 секунд, затем вставьте их на место.

Слишком медленная подача 
кофе.

Поверните кнопку степени помола вправо для получения более грубого 
помола (может зависеть от типа используемого кофе).
Запустите один или несколько циклов промывания.
Замените фильтр Claris Aqua Filter System (см. раздел Установка фильтра).

Вода или пар некорректно 
выходят из парового сопла.

В начале или в конце приготовления несколько капель может выйти через 
паровое сопло.

неиспраВнОсТи и ДейсТВия пО их УсТранениЮ
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ВЫКЛЮЧение

Вы можете в любой момент прервать работу устройства. При выключении раздается двойной звуковой сигнал, 
и работа устройства останавливается

С трудом поворачивается 
регулятор степени тонкости 
помола.

Изменяете настройки кофемолки в том случае, если она находится в 
режиме работы.

Эспрессо или кофе 
недостаточно горячие.

Измените настройку температуры кофе.
Предварительно согрейте чашку, подержав ее под горячей водой.

Кофе слишком светлый или 
недостаточно насыщенный.

Не используйте маслянистый, карамелизованный или ароматизированный 
кофе. Проверьте наличие кофейных зерен в контейнере и не закупорен ли 
проход.
Уменьшите объем напитка и увеличьте его крепость.
Поверните регулятор степени помола влево для получения более тонкого 
помола.
Запустите 2 цикла приготовления напитка, используя функцию Две чашки.

Кофемашина не производит кофе. Во время приготовления напитка была обнаружена неисправность.
Прибор автоматически сбросил настройки и готов к новому циклу.

Почему я не могу начать 
удаление накипи или 
программу очистки? Почему 
машина не запрашивает 
программу удаления накипи или 
очистку?

Машина запрашивает программу очистки только после приготовления 
несколько видов кофе.
Машина не требует запуска программы по удалению накипи, если были 
приготовлены несколько напитков по рецептам с использованием пара.

Произошел сбой питания во 
время цикла.

Устройство автоматически сбрасывает настройки при восстановлении 
питания.
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предлагаем вам несколько рецептов, которые Вы можете использовать 
для приготовления различных видов кофе с помощью прибора «Espresseria 
Automatic»:

Капучино 
Для приготовления настоящего «capuccinо» идеальными являются следующие пропорции: 1/3 тёплого молока, 
1/3 кофе, 1/3 молочной пены. 

Кофе Латте 
Для приготовления этого вида кофе, который часто называют Латте Мачатто, соблюдаются следующие 
пропорции: 3/5 тёплого молока, 1/5 кофе, 1/5 молочной пены.
Для этого вида кофе (на основе молока) лучше всего использовать хорошо охлаждённое полужирное молоко 
(из холодильника, температурой 6 - 8° C).
Кофе можно посыпать тертым шоколадом.

Кофе со сливками 
В большой чашке приготовьте классический эспрессо.
Добавьте немного сливок, и получится кофе со сливками.

Кофе Корретто* 
Приготовьте классический эспрессо.
Добавьте 1/4 или 1/2 стакана коньячного ликёра, чтобы придать кофе новый вкус. Для этого подойдут: водка из 
винограда, самбука, водка из черешни и куантро.
Для того чтобы разнообразить вкус эспрессо, существует множество других вариантов.
Фантазия в этом не знает границ.

Кофейный ликёр*
В пустой бутылке объёмом 0,75 литра смешайте 3 чашки эспрессо, 250 г коричневого сахара, 1/2 литра коньяка 
или водки из черешни.
На 2 недели оставьте смесь.
Вы получите отличный ликёр, который прежде всего оценят любители кофе.

Кофе со льдом по-итальянски
Вам потребуется: 4 шарика ванильного мороженого, 2 чашки холодного сладкого эспрессо, 1/8 л молока, 
взбитые сливки, тёртый шоколад.
Смешайте холодный эспрессо с молоком.
Распределите мороженое по стаканам, налейте кофе и украсьте взбитыми сливками и тёртым шоколадом.

Кофе по-фризски*
Добавьте рюмку рома в чашку сладкого эспрессо.
Украсьте толстым слоем взбитых сливок и можно подавать.

фламбированный эспрессо*
Вам потребуется: 2 чашки эспрессо, 2 рюмки коньяка, 2 кофейных ложки коричневого сахара, взбитые сливки.
Налейте коньяк в термостойкие стаканы и подогрейте их.
Добавьте сахар, размешайте, налейте кофе и украсьте взбитыми сливками.

супер эспрессо*
Вам потребуется: 2 чашки эспрессо, 6 желтков, 200 г сахара, 1/8 литра взбитых сливок, 1 рюмка апельсинового 
ликёра.
Взбейте жёлтки с сахаром до образования густой пены.
Добавьте холодный эспрессо и апельсиновый ликёр.
Добавьте взбитые сливки.
Налейте всё в стакан или бокал.
Поставьте стакан в холодильник.

(*:  Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит Вашему здоровью.)
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: Індикатор не горить
: Індикатор горить

/ : Індикатор блимає
/ : Подвійне блимання світлового індикатора

Світлові індикатори

Значення
Спорожнити 
піддон для 

збору кавової 
гущі

-
Запов-

нити ре-
зервуар

Почистити
(Clean)

Зняти
накип
(Calc)

Ввімкн./
вимкн.

Прилад готовий для  приг отування кави або пари.

/ Одне блимання: прилад на стадії попереднього нагріву або у
фазі ініціалізації.

/ Подвійне блимання: виконується цикл приготування двох
чашок кави.
Інформація служби гарантійного обслуговування щодо
настройок параметрів функціонування.

/ / Спорожнити збірник використаної кави (виконується цикл
приготування двох чашок кави).

/
Спорожнити піддон для збору кавової гущі +очистити контейнер +для збору дрібних кавових частинок спорожнити під дон д
ля збору крапель.
Перевірити: збірник використаної кави відсутній або погано
встановлений. Перевірити: очисник відсутній або погано
встановлений.

Настройка жорсткості води.

/ Заповнити резервуар для води. Перевірити: резервуар для
води відсутній або погано встановлений.

/ / Цикл приготування кави було перервано внаслідок нестачі
води. Заповнити резервуар.

Настройка автоматичного вимкнення autoo.

Програма очищення обрана або виконується.

/ Програма очищення: підготовка циклу очищення або
промивання.

Настройка температури кави.

Програма зняття накипу обрана або виконується.

/ Програма зняття накипу: підготовлення циклу зняття накипу
або промивання.

/ /
Цикл промивання програми зняття накипу:
необхідно спорожнити резервуар для води, промити його та
заповнити свіжою водою.

/ / Необхідно виконати довге промивання.

Виконується довге промивання.

/ / / / Постійне блимання: несправність у функціонуванні.

/ / / / Змінне миготіння: Виконується вимкнення пристрою.

Очищення збирача кавової гущі, каплезбірника і відділення для кави; індикатор залишається включеним, якщо
збирач кавової гущі неправильно встановлений, або якщо він поставлений на місце через 4 секунди.

Заповнити резервуар водою Налаштування   ступеня помолу кавових зерен

CLEAN Почистити стандартна кава 

CALC Зняти накип міцна кава 

CLEAN + CALC Виконати довге промивання

Попереджувальні сигнали
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Шановні покупці,
Вітаємо Вас з вибором цієї автоматичної кавоварки еспресо Krups і дякуємо за ту довіру до нас, про яку свідчить 
ця покупка. Ви матимете можливість оцінити не тільки якість кави в чашці, а також значну легкість використання.
Епресо або лунго, рістретто або капучино – ваша автоматична кавоварка еспресо дозволить вам насолоджуватися 
вдома тією ж самою кавою по якості і різноманіттю, що й у кав’ярні. Незалежно від часу та дня тижня ви, ваша 
родина та ваші гості матимуть можливість приготувати фірмову каву простим натисненням на одну кнопку.
Завдяки оригінальній системі змінних дозаторів ви матимете можливість міняти для кожної чашки, якщо ви того 
бажаєте, смак, сорт, міцність та тонкість помелу вашої кави. Вам також надається підставка для дозаторів, яка була 
спеціально розроблена, щоб забезпечити оптимальне збереження аромату у разі, коли ви будете використовувати 
інший сорт кави. Ваша кавоварка обладнана Compact Thermoblock System та помпою, яка забезпечує тиск 15 
бар, що дозволить вам отримати напій із максимальним вмістом аромату та густою пінкою золотавого кольору.
Кава еспресо більш насичена ароматами, ніж класична кава, приготована у фільтровій кавоварці. Однак, 
незважаючи на свій більш виразний, відчутний та стійкий смак, еспресо в дійсності має менший вміст кофеїну, 
ніж кава, проціджена через фільтр. 
Щоб отримати еспресо оптимальної температури з густою пінкою, ми радимо попередньо добре нагріти ваші 
чашки. Якість використовуваної води, напевно, є другим визначним фактором, який впливає на смак вашої кави. 
Необхідно переконатися, що вода свіжа і холодна, що в ній не відчувається присмак хлору.

Завдяки простоті маніпулювання, прозорості резервуарів, а також автоматичним програмам очищення та зняття 
накипу ваша автоматична кавоварка еспресо надасть вам надзвичайний комфорт використання.

Опис

переД перШиМ ВиКОрисТанняМ

Вимірювання жорсткості води
Перед першим використанням кавоварки або після того як ви помітили зміну жорсткості води, необхідно 
адаптувати прилад до наявної жорсткості води. Щоб дізнатися жорсткість води, зверніться до компанії з 
водопостачання.

Заповніть склянку водою та занурте в неї індикаторну смужку.
Через 1 хвилину ви зможете визначити рівень жорсткості води - Fig. 1 та 2. 
Для оптимізації смаку приготованих напоїв та тривалості строку служби вашого приладу радимо вам 
використовувати виключно картридж Claris Aqua Filter System, що продається окремо.

	 A	 Ручка / кришка резервуара для води
	 B	 	Резервуар для води
	 C	 	 Контейнер для збору дрібних кавових 

частинок
	 D	 	Збірник для використаної кави
	 E	 	Отвори подачі кави, регульовані по висоті 
	 F	 	Знімні решітка та піддон для збору 

крапель
	 G	 	Кришка резервуара для кави в зернах

   Резервуар для кави в зернах

	 H	 	Кнопка регулювання помелу
	 I	 	Млинок з металевими ножами
	 J	 	Відсік для таблетки для очищення
	 K	 	Цифровий дисплей для настройки 

параметрів
	
	 L	 	Решітка-підставка для чашок

   Панель керування 

	 M	 	Кнопка ввімкнення пари 
	 N	 	Кнопка та індикатор "Ввімкн./Вимкн"
	 O	 	Поворотна ручка для регулювання об’єму 

кави
 P	 	"Індикатор "Прибрати використану 

каву" та "Спорожнити піддон для збору 
крапель"

	 Q	 	Індикатор "Заповнити резервуар для 
води"

	 R	 Кнопка "Міцна кава" 
	 S	 Кнопка "Стандартна кава"
	 T	 Індикатор "Зняти накип"
	 U	 	Індикатор "Почистити"
	 V	 	Кнопка "Промивання /обслуговування"

	 W	 Парове сопло 
	 X	 	Індикатори

1

2

Ступінь	
жорсткості

0
Дуже	м’яка

	1
М’яка

	2
Середньої	жорсткості

3
Жорстка

4
Дуже	жорстка

°	f < 5,4° > 7,2° > 12,6° > 25,2° > 37,8°
°	dH < 3° > 4° > 7° > 14° > 21°
°	e < 3,75° > 5° > 8,75° > 17,5° > 26,25°

Настройка	
параметрів	приладу

0 1 2 3 4
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Fig. 3 : Механізм, який дозволяє запам’ятати місяць встановлення та заміни картриджа (максимум через кожні 
2 місяці).
Встановлення картриджа: закрутіть фільтруючий картридж в денце резервуара за допомогою ключа, який 
постачається в комплекті з приладом. - Fig. 4. 
Встановіть ємність під парове сопло. Злийте 300 мл води, натиснувши 1 раз на кнопку промивання, впродовж 
щонайменше 3 секунд. Якщо бажаєте, можете повторити операцію. 

настройки
Підключіть прилад до електромережі, але не вмикайте.
Підніміть решітку-підставку для чашок, натискаючи на її задню частину для того, щоб вона змінила положення.
Одночасно натисніть кнопки  (Промивання / обслуговування) та  - Fig. 5. 
Цифровий дисплей настройки параметрів знаходиться над решіткою-підставкою для чашок - Fig. 6.
Уважно подивіться на дисплей. - Fig. 7.

настройка рівня жорсткості води

Загориться індикатор резервуара для води  .
Натисніть кнопку  стільки разів - Fig. 8 , скільки необхідно, щоб обрати рівень жорсткості використовуваної 
води : 0 = дуже м’яка, 1 = м’яка, 2 = середньо жорстка, 3 = жорстка, 4 = дуже жорстка.

настройка температури кави

Натисніть кнопку  пари, щоб перейти до настройки температури кави : Загориться індикатор ‘CAlC’ (Зняти 
накип).
Натисніть кнопку  стільки разів - Fig. 8, скільки необхідно, щоб настроїти бажану температуру кави : 1, 2, 3.

настройка автоматичного вимкнення (автостоп) 

Ви можете запрограмувати автоматичне вимкнення вашого приладу через визначений вами час.
Натисніть кнопку пари  , щоб перейти до настройки автоматичного вимкнення : Загориться індикатор ‘CleAn’ 
(Почистити).
Натисніть кнопку  стільки разів - Fig. 8, скільки необхідно, щоб настроїти бажаний інтервал часу : 1 = 1 H, 2 = 
2 H, 3 = 3 H, 4 = 4 H.

підготовка приладу
Витягніть резервуар та наповніть його водою - Fig. 9.
Встановіть його на своє місце, сильно натиснувши, та закрийте кришку - Fig. 10.
Відкрийте кришку резервуара для кави в зернах та заповніть його кавою - Fig. 11. 
Закрийте кришку резервуара для кави в зернах.

нІКОЛи не ЗасипайТе МеЛенУ КаВУ В КОнТейнер ДЛя КаВи В Зернах. 
Для приготування кави в цій кавоварці не рекомендується використовувати маслянисті, карамелізовані або 
ароматизовані зерна. Використання таких зерен може призвести до пошкодження кавоварки.

Прилад попередньо відрегульований заводом-виробником на вимкнення через 1 годину.

На кожному з цих етапів ви можете зберегти параметри настройки, натиснувши кнопку  , якщо ви 
закінчили настройку (4 індикатори проблимають двічі), або щоб продовжити процедуру. Запис цих настройок 
залишиться в силі навіть у разі вимкнення електроживлення. В будь-який момент ви можете змінити 
настройки, повторивши ці операції.

Прилад попередньо відрегульований заводом-виробником на рівень 2.

Прилад попередньо відрегульований заводом-виробником на рівень жорсткості 4.

Картридж Claris замінюється після фільтрування приблизно 50 літрів води або не рідше ніж кожні 2 місяці. 

не заповнюйте резервуар гарячою водою або, молоком або будь-якою іншою рідиною. Якщо при ввімкненні 
приладу резервуар для води виявиться відсутнім або неповним, загориться індикатор (Заповніть резервуар), 
та приготування еспресо або кави буде неможливим. 
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Ретельно слідкуйте, щоб ніякі сторонні предмети, такі як камінці, що можуть випадково опинитися в каві, не потра 
пили до резервуару для кави в зернах. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, що були спричинені 
внаслідок потрапляння сторонніх предметів до резервуару для кави в зернах. Заборонено наливати воду в 
резервуар для кави в зернах. Щоб уникнути опіків або забруднення робочої поверхні потьоками використаної 
води, не забувайте встановити піддон для збору крапель. Перевірте чистоту вашого резервуара для води.

промивання системи
Ввімкніть кавоварку, натиснувши кнопку  - Fig. 12. Світловий індикатор  буде блимати під час попереднього 
нагріву та циклу ініціалізації.

промивання системи подачі кави:
Встановіть ємність під отвори для виходу кави та парове сопло. Коротким натисненням на кнопку  - Fig. 13 
запустіть цикл промивання системи подачі кави, який автоматично зупиниться після виходу близько 40 мл води.

промивання системи подачі пари:
Підставте придатну ємність під отвір для подачі пари. Потім натисненням впродовж 3 секунд на кнопку  
запустіть цикл промивання системи подачі пари, який автоматично зупиниться після виходу близько 300 мл води.

підготовка кавомолки
Ви можете відкоригувати міцність вашої кави регулюючи тонкість помелу кавових зерен. Чим дрібніший помел 
буде встановлено на кавомолці, тим міцніше і ароматніше буде кава. Встановіть бажаний ступінь помелу за 
допомогою кнопки регулювання помелу. Повертаючи кнопку ліворуч отримаєте більш тонкий помел. Повертаючи 
кнопку праворуч отримаєте більш грубий помел.

насТрОйКа МОЖе бУТи ЗМІнена ТІЛЬКи пІД Час пОМеЛУ. ЗабОрОняЄТЬся приКЛаДаТи силу при повороті 
кнопки регулювання помелу.

пригОТУВання еспресО Та КаВи
ВаШ приЛаД сКОнсТрУйОВанО ВиКЛЮЧнО ДЛя ВиКОрисТання КаВи В Зернах.
під час приготування вашої першої кави після тривалої перерви або після процедури очищення або зняття 
накипу існує ймовірність, що трохи пари та гарячої води вийдуть з парового сопла (самоініціювання).
якщо отвори виходу кави знаходяться занадто високо відносно розміру ваших чашок, існує ризик 
розбризкування або опіків.

приготування еспресо
Кожного разу при ввімкненні кавоварка виконує цикл ініціалізації. 
Натисніть кнопку  .Світловий індикатор буде блимати під час попереднього нагріву приладу.
Ви підготували ваш прилад – індикатор  горить постійно.
Встановіть чашку під отвори виходу кави. Ви можете опустити або підняти отвори виходу кави в залежності від 
розміру вашої чашки - Fig. 14. 
Оберіть кнопку   щоб зварити міцну каву/еспресо або кнопку  , щоб зварити стандартну каву/еспресо - Fig. 15. 
В будь-який момент ви можете відкоригувати об’єм води. - Fig. 16.
В разі необхідності, щоб зупинити процес наливання кави в чашку, ви можете натиснути одну з кнопок  або  
, чи повернути поворотну ручку в положення Min.

приготування кави

 не прибирайТе реЗерВУар ДО ЗаКІнЧення ЦиКЛУ (тобто не раніше ніж через 15 секунд після витікання кави).

функція "дві чашки"
Ваша кавоварка дозволяє приготувати відразу 2 чашки кави або еспресо.  Не знімайте чашки після
закінчення першого циклу. Ваш прилад підготовлений до роботи. Індикатор  горить постійно.
Встановіть дві чашки під отворами для виходу кави. Ви можете опустити або підняти отвори в залежності від 

Якщо кавоварка не використовувалась впродовж тривалого часу, краще спочатку виконати одне або декілька 
промивань обох систем. Кожного разу при ввімкненні кавоварка виконує цикл ініціалізації.

Після закінчення фази помелу мелена кава зволожується невеликою кількістю гарячої води. Відразу після 
цього починається процес фільтрації або приготування кави. При приготуванні великої порції кави, щоб 
отримати більш міцний напій, радимо вам поділити ваше при готування на два цикли. Наприклад, 2 рази по 
70 мл для чашки ємністю 140 мл.
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розміру ваших чашок. - Fig. 17. 
Два рази швидко натисніть кнопку  або  (на вибір). Індикатор  загориться та промиготить два рази на 
підтвердження того, що ви обрали приготування 2 чашок.

Кавоварка автоматично почне виконувати 2 повні цикли приготування кави.

ВиКОрисТання пари
Пара використовується, щоб спінити молоко для приготування, наприклад, капучино або кави з молоком, а також 
для нагріву інших рідин. Враховуючи, що для утворення пари необхідна вища температура, ніж для приготування 
еспресо, прилад здійснює додатковий попередній нагрів.
Натисніть кнопку  - Fig. 18.
Індикатор  буде блимати під час попереднього нагріву.
Після закінчення фази попереднього нагріву індикатор  буде горіти постійно, і ви можете починати використання 
пари, знову натиснувши кнопку  .
Знову натисніть кнопку  , щоб зупинити цикл.

будьте уважними, зупинка циклу не відбувається миттєво.

Вспінення молока 

Налийте молоко в молочник. Занурте парове сопло в молоко. - Fig. 19.
Ввімкніть функцію пари, як це описано вище.
Коли молоко буде достатньо спінене - Fig. 20 - вдруге натисніть кнопку  , щоб зупинити цикл.
Щоб видалити будь-які можливі залишки молока з парового сопла, встановіть ємність під парове сопло та 
натисніть кнопку    . Дайте парі вийти впродовж щонайменше 10 секунд та знову натисніть кнопку  , щоб 
зупинити процес.
Для кращого очищення парове сопло знімається. Помийте сопло водою з невеликою кількістю неабразивного 
миючого засобу для посуду та за допомогою щітки. Промийте та просушіть його - Fig. 21. Перед тим як встановити 
на місце, впевніться, що отвори для виходу повітря не перекриті залишками молока. При необхідності прочистіть 
їх голкою з комплекту поставки - Fig. 22. Заборонено мити парове сопло в посудомийній машині.

ОбсЛУгОВУВання КаВОВарКи

спорожнення збірника використаної кави, контейнера для збору дрібних 
кавових частинок та піддону для збору крапель
Якщо загориться індикатор  , витягніть, спорожніть та почистіть піддон для збору крапель.
Витягніть, спорожніть та почистіть збірник використаної кави. 
Витягніть та очистіть контейнер для збору дрібних кавових частинок.
Піддон для збору крапель обладнано блакитними поплавками, які вказують коли його необхідно спорожнити.

Після того як ви витягнули збірник використаної кави, його необхідно повністю спорожнити, щоб уникнути 
подальшого переповнення.

Очищення кавоварки (Див. стор. 87)

Радимо вам використовувати пастеризоване молоко або молоко тривалого зберігання зі щойно відкритої упа 
ковки. Сире молоко не забезпечує оптимальний результат. Після використання функції пари сопло може бути 
гарячим, радимо трохи почекати, перед тим як торкатися сопла.

Щоб зупинити функцію пари, достатньо натиснути будь-яку кнопку. Якщо сопло закупорене, прочистіть його 
голкою з комплекту поставки. Максимальна тривалість видачі пари в кожному циклі обмежена 2 хвилинами.

Якщо першого разу ви натиснули кнопку ‘  ’    , а другого разу – кнопку ‘  ’ (або навпаки), то останнє 
натискання не враховується.

Індикатор  горітиме, якщо збірник використаної кави чи контейнер для збору дрібних кавових частинок 
не буде встановлено на місце або встановлено неправильно, так само як і у випадку, коли його буде 
встановлено на місце менш ніж за 6 секунд після того, як його було знято.
Поки індикатор  горить або блимає, приготування еспресо або кави неможливе. Ємність збірника 
використаної кави розрахована на приготування не більше 9 чашок кави.
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програма автоматичного очищення (загальна тривалість: близько 13 хвилин)
При необхідності виконати чищення, прилад повідомить вас про це загорянням індикатора ‘CleAn’. Ця програма 
стає доступною тільки тоді, коли прилад про це сигналізує (тобто через близько 300 циклів приготування кави або 
еспресо.

Увага! Для дотримання умов гарантії необхідно запускати цикл очищення, коли прилад вас про це повідомить. 
Дотримуйтесь порядку виконання операцій.

Коли індикатор горить, ви можете продовжувати користуватися приладом, але ми рекомендуємо виконати 
операцію з чищення якнайшвидше.

Запустіть програму очищення, натиснувши кнопку  (Промивання /обслуговування). Індикатори ‘clean’ 
(Почистити) та ‘  ’ почнуть блимати. 
Витягніть та почистіть контейнер для збору дрібних кавових частинок - Fig. 23. 
Спорожніть та почистіть збірник використаної кави, потім встановіть його на своє місце - Fig. 24. Індикатор ‘  ’ 
погасне. 
Витягніть та спорожніть піддон для збору крапель - Fig. 25.
Витягніть, заповніть та поверніть резервуар на місце.
Встановіть під отвори виходу кави ємність об’ємом не менше 0,6 л - Fig. 26.
Підніміть решітку-підставку для чашок, натиснувши та відкинувши її назад, і вставте одну таблетку засобу KRUPS 
(XS 3000) у відсік очищення. - Fig. 27.
Натисніть кнопку  (Промивання /обслуговування), щоб запустити цикл очищення. 

       1 - Цикл очищення ± 10 mn
Індикатор ‘CleAn’ (Почистити) горить постійно. Цикл очищення виконується автоматично. Водна помпа 
кавомашини пропускає воду через термоблок і систему приготування. Тривалість операції становить 
приблизно 10 хвилин, потім світловий індикатор ‘CleAn’ знову почне блимати.

Злийте використану воду та встановіть ємність під отвори виходу кави.
Знову натисніть кнопку  (Промивання /обслуговування), щоб запустити перший цикл промивання.

2 - промивання ± 3 mn
Індикатор ‘CleAn’ (Почистити) буде горіти постійно. Виконання програми продовжується. Перший 
цикл промивання виконується автоматично. Він дозволяє промити прилад та видалити залишки засобу 
для очищення. Перший цикл промивання триває приблизно 3 хвилини. Коли він закінчиться, світловий 
індикатор ‘CleAn’ знову почне блимати.

Витягніть ємність та злийте використану воду.
Спорожніть піддон для збору крапель та знову встановіть його на місце.
Заповніть резервуар для води.
Ваша кавоварка готова до нового циклу приготування кави.

Використовуйте тільки таблетки для чищення KRUPS (XS 3000). Виробник не несе відповідальність за 
пошкодження, викликані внаслідок використання інших засобів для очищення. Ви можете купити таблетки для 
чищення, звернувшись до служби гарантійного обслуговування KRUPS.

програма автоматичного зняття накипу (тривалість: близько 20 хвилин)
Кількість відкладень накипу залежить від жорсткості використаної води. В разі необхідності видалення накипу 
прилад автоматично попередить вас про це за допомогою індикатора ‘CAlC’ (Зняти накип), що загориться на 
панелі управління. Ця програма стає доступною тільки тоді, коли прилад про це сигналізує.

Увага! Для дотримання умов  гарантії необхідно запускати цикл зняття накипу, коли прилад вас про це 
повідомить. Дотримуйтесь порядку виконання операцій. Після того, як індикатор почне світитися, ви можете 
продовжу вати користуватися приладом, але ми рекомендуємо виконати програму якнайшвидше.

якщо ваш прилад обладнано картриджем Claris-Aqua Filter System F088, ви повинні зняти цей картридж під 
час зняття накипу.

стежте за тим, щоб вашу робочу поверхню було добре захищено під час видалення вапняного нальоту, 
зокрема, якщо її вироблено з мармуру, з каменя або з деревини.

 Якщо при запуску програми в резервуарі буде недостатньо води, світловий індикатор ‘  ’сповістить Вас про 
це. Додайте необхідну кількість води в резервуар, і очищення буде автоматично продовжено. Якщо під час 
циклу очищення відбулося припинення подачі електрики, або у разі порушення подачі електричної енергії, Вам 
доведеться почати процес очищення з самого початку. Це є обов’язковим через необхідність промивання 
системи подачі води. В цьому разі буде необхідна ще одна таблетка засобу для очищення. Програма очищення 
повинна бути виконана повністю, щоб уникнути найменшого ризику інтоксикації. Цикл очищення є 
переривчастим – не підсовуйте руки під отвори виходу кави підчас виконання циклу.
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Запустіть програму зняття накипу натиснувши кнопку  (Промивання / обслуговування). Індикатори ‘CAlC’ 

(Зняти накип) та ‘  ’ почнуть блимати.
Витягніть та почистіть піддон для збору крапель.
Встановіть ємність об’ємом не менше 0,6 л під отвори виходу кави та під парове сопло.
Спорожніть резервуар та заповніть його теплою водою до відмітки Calc.
Розчиніть пакетик засобу для зняття накипу Krups (40 г) F054 в резервуарі.
Користуйтеся виключно засобами для видалення вапняного нальоту фірми KRUPS. Ви можете придбати їх у 
відділі післяпродажного обслуговування фірми KRUPS. Виробник знімає з себе будьяку відповідальність у разі 
пошкоджень, що виникають у результаті використання інших засобів. 

Встановіть на місце резервуар для води. Індикатор ‘  ’ (Резервуар для води) погасне, а індикатор Calc (Зняти 
накип) горітиме  постійно.
Натисніть кнопку  (Промивання /обслуговування) після закінчення всіх цих операцій.

1 - Цикл зняття накипу ± 8 хвилин
Індикатор ‘CAlC’ (Зняти накип) горить постійно. Цикл зняття накипу запущено і буде виконано 
автоматично. Насос всмоктує воду в переривчастому режимі та випускає її через отвори виходу кави, а 
потім через парове сопло. Тривалість операції становить приблизно 8 хвилин.

Після її закінчення світлові індикатори ‘  ’ (Резервуар для води) та ‘CAlC’ (Зняти накип) починають блимати. 

2 - перше промивання ± 6 хвилин
Перший цикл промивання необхідний, щоб видалити залишки засобу для усунення накипу. Його 
тривалість становить приблизно 6 хвилин.

Злийте використану воду.
Спорожніть піддон для збору крапель та знову встановіть його на місце.
Спорожніть, почистіть та промийте резервуар для води, потім заповніть його знову до рівня «max».

Встановіть на місце резервуар для води. Індикатор ‘CAlC’ (Зняти накип) блимає, а індикатор ‘  ’ гасне.
Натисніть кнопку  (Промивання / обслуговування). Індикатор ‘CAlC’ (Зняти накип) знову горить постійно. 
Автоматичний цикл триватиме 6 хвилин.

3 - Друге промивання
Наприкінці першого промивання індикатор ‘CAlC’ (Зняти накип) блимає. Другий автоматичний цикл 
промивання триватиме 6 хвилин.

Витягніть ємність використаної води та піддон для збору крапель і знову встановіть їх на місце.
Натисніть кнопку  (Промивання / обслуговування). Індикатор ‘CAlC’ (Зняти накип) знову горить постійно.
Автоматичний цикл триватиме 6 хвилин.
Наприкінці другого циклу промивання індикатор ‘CAlC’ (Зняти накип) погасне.
Спорожніть піддон для збору крапель та знову встановіть його на місце.
Спорожніть та знову заповніть резервуар для води.

Ваша кавоварка готова до нового циклу приготування кави.

програма промивання повинна бути виконана повністю, щоб уникнути найменшого ризику інтоксикації. Цикл 
зняття накипу є переривчастим – не підсовуйте руки під отвори виходу кави або парове сопло під часвиконання 
циклу.

програма довгого промивання
Якщо виявиться необхідність виконати довге промивання, ви будете попереджені блиманням індикаторів ‘CleAn’ 
(Чистити) та ‘CAlC’ (Зняти накип).
Витягніть, заповніть та поверніть резервуар на місце.
Встановіть під отвори виходу кави та парове сопло ємність об’ємом не менше 0,15 л.
Запустіть програму довгого промивання, натиснувши кнопку  (Промивання / обслуговування). Індикатори 
‘CleAn’ (Чистити) та ‘CAlC’  (Зняти накип) будуть горіти постійно.
Коли довге промивання буде закінчено, індикатори ‘CleAn’ (Чистити) та ‘CAlC’ (Зняти накип) погаснуть.

 Якщо в резервуарі недостатньо води, ви будете попереджені про це загоранням світлового індикатору ‘  ’. 
(Заповніть резервуар) . Додайте необхідну кількість води в резервуар, і програму видалення накипу буде 
автоматично продовжено. Якщо під час циклу зникне напруга, необхідно буде запустити програму з самого 
початку.
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Якщо несправність, зазначена в переліку таблиці, не зникає, зверніться до авторизованого сервісного 
центру компанії KRUPS.

u
K

НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У роботі пристрою стався збій, і 
про це сигналізує піктограма .

Вимкніть пристрій і від’єднайте його від мережі, зніміть картридж фільтра, 
почекайте хвилину й перезапустіть його.

Пристрій не вмикається 
натисканням клавіші   .

Перевірте запобіжники та електричну розетку.
Переконайтеся, що два штекери були правильно вставлені в розетку та в 
гніздо, розміщене на приладі.

Млинок сильно шумить.

Можлива наявність сторонніх предметів у млинку. Перед будь-яким 
втручанням вимкніть пристрій.
Спробуйте видалити сторонній предмет за допомогою пилососа.

Парове сопло видає шум Переконайтеся, що парове сопло правильно встановлено на своєму 
наконечнику.

Парове сопло частково або 
повністю забите.

Перевірте, чи парове сопло не забите залишками молока або вапняним 
нальотом. Очистьте отвори за допомогою голки, що додається в комплекті 
до пристрою.

Парове сопло не виробляє 
молочну піну або виробляє мало 
піни.

Рекомендовано використовувати свіже пастеризоване або 
ультрапастеризоване молоко, яке бажано зберігати в холодильнику.

Вихід пари заблокований.
Спорожніть резервуар і тимчасово вийміть фільтрувальний картридж. 
Наповніть резервуар мінеральною водою з високим вмістом кальцію (> 100 
мг/л) і запустіть кілька циклів утворення пари.

Система автокапучино не 
виробляє молочну піну або 
виробляє мало піни.
Система автокапучино не 
всмоктує молоко.

Переконайтеся, що аксесуар правильно встановлений на пристрої, зніміть 
його й установіть назад.
Переконайтеся, що трубка не заблокована, не перекручена й герметично 
встановлена в аксесуар. Промийте й очистьте аксесуар (див. розділ 
«Капучинатор»).

Ви виявили воду під пристроєм.

Перед вийманням резервуара почекайте 15 секунд після витікання кави, щоб 
пристрій успішно завершив цикл.
Переконайтеся, що піддон для збору крапель правильно встановлений на 
пристрої, він завжди повинен бути на місці, навіть коли пристрій не 
використовується.
Переконайтеся, що піддон для збору крапель не переповнений.
Піддон для збору крапель заборонено виймати під час циклу.

Після спорожнення колектора 
кавової гущі та очищення 
резервуара для кави 
попереджувальне 
повідомлення не зникає.

Встановіть на місце резервуар для кави й колектор кавової гущі та 
дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Зачекайте не менше 6 секунд, потім вставте їх на місце.

Кава витікає занадто повільно.

Поверніть регулятор вправо, щоб зменшити ступінь помелу кавових зерен 
(помел може залежати від виду кави).
Зробіть один або кілька циклів ополіскування.
Замініть картридж системи Claris Aqua Filter System (див. розділ 
«Встановлення фільтра»).

неспраВнОсТІ Та ЗахОДи ЩОДО Їх УсУнення



92

ВиМКнення

Прилад можна будь-коли вимкнути. Під час вимкнення лунає подвійний звуковий сигнал, і прилад невдовзі 
завершує роботу.

Вода або пара виходять із сопла 
без причини.

На початку або в кінці приготування кілька крапель може вийти через 
парове сопло.

Регулятор помолу кави важко 
провертається. Зміну параметрів роботи млинка виконуйте тільки під час його роботи.

Еспресо або кава недостатньо 
гарячі.

Змініть настройку температури кави.
Перед приготуванням кави підігрійте чашку, ополоснувши її гарячою водою.

Кава засвітла або недостатньо 
міцна.

Не рекомендовано використовувати маслянисті, карамелізовані та 
ароматизовані кавові зерна. Перевірте наявність кавових зерен у резервуарі 
та режим роботи дозатора.
Зменште об’єм приготування та збільште міцність напою.
Щоб помол кави був дрібнішим, поверніть регулятор вліво.
За допомогою функції "2 чашки" можна послідовно приготувати 2 чашки 
кави.

Кава не витікає з пристрою. Під час приготування напою була виявлена   несправність. 
Прилад автоматично скинув настройки і готовий до нового циклу.

Чому я не можу почати цикл 
видалення накипу або цикл 
очищення? Чому кавомашина 
не вказує на те, що її потрібно 
очистити або видалити накип.

Кавомашина вказує на необхідність чищення після приготування декількох 
різних видів кави.
 Повідомлення про необхідність очищення від накипу відображається лише 
після певної кількості циклів приготування з парою.

Під час роботи пристрою стався 
збій в електромережі.

Пристрій перезавантажується автоматично після підключення до 
електромережі.
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Декілька рецептів, які ви можете приготувати завдяки вашій машині Espresseria 
Automatic :

Капучино 
Для приготування справжнього капучино ідеальними є наступні пропорції: 1/3 гарячого молока, 1/3 кави, 1/3 
молочної пінки. 

Кава Лате 
Для приготування цього напою, який ще називають Лате Мак’ято, використайте такі пропорції: 3/5 гарячого 
молока, 1/5 кави, 1/5 молочної пінки.
Для приготування цих напоїв на молочній основі рекомендується використання добре охолодженого напів-
знежиреного молока.
Перед подачею можна притрусити напій тертим шоколадом.

Кава з вершками 
Приготуйте класичний еспресо у великій чашці.
Додайте трохи вершків для того, щоб отримати Каву з вершками.

Кава корето* 
Приготуйте чашку звичайного еспресо.
Додайте 1/4 або 1/2 склянки коньячного лікеру, щоб надати каві новий смак. Для цього підійдуть: горілка з 
винограду, самбука, горілка з черешні і куантро. Для того щоб урізноманітнити смак еспресо, існує безліч інших 
варіантів.   Дайте волю вашій фантазії.

Кавовий лікер*
Змішайте у порожній пляшці місткістю 0,75 літра 3 чашки еспресо, 250 г коричневого льодяникового цукру, 1/2 
літра коньяку або вишневої горілки.
Дайте суміші настоятися протягом принаймні 2 тижнів.`Отриманий лікер із чудовим смаком оцінять в першу 
чергу любителі кави.

Кава глясе по-італійськи
4 кульки ванільного морозива, 2 чашки холодного солодкого еспресо, 1/8 л молока, вершки, тертий шоколад.
Змішайте холодний еспресо з молоком.
Викладіть у склянки кульки морозива, полийте кавою та прикрасьте зверху вершками з тертим шоколадом.

Кава а ля фрізоне*
Додайте невелику склянку рому до чашки із солодким еспресо.
Прикрасьте товстим шаром вершків і можете подавати.

еспресо фламбе*
2 чашки еспресо, 2 маленьких чарочки коньяку, 2 чайних ложки коричневого цукру, вершки.
Налийте коньяк у жаростійкі склянки, підігрійте та підпаліть.
Додайте цукор, перемішайте, налийте каву та прикрасьте її вершками.

еспресо парфе*
2 чашки еспресо, 6 яєчних жовтків, 200 г цукру, 1/8 літра підсолоджених вершків, 1 маленька чарочка 
апельсинового лікеру.
Збийте жовтки з цукром до утворення густої та пухкої маси.
Додайте холодний еспресо та апельсиновий лікер.
Потім додайте збиті вершки та перемішайте.
Вилийте приготовану масу у склянки або у фужери.
Поставте їх до морозильника.

(* : Зловживання алкогольними напоями шкодить вашому здоров’ю.)
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° : Lampka kontrolna nie świeci
l : Lampka kontrolna świeci

°/l : Migająca lampka kontrolna
°/ll : Podwójnie migająca lampka kontrolna

Lampki kontrolne

Opis
Opróżnić

zbiornik na
fusy

napełnić
pojemnik
na wodę

Wyczyścić
Clean

Usunąć
kamień

Calc

Włączone /
Wyłączone

° ° ° ° l Urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy lub  przygotowania pary.

° ° ° ° °/l Migająca lampka: urządzenie znajduje się na etapie  podgrzewania.

° ° ° ° °/ll Podwójnie migającą lampka: w trakcie parzenia 2 porcji kawy.

l ° ° ° ° Informacje serwisu w trybie ustawienia parametrów  funkcyjnych.

°/l ° ° ° °/ll Opróżnić zbiornik na fusy (trwa cykl parzenia 2 kaw).

°/l ° ° ° l Opróżnić zbiornik na fusy + wymyć szufladę + opróżnić pojemnik
ociekowy. 

l ° ° ° l
Sprawdzić czy w urządzeniu znajduje się pojemnik na  fusy lub czy nie
został włożony w niewłaściwy sposób.
Skontrolować, czy w urządzeniu znajduje się szufladka na resztki kawy.

° l ° ° ° Ustawienie twardości wody.

° °/l ° ° l Napełnić pojemnik na wodę. Sprawdzić czy pojemnik nie jest wyjęty
lub nieprawidłowo włożony.

° °/l ° ° °/l Cykl parzenia został zatrzymany na skutek braku wody.
Napełnić zbiornik na wodę.

° ° l ° ° Ustawienie automatycznego wyłączenia Auto Off.

° ° l ° l Wymagany lub aktualnie działający program czyszczenie.

° ° °/l ° l Program czyszczenia: przygotowanie cyklu czyszczenia  lub
płukania.

° ° ° l ° Ustawienie temperatury kawy.

° ° ° l l Wymagany lub aktualnie działający program usuwania kamienia
wodnego.

° ° ° °/l l Program usuwania kamienia wodnego: przygotowanie  cyklu
usuwania kamienia wodnego lub płukania.

° °/l ° °/l l Cykl płukania lub cykl usuwania kamienia wodnego: opróżnić
pojemnik z wodą, przepłukać i napełnić świeżą wodą.

° ° °/l °/l l Należy przeprowadzić długie płukanie.

° ° l l l Trwa długie płukanie.

°/l °/l °/l °/l ° Bez przerwy migająca lampka: anomalie funkcyjne.

°/l °/l °/l °/l ° Migająca naprzemienne: trwa wyłączanie urządzenia.

Opróżnić pojemnik na fusy, pojemnik ociekowy i szufladę; lampka kontrolna nadal się świeci jeśli pojemnik na fusy nie został
odpowiednio włożony, lub jeśli został włożony po przed upływem 4 sekund.

Należy wlać wodę do pojemnika Ustawianie grubości mielenia ziaren kawy

Clean Należy przeprowadzić czyszczenie Kawa normalna

CalC Należy usunąć kamień wodny Kawa mocna 

Clean + CalC Przystąpić do długiego płukania

Sygnalizacja problemów

KR_ESPRESSO_NAPOLI-ROMA_QSG__Mise en page 1  25/07/13  09:39  Page23
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szanowni państwo,
Dziękujemy Państwu za zakup ekspresu Espresseria Automatic Krups. Jesteśmy przekonani, że na pewno docenią 
Państwo jakość parzonej kawy oraz łatwość jego obsługi. 
Ekspres do kawy został tak skonstruowany, aby mogli Państwo w domowych warunkach delektować się kawą takiej samej 
jakości jak w kawiarni. Mogą Państwo przygotować ulubiony rodzaj kawy: łagodne espresso (lungo), mocne espresso 
(ristretto) lub kremowe cappuccino.
Dzięki systemowi Thermblock System Espresseria Automatic umożliwi Państwu uzyskanie aromatycznej kawy, 
pokrytej piękną złocisto-brązową pianką, która powstaje dzięki naturalnym olejkom zawartym w ziarnach kawy.
Espresso powinno serwować się w bardzo małych porcelanowych filiżankach. 
Jeżeli chcą Państwo uzyskać espresso o optymalnej temperaturze z bardzo gęstą pianką crema, zalecamy lekko podgrzać 
filiżanki.
Jakość używanej wody jest oczywiście również bardzo ważna, żeby osiągnąć doskonały rezultat.
Powinni Państwo przekonać się, czy używana woda jest świeża, czy nie czuć w niej zapachu chloru i czy jest względnie 
zimna. 
Kawa espresso ma mocniejszy aromat niż zwykła kawa przygotowywana w ekspresie przelewowym. Pomimo 
mocniejszego smaku, espresso zawiera w rzeczywistości mniej kofeiny od kawy parzonej za pomocą filtra. 

opis uRZĄDZeniA

pRZeD pieRWsZYm uŻYCiem uRZĄDZeniA

Pomiar twardości wody
Przed pierwszym użyciem urządzenia lub jeżeli stwierdzą Państwo zmianę w twardości wody, należy dostosować 
ekspres do odpowiedniej twardości wody. Aby sprawdzić twardość wody, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem 
wodno-kanalizacyjnym.

Nalać wody do szklanki i włożyć do niej wskaźnik.
Po 1 minucie pojawi się poziom twardości (średnio twarda woda) - Fig. 1 et 2. 
W celu optymalizacji smaku parzonej kawy oraz przedłużenia żywotności urządzenia zalecamy Państwu wyłącznie 
używanie filtra Claris - Aqua Filter System, który jest sprzedawany jako akcesorium.
Fig. 3 : Mechanizm umożliwiający ustawienie miesiąca włożenia filtra oraz miesiąca jego wymiany (maksymalnie po 
upływie 2 miesięcy).
Instalacja filtra do urządzenia. Przed pierwszym użyciem: zakręcić filtr na dnie pojemnika - Fig. 4. 
Umieścić pojemnik pod dysza pary. Nacisnąć przycisk “płukanie”przez minimum 3 sekundy, aż wypłynie ok. 300 ml wody. 
Czynności można powtórzyć.

	 A	 Rączka/pokrywa pojemnika na wodę
	 B	 	Pojemnik na wodę
	 C	 	Szufladka gromadząca resztki kawy
	 D	 	Pojemnik na fusy
	 E	 	Wyloty kawy z regulacją wysokości
	 F	 	Wyjmowana taca ociekowa z kratką
	 G	 	Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą

   Pojemnik na kawę ziarnistą

	 H	 	Pokrętło do regulacji grubości mielenia
	 I	 	Metalowy element mielący
	 J	 	Otwór do przeprowadzenia czyszczenia
	 K	 	Cyfrowy wskaźnik ustawienia parametrów

	 L	 	Kratka części serwisowej

   Tabela poleceń  

	 M	 	Funkcja pary 
	 N	 	Przycisk oraz lampka kontrolna „włączone / 

wyłączone“
	 O	 	Pokrętło do regulacji ilości kawy (wody)
 P	 	Lampka kontrolna « opróżnić zbiornik na 

fusy » i « opróżnić pojemnik ociekowy»
	 Q	 	Wskaźnik pustego zbiornika na wodę
	 R	 Przycisk „mocne espresso” 
	 S	 Przycisk „standardowe espresso”
	 T	 Lampka kontrolna „usunąć kamień wodny“
	 U	 	Lampka kontrolna „wyczyścić”
	 V	 	Przycisk „płukanie / konserwacja”

	 W	 	Dysza parye
	 X	 	Pływaki wskazujące poziom wody

1

2

Stopień	
twardości

0
Bardzo	miękka

	1
Miękka

	2
Średnio	twarda

3
Twarda

4
Bardzo	twarda

°	f < 5,4° > 7,2° > 12,6° > 25,2° > 37,8°
°	dH < 3° > 4° > 7° > 14° > 21°
°	e < 3,75° > 5° > 8,75° > 17,5° > 26,25°

Ustawienie	
urządzenia 0 1 2 3 4



96

Ustawienia
Włączyć urządzenie do gniazdka sieci elektryczej, lecz nie uruchamiać go.
Unieść kratę części serwisowej, przyciskając z tyłu, aby ją przechylić.
Nacisnąć jednocześnie przyciski   oraz  - Fig. 5. 
Cyfrowy wskaźnik ustawienia parametrów znajduje się pod pokrywą serwisową - Fig. 6.
Patrzeć pionowo w dno okienka - Fig. 7.

Ustawienie twardości wody

Lampka kontrolna  zapali się.
Nacisnąć przycisk   tyle razy - Fig. 8, aż wybiorą Państwo  właściwą twardość używanej wody : 0 = Bardzo miękka, 1 
= Miękka, 2 = Średnio twarda, 3 = Twarda, 4 = Bardzo twarda.

Ustawienie temperatury kawy

Nacisnąć przycisk „para“  , żeby Państwo przeszli do ustawienia temperatury kawy : Lampka kontrolna „kamień wodny“ 
(CAlC) zapali się.
Nacisnąć przycisk  tyle razy - Fig. 8, aż wybiorą Państwo właściwą temperaturę kawy : 1, 2, 3.

Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania ekspresu (auto-off) 

Istnieje możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po określonej, wcześniej zaprogramowanej, liczbie godzin . 
Nacisnąć przycisk „para“  i przejść do ustawiania automatycznego wyłączenia: Lampka kontrolna „czyszczenie“  
(CleAn) zapali się.
Nacisnąć przycisk  tyle razy - Fig. 8, żeby Państwo wybrali wymagany czas : 1 = 1 H, 2 = 2 H, 3 = 3 H, 4 = 4 H.

Przygotowanie urządzenia
Wyjąć pojemnik i wlać do niego wodę - Fig. 9.
Pojemnik na wodę włożyć z powrotem, mocno docisnąć i zamknąć pokrywę - Fig. 10.
Otworzyć pojemnik na kawę ziarnistą. Wsypać do pojemnika kawę - Fig. 11. 
Zamknąć  pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą.

niGDY nie nAleŻY WKłADAć mieloneJ KAWY Do poJemniKA nA KAWę ZiARnistĄ. 
Niewskazane jest używanie tłustych, skarmelizowanych lub aromatyzowanych ziaren kawy. Taki typ ziaren może spo 
wodować uszkodzenie ekspresu.
Sprawdzić, czy w pojemniku nie znajdują się obce przedmioty, jak np.: drobne kamyki zawarte w kawie. 
Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych obcymi przedmiotami, które przedostały się do pojemnika na kawę 
ziarnistą.  Nie należy wlewać wody do pojemnika na kawę ziarnistą. 
Żeby zapobiec zanieczyszczeniu strefy roboczej lub poparzeniu należy pamiętać o włożeniu tacy ociekowej.

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na 1 godzinę.

Na każdym etapie istnieje możliwość wpisania do pamięci wprowadzonych ustawień poprzez naciśnięcie przycisku 
 , jeśli zostały one już zakończone (4 kontrolki migają 2 razy) lub kontynuowania procedury. Wpisane ustawienia 

pozostają w pamięci nawet w przypadku awarii zasilania elektrycznego. W każdej chwili istnieje możliwość modyfikacji 
ustawień poprzez ponowne przeprowadzenie tych operacji. 

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na średnią temperaturę 2.

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na poziom twardości 4.

Filtr Claris musi być zmieniony po przefiltrowaniu około 50 litrów wody lub przynajmniej raz na 2 miesiące.             

nie wlewać do pojemnika gorącej wody, mleka lub jakiejkolwiek innej cieczy. Jeżeli po włączeniu urządzenia 
pojemnika na wodę brak lub jest nie napełniony (pod wskaźnikiem „min“), zapali się lampka kontrolna „napełnić 
pojemnik“ i parzenie espresso lub kawy jest tymczasowo niemożliwe. 
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Płukanie układów
Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku  - Fig. 12. Kontrolka świetlna  miga w trakcie cyklu podgrzewania 
i cyklu początkowego.

płukanie układu parzenia kawy:
Postawić pojemnik pod dyszą do kawy. Krótko nacisnąć przycisk  - Fig. 13 aby rozpocząć cykl płukania układu do 
parzenia kawy, który zatrzyma się automatycznie po przepływie około 40 ml.

płukanie układu pary:
Ustawić naczynie pod dyszą pary. Nacisnąć następnie przez 3 sekundy przycisk  , aby rozpocząć cykl płukania układu 
pary, który zatrzyma się automatycznie po przepływie około 300 ml.

Przygotowanie młynka
Moc kawy można regulować za pomocą ustawienia grubości mielenia ziaren kawy. Jeżeli ustawimy bardzo drobne 
mielenie kawy, to kawa jest o wiele mocniejsza i ma bardziej kremową konsystencję. Wymagany stopień grubości mielenia 
ustawiamy za pomocą obracania pokrętła „Ustawienie grubości mielenia“. W lewym kierunku jest drobne mielenie. W 
prawym kierunku jest grube mielenie.

ustAWienie moGĄ pAŃstWo Zmienić WYłĄCZnie W tRAKCie mieleniA. 
nigdy nie należy  ustawiać  pokrętła  na  siłę.

pARZenie espResso luB KAWY ZWYKłeJ
uRZĄDZenie ZostAło pRZeZnACZone WYłĄCZnie Do stosoWAniA KAWY ZiARnisteJ.
podczas parzenia pierwszej kawy, po dłuższym okresie nie używania urządzenia lub po przeprowadzeniu 
czyszczenia albo usuwania kamienia wodnego z dyszy pary wydostaje się trochę pary oraz wrzątku 
(samozasysanie).
Jeżeli wylot kawy jest ustawiony za wysoko względem wielkości filiżanek, grozi to popryskaniem kawą lub 
poparzeniem.

Przygotowanie espresso
Za każdym razem, kiedy urządzenie jest włączane, przeprowadzany jest cykl początkowy. 
Nacisnąć przycisk  , kontrolka świetlna miga w trakcie podgrzewania urządzenia. 
Lampka kontrolna  świeci bez przerwy.
Urządzenie jest gotowe, Włożyć filiżankę pod wylot kawy. Wylot kawy mogą Państwo przesunąć wyżej lub niżej, w 
zależności od wielkości Państwa filiżanek - Fig. 14. 
Nacisnąć przycisk  w celu uzyskania mocnego espresso lub przycisk  w celu uzyskania standardowego espresso 
- Fig. 15. 
W dowolnej chwili mogą Państwo zmienić ilość wody - Fig. 16.
Jeżeli Państwo chcą zatrzymać wlewanie kawy do filiżanki, mogą Państwo nacisnąć ponownie jeden z przycisków  lub 

 albo przekręcić do pozycji min. obrotowe pokrętło.

Parzenie kawy

nie WYJmoWAć ZBioRniKA pRZeD KoŃCem CYKlu (tj około 15 sekund po zakończeniu przepływu 
kawy).

Funkcja 2 filiżanek
Państwa urządzenie umożliwia zaparzenie 2 filiżanek kawy lub espresso. Należy pamiętać, żeby nie usunąć filiżanek po 
pierwszym cyklu. Urządzenie jest gotowe. Lampka kontrolna  świeci bez przerwy.
Postawić 2 filiżanki pod wylot kawy. Wylot kawy mogą Państwo przesunąć wyżej lub niżej,  w zależności od wielkości 
Państwa filiżane - Fig. 17. 
Wybrać przycisk  lub  i dwukrotnie szybko nacisnąć. Zapali się lampka kontrolna i będzie podwójnie migać, żeby 
Państwa poinformować, że urządzenie zostało zaprogramowane na 2 filiżanki  .

Wskazane jest przepłukać raz lub kilka razy oba układy, jeśli przez dłuższy okres nie były one używane. Za każdym 
razem, kiedy urządzenie jest włączane, przeprowadzany jest cykl początkowy.

Zmielona kawa zostaje zwilżona małą ilością gorącej wody po zakończeniu cyklu mielenia. Po upływie krótkiej chwili 
rozpoczyna się właściwy proces parzenia. Jeśli użytkownik pragnie zrobić kawę w dużej filiżance, zalecamy, aby kawa 
była mocniejsza, przygotować ją w dwóch cyklach. Na przykład 2 razy po 70 ml w przypadku filiżanki o pojemności 
140 ml.
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urządzenie automatycznie przeprowadzi 2 kompletne cykle parzenia kawy.

nApoJe WYmAGAJĄCe uŻYCiA pARY
Para służy do spienienia mleka na cappuccino lub caffe latte albo do podgrzewania płynów. Ponieważ produkowanie pary 
wymaga wyższej temperatury niż przygotowanie espresso, urządzenie przeprowadza dodatkowy etap podgrzewania pary.
Nacisnąć przycisk  - Fig. 18.
W trakcie podgrzewania miga lampka kontrolna  .
Jeżeli zakończy się etap podgrzewania, lampka kontrolna  pozostanie zapalona a Państwo mogą rozpocząć produkcję 
pary za pomocą naciśnięcia na przycisk  .
Ponownie nacisnąć przycisk  aby zatrzymać cykl.

uWAGA, WYłĄCZenie CYKlu nie Jest nAtYCHmiAstoWe.

Spienianie mleka

Wlać mleko do pojemnika na mleko. Zanurzyć dyszę pary w mleku - Fig. 19.
Lancez la fonction vapeur comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus. 
Uruchomić funkcję pary zgodnie z opisem znajdującym się w powyższym paragrafie. 
Jeżeli została już zrobiona wystarczająca ilość mlecznej pianki nacisnąć przycisk   i cykl zostanie zatrzymany - Fig. 20.
W celu usunięcia ewentualnych śladów po mleku na dyszy pary należy umieścić pod dyszą pary naczynie i nacisnąć 
przycisk   . Para powinna wydostawać się przez min. 10 sekund, potem ponownie nacisnąć przycisk   w celu 
zatrzymania procesu.
Dyszę pary można demontować w celu jej dokładnego wyczyszczenia. Należy myć ją za pomocą szczoteczki, przy 
użyciu wody i delikatnego środka do mycia naczyń. Spłukać wodą i osuszyć - Fig. 21. Przed ponownym włożeniem jej 
na miejsce należy upewnić się, czy otwory na powietrze nie są zapchane resztkami mleka. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, 
należy przepchać je przy pomocy igły stanowiącej część zestawu - Fig. 22. Nie myć dyszy pary w zmywarce do naczyń.

KonseRWACJA  eKspResu

Opróżnienie pojemnika na fusy z kawy, szuflady na resztki kawy i tacy ociekowej
Jeżeli zapali się lampka kontrolna  , należy wyjąć, opróżnić i wyczyścić tacę ociekową.
Wyjąć, opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy. 
Wyjąć szufladę na resztki kawy.
Taca ociekowa jest wyposaźona w pływaki, które pokazują Państwu kiedy taca jest pełna.

Natychmiast po wyjęciu pojemnika na fusy, należy go opróźnić, żeby nie doszło do jego przepełnienia. 

Płukanie układu do parzenia: patrz strona 97

Program czyszczenia urządzenia – całkowity czas: około 13 minut
Jeśli niezbędne jest przeprowadzenie czyszczenia, urządzenie poinformuje o tym użytkownika zapalając kontrolkę 
świetlną ‘CleAn’. Można przystąpić do tego programu tylko wtedy, gdy urządzenie wymaga tej operacji (czyli co około 300 
parzeń kawy lub espresso).

Zalecamy używać mleka pasteryzowanego lub UHT, które niedawno zostało otwarte. Surowe mleko nie pozwala 
osiągnąć pożądanego rezultatu. Po zastosowaniu funkcji z użyciem pary, dysza może być gorąca. Zalecamy odczekać 
kilka minut przed jakąkolwiek manipulacją dyszy. 

Zalecamy Państwu regularne demontowanie dyszy i czyszczenie jej w wodzie. Jeśli dysza jest zapchana, należy 
oczyścić ją przy pomocy igły stanowiącej część zestawu. Jeżeli dysza jest zatkana, należy ją udrożnić za pomocą igły.

Jeżeli nacisną Państwo po raz pierwszy przycisk ‘  ’    a po raz drugi przycisk ‘  ’ (lub odwrotnie), to drugie 
naciśnięcie nie zostanie zaakceptowane przez urządzenie.

lampka kontrolna  świeci nadal, jeżeli pojemnik na fusy z kawy nie jest zaciśnięty we właściwy sposób 
z powrotem na swoje miejsce lub nie został włożony na swoje miejsce po upływie 6 sekund od jego 
wyjęcia.
Jeżeli lampka kontrolna  świeci lub miga, nie można zaparzyć espresso lub kawy. Pojemnik na fusy ma pojemność 
9 porcji kawy. 
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uwaga! W celu zachowania ważności warunków gwarancyjnych należy czyścić urządzenie zawsze, kiedy 
zasygnalizuje taką potrzebę. należy bezwzględnie dotrzymywać kolejność czynności.

Jeżeli pali się lampka kontrolna, mogą Państwo kontynuować używanie urządzenia, jednak zalecamy przeprowadzić 
program jak najszybciej.

Włączyć program czyszczenia za pomocą naciśnięcia na przycisk  . Lampki kontrolne „czyszczenie“ oraz ‘  ’ migają.
Wyjąć i wyczyścić szufladę na resztki kawy. Włożyć ją z powrotem na swoje miejsce - Fig. 23. 
Opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy i włożyć go na swoje miejsce - Fig. 24. Lampka kontrolna ‘  ’ zgaśnie.
Wyjąć, i opróżnić tacę ociekową. - Fig. 25.
Wyjąć, napełnić i włożyć z powrotem pojemnik na wodę na swoje miejsce.
Umieścić pod wylotem kawy naczynie o poj. min. 0,6 l - Fig. 26.
Otworzyć pokrywę serwisową i włożyć tabletkę czyszczącą KRUPS (XS3000) do otworu czyszczącego - Fig. 27.
Nacisnąć przycisk  i włączyć program czyszczenia. 

       1 - Cykl czyszczenia ± 10 mn
Lampka kontrolna „czyszczenie“ (CleAn) stale świeci. Cykl czyszczenia przebiegnie w automatyczny sposób. 
Pompa będzie cyklicznie pobierać wodę. Długość tej operacji wynosi około 10 minut i po zakończeniu lampka 
kontrolna „czyszczenie“ zacznie ponownie migać.

Opróżnić naczynie z użytą wodą i włożyć je z powrotem pod wylot kawy.
Ponownie nacisnąć na przycisk  w celu włączenia pierwszego cyklu płukania.

2 - płukanie ± 3 mn
Lampka kontrolna „czyszczenie“ (CleAn) będzie się stale palić. Kontynuacja programu. Cykl pierwszego 
płukania przebiegnie automatycznie. Umożliwia przepłukanie urządzenia i usunięcie resztek środka 
czyszczącego. Pierwszy cykl płukania trwa około 3 minut i po jego zakończeniu lampka kontrolna „czyszczenie“ 
będzie ponownie migać.

Usunąć i opróżnić naczynie z użytą wodą.
Opróżnić tacę ociekową I włożyć z powrotem na swoje miejsce.
Wlać wodę do pojemnika.
urządzenie jest teraz gotowe do kolejnego używania.

Należy stosować wyłącznie tabletki czyszczące KRUPS (XS3000). Stosowanie tabletek czyszczących innych producentów 
może spowodować powstanie szkód, za które w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności  producent urządzenia. 
Tabletki czyszczące mogą Państwo nabyć w punktach serwisowych marki KRUPS.

Program usuwania kamienia wodnego – czas trwania: około 20 min.
Ilość osadu kamienia wodnego jest zależna od twardości używanej wody. Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia kamienia 
wodnego, urządzenie Państwa o tym poinformuje za pomocą zapalenia się lampki kontrolnej „kamień wodny“ (CAlC).
Program ten jest dostępny tylko wtedy,gdy urządzenie wymaga takiej operacji.

uwaga! W celu zachowania ważności warunków gwarancyjnych należy przeprowadzić cykl usunięcia 
kamienia wodnego zawsze, kiedy urządzenie zasygnalizuje taką potrzebę. należy bezwzględnie dotrzymywać 
kolejność operacji. Jeżeli świeci lampka kontrolna, można kontynuować pracę z urządzeniem, jednak zalecamy w jak 
najkrótszym czasie przeprowadzić program usunięcia kamienia wodnego.

Jeśli urządzenie wyposażone jest w nasz filtr Claris- Aqua Filter system F088, należy wyjąć go przed 
przystąpieniem do operacji odkamieniania.

należy dokładnie zabezpieczyć blat kuchenny podczas przeprowadzania cyklu usuwania kamienia wodnego, 
zwłaszcza jeżeli jest z marmuru, kamienia lub drewna.

Włączyć program usuwania kamienia wodnego za pomocą naciśnięcia na przycisk „service“. Lampki  kontrolne „kamień 

wodny” oraz ‘  ’ migają. 
Wyjąć i wyczyścić tacę ociekową.
Umieścić naczynie o pojemności min. 0,6 l pod wylot kawy oraz pod dyszą pary.
Opróżnić pojemnik i wlać do niego letnią wodę po znak „kamień wodny“ (calc).
Rozpuścić w wodzie saszetkę środka do usuwania kamienia wodnego Krups (40 gr.) F054.
Stosować wyłącznie Środki do usuwania kamienia marki KRUPS. Środki do usuwania kamienia wodnego mogą Państwo nabyć 

Jeżeli podczas włączenia programu brakuje wody w pojemniku, urządzenie Państwu zasygnalizuje to za pomocą 

zapalenia lampki kontrolnej ‘  ’. Należy wlać wystarczającą ilość wody do pojemnika i czyszczenie będzie 
automatycznie kontynuowane. Jeśli urządzenie zostanie odłączone od prądu lub w razie usterki dopływu prądu 
elektrycznego, należy program czyszczenia włączyć ponownie od początku. Jest to niezbędne z powodu płukania 
układu wodnego. W takim wypadku należy użyć kolejnej tabletki czyszczącej. Należy przeprowadzić pełny cykl 
czyszczenia, aby nie doszło do zatrucia. Cykl czyszczenia jest cyklem ciągłym. Nie należy wkładać rąk pod wyloty 
kawy w trakcie cyklu czyszczenia. 
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w punktach serwisowych marki KRUPS. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowo-
dowane stosowaniem innych środków.

Ponownie włożyć pojemnik na wodę. Kontrolka ‘  ’ gaśnie, a kontrolka ‘CAlC’ świeci się w sposób ciągły.
Nacisnąć przycisk  po przeprowadzeniu wszystkich tych operacji.

1 - Cykl odkamieniania ± 8 mn
Lampka ‘CAlC’ pali się w sposób ciągły. Cykl odkamieniania jest uruchomiony i będzie przebiegać w sposób 
automatyczny. Pompa wsysa co pewien okres wodę, która następnie wydobywa się przez dyszę wylotu kawy, 
a następnie pary. Operacja ta trwa około 8 minut. 

Po zakończeniu cyklu, kontrolki ‘  ’ i ‘CAlC’ migają. 

2 - pierwsze płukanie ± 6 mn
Pierwsze płukanie jest niezbędne w celu usunięcia resztek środka do usuwania kamienia wodnego.  Ten cykl 
jest zupełnie automatyczny. Trwa około 6 minut.

Opróżnić pełne naczynie z używaną wodą.
Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją z powrotem na swoje miejsce, podobnie jak naczynie. 
Opróżnić, wyczyścić i przepłukać pojemnik na wodę i ponownie wlać do niego wodę po znak „Max“.

Włożyć pojemnik na wodę z powrotem na swoje miejsce. Lampka kontrolna ‘  ’ miga a lampka kontrolna „pojemnik na 
wodę“ zgaśnie.
Nacisnąć przycisk  , lampka kontrolna „kamień wodny“ będzie stale świecić. Automatyczny cykl trwa około 6 minut.

3 - Drugie płukanie
Pod koniec pierwszego płukania lampka kontrolna „kamień wodny“ (CAlC) będzie migać. Drugi automatyczny 
cykl trwa około 6 minut.

Opróżnić naczynie z używaną wodą oraz tacę ociekową i włożyć z powrotem na swoje miejsce.
Ponownie nacisnąć przycisk  , lampka kontrolna „kamień wodny“ będzie stale świecić. 
Drugi automatyczny cykl trwa około 6 minut.
Po zakończeniu drugiego płukania zgaśnie lampka kontrolna „kamień wodny“.
Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją z powrotem na swoje miejsce.
Opróżnić i wlać wodę do pojemnika na wodę.
urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

Cykl czyszczenia należy przeprowadzić w całości z powodu istniejącego zagrożenia zatrucia.
Cykl usuwania kamienia wodnego jest procesem ciągłym. nie należy wkładać rąk pod wylot do kawy podczas 
cyklu.

Program długiego płukania
Konieczność przeprowadzenia długiego płukania sygnalizowana jest miganiem kontrolek ‘CleAn’ (czyszczenie) i  
‘CAlC’(kamień) na urządzeniu.
Wyjąć, napełnić i z powrotem założyć zbiornik.
Ustawić pojemnik, o pojemności nie mniejszej niż 0,15 l, pod wylotami na kawę i dyszą pary.
Uruchomić program długiego płukania naciskając przycisk  Kontrolki ‘CleAn’ i ‘CAlC’ przestają migać.
Po zakończeniu cyklu długiego płukania, kontrolki ‘CleAn’ i ‘CAlC’ gasną.

pRoBlemY i iCH RoZWiĄZAniA

Jeżeli problem opisany w tabeli utrzymuje się, skontaktować się z punktem obsługi klientów KRUPS.

Jeżeli w pojemniku jest za mało wody, urządzenie poinformuje Państwa o tym zapaleniem się lampki kontrolnej ‘  ’. 
Dolać do pojemnika wystarczającą ilość wody i usuwanie kamienia wodnego będzie automatycznie kontynuowane. 
Jeżeli w trakcie cyklu dojdzie do przerwy w dostawach prądu elektrycznego, należy cykl przeprowadzić ponownie.

PROBLEM NIEPRAWIDŁOWE 
DZIAŁANIE ROZWIĄZANIA

Urządzenie sygnalizuje 
nieprawidłowe działanie.

Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, wyjąć wkład filtrujący, odczekać 
jedną minutę i ponownie uruchomić urządzenie.

Urządzenie nie włącza się po 
naciśnięciu przycisku    .

Sprawdzić bezpieczniki i gniazdko domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdź czy obydwie wtyczki są poprawnie włożone do gniazdka. 
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Młynek wydaje nietypowy hałas.
W młynku znajdują się ciała obce. Wyłączyć urządzenie przed 
przeprowadzeniem jakiejkolwiek interwencji.
Sprawdzić, czy można usunąć ciała obce przy użyciu domowego odkurzacza.

Dysza parowa hałasuje. Upewnić się, że dysza pary jest prawidłowo przykręcona do swojej końcówki.

Dysza pary sprawia wrażenie 
częściowo lub całkowicie 
zatkanej.

Upewnić się, że otwory w końcówce nie są zatkane resztkami mleka lub 
kamienia. Udrożnić otwory za pomocą igły dostarczonej wraz z urządzeniem.

Dysza pary nie wytwarza pianki z 
mleka albo wytwarza jej mało.

Do napojów na bazie mleka zalecamy używanie mleka świeżego, 
pasteryzowanego lub UHT, niedawno otwartego; zaleca się także użycie 
chłodnego naczynia.

Przez pomyłkę włożyli Państwo 
zamiast ziarnistej kawy kawę 
mieloną.

Za pomocą odkurzacza wyssać zmieloną kawę z pojemnika do kawy 
ziarnistej.

Z dyszy pary nie wylatuje para.
Opróżnić pojemnik i tymczasowo wyjąć wkład filtrujący. 
Napełnić zbiornik wodą mineralną o dużej zawartości wapnia 
(> 100 mg/l) i wykonać kolejno kilka cykli wytwarzania pary.

Zestaw auto-cappuccino nie 
wytwarza pianki lub wytwarza jej 
niewiele.
Zestaw auto-cappuccino nie 
zasysa mleka.

Upewnić się, że przystawka jest prawidłowo zamontowana na urządzeniu, zdjąć 
ją, a następnie zamocować ponownie.
Upewnić się, że rurka elastyczna nie jest zapchana lub skręcona i że jest 
prawidłowo zamocowana w przyrządzie w sposób uniemożliwiający jej 
zapowietrzenie. Opłukać i oczyścić przystawkę (zob. rozdział „Przystawka auto 
cappuccino”).

Pod urządzeniem jest woda.

Przed wyjęciem pojemnika odczekać 15 sekund od wypływu kawy, aby 
urządzenie prawidłowo zakończyło swój cykl.
Upewnić się, że wanienka ściekowa jest prawidłowo umieszczona na urządzeniu – 
powinna być zawsze założona, nawet jeśli urządzenie nie jest używane.
Upewnić się, że tacka ociekowa nie jest zapełniona.
Wanienki ściekowej nie wolno wyciągać w trakcie cyklu.

Po opróżnieniu zbiornika na fusy 
i oczyszczeniu szufladki na kawę 
wyświetlony zostaje 
komunikat ostrzegawczy.

Ponownie włożyć prawidłowo szufladkę na kawę i zbiornik na fusy zgodnie ze 
wskazówkami podanymi na ekranie.
Odczekać co najmniej 6 sekund przed ich ponownym włożeniem.

Kawa wypływa zbyt wolno.

Przekręcić przełącznik grubości mielenia w prawo, aby uzyskać grubiej zmieloną 
kawę (w zależności od typu używanej kawy).
Wykonać jeden lub kilka cyklów płukania.
Wymienić wkład Claris Aqua Filter System (zob. „Zakładanie filtra”).

Z dyszy pary w sposób 
nietypowy wydobywa się woda 
lub para

Na początku i na końcu przyrządzania napoju może wypłynąć kilka kropli przez 
dyszę parową.

Pokrętło regulacji grubości 
mielenia obraca się z trudem. Zmieniać ustawienia młynka tylko podczas jego działania.

Espresso lub kawa nie są 
wystarczająco gorące.

Zmień ustawienia temperatury kawy.
Przed rozpoczęciem przyrządzania napoju podgrzać filiżankę przepłukując ją 
gorącą wodą.
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oDłĄCZenie oD ZAsilAniA

Możesz wyłączyć urządzenie w dowolnym momencie. Podczas wyłączania rozlegnie się podwójny krótki dźwięk, a 

urządzenie wkrótce przestanie działać.

Kawa ma zbyt jasny kolor lub nie 
jest dosyć mocna.

Unikać kawy oleistej, skarmelizowanej lub aromatyzowanej. Sprawdzić, czy w 
pojemniku na kawę jest kawa i czy prawidłowo przesuwa się w dół.
Zmniejszyć objętość napoju, zwiększyć jego moc.
Przekręcić pokrętło regulujące grubość mielenia w lewą stronę, aby uzyskać 
drobniej zmieloną kawę.
Przygotować kawę w dwóch cyklach z zastosowaniem funkcji „Duża kawa”.

Urządzenie nie robi kawy.
Wykryto nieprawidłowość podczas przyrządzania napoju.
Urządzenie zresetowało się automatycznie i jest gotowe do rozpoczęcia nowego 
cyklu.

Dlaczego nie mogę uruchomić 
programu odkamieniania lub 
czyszczenia? Dlaczego urządzenie 
nie zgłasza konieczności 
odkamieniania lub czyszczenia?

Urządzenie wymaga przeprowadzenia czyszczenia, jeżeli zostało przygotowanych 
kilka różnych rodzajów kawy. 
Urządzenie zgłasza konieczność odkamieniania tylko wtedy, gdy wykonywano 
określone przepisy wymagające użycia pary.

Podczas wykonywania cyklu doszło 
do przerwy w dostawie prądu.

Po ponownym podłączeniu pod zasilanie urządzenie zostaje automatycznie 
zresetowane.
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Poniżej przedstawiamy Państwu kilka przepisów, które mogą Państwo sami 
przygotować dzięki ekspresowi Krups:

Cappuccino 
Do przygotowania oryginalnego cappuccino należy zachować następujące proporcje: 1/3 ciepłego mleka, 1/3 kawy, 1/3 
pianki mlecznej.

Caffe latte 
Przygotowując Caffe Latte, często nazywaną również Latte Macchiato, należy zachować następujące proporcje: 3/5 
ciepłego mleka, 1/5 kawy, 1/5 pianki mlecznej. 
Do kaw na bazie mleka zalecamy używać dobrze schłodzonego półtłustego mleka (wyjętego z lodówki o idealnej 
temperaturze od 6 do 8°C). 
Na końcu mogą Państwo kawę posypać czekoladą w proszku.

Kawa ze śmietaną 
Przygotować klasyczne espresso w dużej filiżance.
Dodać troszeczkę śmietany i otrzymają Państwo kawę ze śmietaną.

Café corretto* 
Przygotować filiżankę espresso. 
Następnie dodać do smaku 1/4 lub 1/2 kieliszka (do likieru) koniaku, anyżówki, wiśniówki, Sambuco, Kirsch lub Cointreau 
(zależnie od upodobań).

likier kawowy*
W pustej butelce o objętości 0,75 litra należy wymieszać 3 filiżanki espresso, 250 gr. kandyzu, 1/2 litra koniaku lub Kirsche. 
Zostawić mieszankę na minimum 2 tygodnie. Otrzymają Państwo wyśmienity likier doskonały dla amatorów kawy.

mrożona włoska kawa
4 gałki lodów waniliowych, 2 filiżanki zimnego słodzonego espresso, 1/8 l mleka, słodka śmietana, tarta czekolada.
Wymieszać zimne espresso z mlekiem.
Rozdzielić gałki lodów do szklanek wlać do nich kawę i ozdobić słodką śmietaną wraz z tartą czekoladą.

Kawa po fryzyjsku*
Wlać mały kieliszek rumu do filiżanki słodzonego espresso.
Ozdobić grubą warstwą słodkiej śmietany i podawać.

Flambowane espresso*
2 filiżanki espresso, 2 małe kieliszki koniaku, 2 małe łyżeczki brązowego cukru, słodka śmietana.
Wlać koniak do termoodpornych szklanek, podgrzać i flambować.
Dodać cukier, wymieszać, wlać kawę i ozdobić słodką śmietaną.

Wyśmienite espresso*
2 filiżanki espresso, 6 żółtek, 200 gr. cukru, 1/8 litra słodkiej śmietany, 1 mała szklaneczka likieru pomarańczowego.
Ubijać żółtka z cukrem aż wytworzy się gęsta spieniona masa.
Dodać zimne espresso oraz likier pomarańczowy.
Następnie wmieszać bitą śmietanę.
Wszystko wlać do szklanek.
Szklanki włożyć do zamrażalnika.

(*: Nadużywanie alkoholu szkodzi Państwa zdrowiu.)
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ALGERIA (0)41 28 18 53 www.krups.com

ARGENTINA 0800 6660104
GROUPE SEB ARGENTINA S.A.

Billinghurst 1833 3°
C1425DTK   Capital Federal       Buenos Aires

ARMENIA (010) 55-76-07 " ",
125171, , .3

AUSTRALIA 02 97487944
GROUPE SEB AUSTRALIA

PO Box 7535,
Silverwater NSW 2128

ÔSTERREICH
AUSTRIA 01 890 3476

SEB ÖSTERREICH GmbH
Campus 21 - Businesspark Wien Süd

Liebermannstr. A02 702       2345 Brunn am Gebirge

BAHRAIN
17291537 www.krups.com

BANGLADESH 8921937 www.krups.com

BELARUS 017 2239290 -

BELGIQUE 
BELGIE
BELGIUM

070 23 31 59
GROUPE SEB BELGIUM SA NV
25 avenue de l'Espérance – ZI       

      6220 Fleurus

BOSNA I 
HERCEGOVINA

Info-
033 551 220

SEB Developpement
Predstavništvo u BiH

Vrazova 8/II      71000 Sarajevo
BRASIL
BRAZIL 11 2915-4400 SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA

Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP

BULGARIA 0700 10 330       

CANADA 1-800-418-3325
GROUPE SEB CANADA 
345 Passmore Avenue
Toronto, ON M1V 3N8

CHILE 12300 209207
GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda    

Av. Providencia, 2331, piso 5, 
Oficina 501     Santiago

COLOMBIA 01 8000 520022
GROUPE SEB COLOMBIA

Apartado Aereo 172,   Kilometro 1 
Via Zipaquira       Cajica Cundinamarca

HRVATSKA
CROATIA 01 30 15 294 SEB mku & p d.o.o.

Vodnjanska 26, 10000 Zagreb

REPUBLIK 
CZECH REPUBLIC

731 010 111
.

Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a    186 00 Praha 8

DANMARK
DENMARK 44 663 155 GROUPE SEB NORDIC AS

Tempovej 27      2750 Ballerup

EESTI
ESTONIA 668 1286 GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.

ul. 22b 02-703 Warszawa

EGYPT  :16622 14-–



SUOMI
FINLAND 09 622 94 20 Groupe SEB Finland

Kutojantie 7         02630 Espoo

France 
continentale

+ Guadeloupe, Martinique, 
Réunion, Saint-Martin

09 74 50 10 61
GROUPE SEB France

Service Consommateur KRUPS
112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002

69134 ECULLY Cedex
DEUTSCHLAND

GERMANY 0212 387 400
GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH /

KRUPS GmbH
Herrnrainweg 5      63067 Offenbach

GREECE 2106371251
SEB GROUPE . .

7
. . 145 64 K. 

HONG KONG
8130 8998

SEB ASIA Ltd.
Room 903, 9/F, South Block, Skyway House
3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong-Kong

MAGYARORSZÁG
HUNGARY 06 1 801 8434 GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.

Távíró köz 4 2040 Budaörs

INDONESIA +62 21 5793 6881
Groupe SEB Indonesia (Representative office)

Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor
JL Jendral Sudirman Kav 76-78,

Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA
ITALY 199207701 GROUPE SEB ITALIA S.p.A.

Via Montefeltro, 4    20156 Milano

JAPAN 0570 077 772 144-0042         11-1
5F

JORDAN
4629700 www.krups.com

KAZAKHSTAN 727 378 39 39 « -

KOREA
1588-1588

KUWAIT 24831000 www.krups.com

LATVJA
LATVIA 6 616 3403 GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.

ul. 22b 02-703 Warszawa

LEBANON 1364392 www.krups.com

LIETUVA
LITHUANIA 5 214 0057 GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.

ul. 22b       02-703 Warszawa

LUXEMBOURG 0032 70 23 31 59
GROUPE SEB BELGIUM SA NV

25 avenue de l'Espérance - ZI
6220 Fleurus

MACEDONIA (02) 20 50 319
Groupe SEB Bulgaria EOOD

Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 
1680 Sofia - Bulgaria

MALAYSIA 603 7802 3000
GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,

No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling 
Jaya, Selangor D.E  Malaysia

MEXICO (01800) 112 8325
Groupe.S.E.B.  México, S.A. DE C.V. 

Goldsmith 38 Desp. 401,  Col. Polanco
Delegación Miguel Hildalgo

11 560 México D.F.

MOLDOVA (22) 929249 -



NEDERLAND
THE NETHERLANDS 0318 58 24 24

GROUPE SEB NEDERLAND B.V.
De Schutterij 27

3905 PK Veenendaal Nederland

NEW ZEALAND 0800 700 711
GROUPE SEB NEW ZEALAND

Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, 
Auckland

NORGE
NORWAY 815 09 567 GROUPE SEB NORDIC AS

Tempovej 27       2750 Ballerup

OMAN 80075000 www.krups.com

PERU 441 4455
Groupe SEB Perú

Av. Camino Real N° 111 of. 805 B
San Isidro - Lima – Perú

POLSKA
POLAND

801 300 420

lokalne  

GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. 22b       02-703 Warszawa

PORTUGAL 808 284 735
GROUPE SEB IBÉRICA SA

Urb. da Matinha
Rua Projectada à Rua 3

Bloco1 - 3° B/D   1950 - 327 Lisboa

QATAR 44485555 www.krups.com

REPUBLIC OF 
IRELAND 01 677 4003

GROUPE SEB IRELAND
Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, 

Rathcoole, Co. Dublin

ROMÂNIA 
ROMANIA 0 21 316 87 84

GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8

010632 Bucure ti

RUSSIA 495 213 32 28 -

SAUDI ARABIA 920023701 www.krups.com

SRBIJA
SERBIA 060 0 732 000

SEB Developpement

11070 Novi Beograd

SINGAPORE 6550 8900
GROUPE SEB SINGAPORE Pte Ltd.

59 Jalan Peminpin,     #04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218

SLOVENSKO 
SLOVAKIA 233 595 224

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

SLOVENIJA
SLOVENIA 02 234 94 90 SEB d.o.o.

      2000 MARIBOR

SOUTH AFRICA 0100202222
GS South Africa

Building 17, PO BOX 107
The Woodlands Office Park

20 Woodlands Drive, Woodmead 2080
ESPAÑA

SPAIN 902 31 23 00
GROUPE SEB IBÉRICA S.A.

Almogàvers, 119-123,  Complejo Ecourban
08018 Barcelona

SRI LANKA 115400400 www.krups.com

SVERIGE
SWEDEN 08 594 213 30 TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC

Truckvägen 14 A,  194 52 Upplands Väsby

SUISSE SCHWEIZ
SWITZERLAND 044 837 18 40

GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH
Thurgauerstrasse 105

8152 Glattbrugg



THAILAND
02 769 7477

GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,

New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang,     Bangkok, 10320

TÜRKIYE
TURKEY 216 444 40 50

GROUPE SEB ISTANBUL AS
Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. 

Meydan Sok.  No: 28 K.12 Maslak

UAE 8002272 www.krups.com

UKRAINE 044 300 13 04 -

UNITED KINGDOM 0345 330 6460
GROUPE SEB UK LTD

Riverside House, Riverside Walk
Windsor,  Berkshire, SL4 1NA

U.S.A. 800-526-5377 GROUPE SEB USA 
2121 Eden Road       Millville, NJ 08332

VENEZUELA 0800-7268724
GROUPE SEB VENEZUELA

Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 
15, Ofc 155

Urb. La Castellana, Caracas

VIETNAM 08 38645830 Vietnam Fan Joint Stock Company 
25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

YEMEN 01454980 www.krups.com



KRUPS INTERNATIONAL GUARANTEE
Date of purchase: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Date d'achat / Fecha de 
compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / 

Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data 
Tanggal pembelian / Ngày mua hàng

tarihi /   /  /    /    /  

 / /    /  / / 

 /  
 
Product reference: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Référence du produit / 
Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / 
Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / 
Tuotenumero / referencja produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / 
Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda /  Oznaka proizvoda / 

 /  / 
   / i /  /  / /  /

/  /   

Retailer name & address:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / 
Nome e indirizzo del negozzio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / 
Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / 
Jälleenmyyjän nimi ja osoite / N

Tipusszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / 
Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mj

a ch c a 
hàng bán/ /     /  / 

  /      /     -  / 
 /     / 

/ / / /   /  

   /  

Distributor stamp . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Cachet distributeur /Sello 
del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozzio / Händlerstempel / Stempel van de 
dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / 

d /   /  /     / 
   /   /  /   / 

/  / /  /  /

 




